
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
 

Số: 4089/CHK-ANHK  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

V/v giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự 

thảo chi tiết Thông tư thay thế Thông tư số 

43/2017/TT-BGTVT. 

 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 

8905/BGTVT-ATGT ngày 29/8/2022 về việc giả trình, tiếp thu ý kiến đối với 

dự thảo chi tiết Thông tư  thay thế Thông tư  số 43/2017/TT-BGTVT ngày 

16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi 

dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không (Thông tư số 43), Cục Hàng không Việt 

Nam (Cục HKVN) kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải dự thảo Thông tư và các 

văn bản giải trình, tiếp thu theo yêu cầu (gửi kèm theo công văn này). 

 

Gửi kèm công văn này: 

- Dự thảo chi tiết Thông tư - Lần 2; 

- Bản giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan, đơn vị; 

- Báo cáo đánh giá tác động chính sách mới – Lần 2; 

- Bản so sánh Thông tư số 43 và dự thảo Thông tư thay thế, 

kèm theo giải trình các thay đổi. 

 

Cục HKVN kính báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Trưởng (để báo cáo); 

- PCT Phạm Văn Hảo; 

- Cảng vụ hàng không miền Bắc, Trung, Nam; 

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; 

- Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP;  

- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; 

-  Học viện Hàng không Việt Nam; 

- Các Công ty: VAECO, VIAGS, ALS, Skypec, NCS; 

- Các phòng: TCCB, VPDU, PC-HTQT; 

- Lưu: VT, ANHK (1) NATuan (09). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Việt Sơn 
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