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LUẬT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật hàng không dân dụng Việt Nam
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng
không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11.
Điều 1
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam:
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung khoản 6 Điều 6 như sau:
“5. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt
Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài
tham gia hoạt động hàng không dân dụng.
6. Nhà nước có chính sách bảo đảm điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật,
người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ có thai sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng
1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, định mức
kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình về hàng
không dân dụng.
2. Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính
sách phát triển ngành hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật.
3. Quản lý về hoạt động bay dân dụng trong lãnh thổ Việt Nam và ở
vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; quản lý việc đầu tư xây dựng cơ sở
cung cấp dịch vụ, hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị bảo đảm hoạt động bay.
4. Quy hoạch, quản lý việc đầu tư xây dựng, tổ chức khai thác cảng hàng
không, sân bay; quản lý việc sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay.
5. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng không; kiểm tra, giám sát hoạt
động của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không, doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ hàng không.
6. Đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay.
7. Quản lý việc thiết kế, sản xuất, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng, xuất
khẩu, nhập khẩu tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay, trang bị, thiết bị
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của tàu bay và các trang bị, thiết bị, vật tư khác phục vụ hoạt động hàng
không dân dụng.
8. Cấp, công nhận chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận và các giấy tờ,
tài liệu khác liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.
9. Quản lý việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động hàng không dân
dụng; tổ chức và bảo đảm an ninh, an toàn chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay
đặc biệt.
10. Quản lý hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.
11. Hợp tác quốc tế về hàng không dân dụng.
12. Quản lý việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng
không dân dụng, giám định sức khỏe nhân viên hàng không.
13. Quản lý hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực hàng không
dân dụng; bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí
hậu trong hoạt động hàng không dân dụng.
14. Quản lý giá, phí và lệ phí trong hoạt động hàng không dân dụng.
15. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
trong hoạt động hàng không dân dụng.”
3. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 9 như sau:
“2a. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng
không dân dụng trực thuộc Bộ Giao thông vận tải là Nhà chức trách hàng không.
Nhà chức trách hàng không có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Ban hành chỉ thị, huấn lệnh; thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao
gồm cả việc đình chỉ chuyến bay và hoạt động của phương tiện, thiết bị, nhân
viên hàng không để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không và duy
trì hoạt động đồng bộ của dây chuyền vận chuyển hàng không;
b) Giám sát việc khai thác, bảo dưỡng tàu bay, kết cấu hạ tầng hàng không,
bảo đảm hoạt động bay, khai thác vận chuyển hàng không, cung cấp dịch vụ
hàng không, dịch vụ phi hàng không; cấp, phê chuẩn, công nhận giấy phép, giấy
chứng nhận, năng định, tài liệu khai thác chuyên ngành hàng không dân dụng;
c) Tổ chức, vận hành và chỉ đạo hệ thống giám sát, quản lý an ninh hàng
không, an toàn hàng không, tìm kiếm cứu nạn hàng không, khẩn nguy sân
bay; tổ chức, chỉ đạo xử lý, điều tra, xác minh các tình huống uy hiếp an toàn
hàng không, an ninh hàng không, sự cố, tai nạn hàng không, thực hiện chuyến
bay chuyên cơ;
d) Bổ nhiệm giám sát viên trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng không,
an ninh hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn do Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định;
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đ) Tổng hợp, phân tích và đánh giá báo cáo sự cố, tai nạn tàu bay; kiểm
tra, giám sát việc khắc phục sự cố, tai nạn tàu bay và thực hiện biện pháp
phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay; điều tra sự cố, tai nạn tàu bay;
e) Ban hành hoặc công nhận áp dụng quy trình, tiêu chuẩn cơ sở chuyên
ngành hàng không dân dụng;
g) Công bố, phát hành trong nước và quốc tế thông tin, thông báo liên
quan đến hoạt động hàng không dân dụng;
h) Thực hiện thanh tra chuyên ngành hàng không dân dụng.
Chính phủ quy định chi tiết khoản này.”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau:
“1. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng
không dân dụng thực hiện thanh tra chuyên ngành hàng không dân dụng và có
nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hàng không dân
dụng; điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên; quy tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy chế, quy trình khai thác
chuyên ngành hàng không dân dụng;
b) Đình chỉ hoạt động của tổ chức, cá nhân và phương tiện vi phạm quy
định về an toàn hàng không, an ninh hàng không hoặc không đáp ứng tiêu
chuẩn, điều kiện kỹ thuật an toàn hàng không, an ninh hàng không;
c) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng theo
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
d) Tạm giữ tàu bay;
đ) Phối hợp với Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ và các cơ quan hữu quan ở địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn,
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hàng không dân dụng;
e) Kiến nghị áp dụng biện pháp xử lý và khắc phục những vi phạm trong
hoạt động hàng không dân dụng;
g) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng
không dân dụng tổ chức thanh tra hàng không thực hiện chức năng thanh tra
theo quy định tại khoản 1 Điều này.”
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:
“Điều 11. Phí, lệ phí và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không
1. Dịch vụ chuyên ngành hàng không bao gồm:
a) Dịch vụ hàng không là dịch vụ liên quan trực tiếp đến khai thác tàu
bay, khai thác vận chuyển hàng không và hoạt động bay;
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b) Dịch vụ phi hàng không là dịch vụ cung ứng tại cảng hàng không, sân
bay, trên tàu bay nhưng không thuộc dịch vụ hàng không.
2. Phí, lệ phí chuyên ngành hàng không bao gồm:
a) Phí bay qua vùng trời Việt Nam, phí nhượng quyền khai thác và phí
khác theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
b) Lệ phí cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận liên quan đến hoạt
động hàng không dân dụng.
3. Giá dịch vụ hàng không bao gồm:
a) Giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; giá dịch vụ điều hành bay đi, đến; giá
dịch vụ hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; giá phục vụ hành khách; giá bảo đảm
an ninh hàng không và giá dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do
Việt Nam quản lý;
b) Giá dịch vụ hàng không khác.
4. Giá dịch vụ phi hàng không bao gồm:
a) Giá thuê mặt bằng, giá dịch vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay;
b) Giá dịch vụ phi hàng không khác tại cảng hàng không, sân bay.
5. Bộ Tài chính quy định mức phí, lệ phí tại khoản 2 Điều này theo đề
nghị của Bộ Giao thông vận tải.
6. Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá dịch vụ tại điểm a khoản 3
Điều này trên cơ sở phương pháp định giá theo quy định của Bộ Tài chính.
7. Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ quy định tại điểm b khoản 3
và điểm a khoản 4 Điều này trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy
định, thực hiện kê khai giá với Bộ Giao thông vận tải.
8. Doanh nghiệp quyết định mức giá dịch vụ quy định tại điểm b khoản 4
Điều này và thực hiện niêm yết giá theo quy định.”
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 như sau:
“4. Theo đề nghị của người đăng ký tàu bay, chủ sở hữu tàu bay, người
nhận giao dịch bảo đảm, người cho thuê hoặc người bán tàu bay có điều kiện.”
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 như sau:
“Điều 20. Thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu
bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay
1. Việc thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay,
động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam
phải bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
hành hoặc công nhận.
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2. Cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu
bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt
Nam phải có giấy phép do Bộ Giao thông vận tải cấp. Người đề nghị cấp giấy
phép phải nộp lệ phí.
3. Tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay
và trang bị, thiết bị của tàu bay mang quốc tịch Việt Nam chỉ được bảo dưỡng
tại cơ sở bảo dưỡng và theo chương trình bảo dưỡng đã được Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt.
4. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu chế tạo tàu bay, động cơ tàu bay, cánh
quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay khi thử nghiệm thực tế tính năng bay
của tàu bay phải báo cáo và tuân thủ theo quy định của Bộ Quốc phòng.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:
“Điều 21. Quy định chi tiết về tiêu chuẩn đủ điều kiện bay
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện
bay; thủ tục cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, Giấy chứng
nhận loại; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất,
sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay
và trang bị, thiết bị tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu
chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho các cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo
dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị,
thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ.
Tàu bay không người lái là thiết bị bay mà việc điều khiển, duy trì hoạt
động của chuyến bay không cần có sự tham gia điều khiển trực tiếp của người
lái trên thiết bị bay đó.
Phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm các loại khí cầu và mô hình bay.
Khí cầu là thiết bị bay mà lực nâng được tạo bởi chất khí chứa trong vỏ
bọc của nó, bao gồm khí cầu bay có người điều khiển và khí cầu bay không
có người điều khiển.
Mô hình bay bao gồm các loại tàu lượn được mô phỏng theo hình dáng,
kiểu cách các loại máy bay, được gắn động cơ, được điều khiển bằng vô tuyến
hoặc chương trình lập sẵn; các loại dù bay và diều bay có hoặc không có
người điều khiển, trừ các loại diều bay dân gian.”
9. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:
“Điều 27. Quy định chi tiết về khai thác tàu bay
1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khai thác tàu bay, điều
kiện, thủ tục và trình tự cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay, Giấy
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phép sử dụng thiết bị vô tuyến điện trên tàu bay; yêu cầu bảo vệ môi trường đối
với tàu bay và động cơ tàu bay, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về khai thác tàu bay không người
lái và phương tiện bay siêu nhẹ.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28 như sau:
“1. Các quyền đối với tàu bay bao gồm:
a) Quyền sở hữu tàu bay;
b) Quyền chiếm hữu tàu bay bằng việc thuê mua, thuê có thời hạn từ sáu
tháng trở lên;
c) Thế chấp, cầm cố tàu bay;
d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
11. Bổ sung khoản 6 Điều 49 như sau:
“6. Bộ Quốc phòng quyết định mở, đóng sân bay chuyên dùng sau khi
thống nhất với Bộ Giao thông vận tải.
Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên
dùng.”
12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 50 như sau:
“4. Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay
có trách nhiệm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay.
Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay
phải nộp lệ phí.”
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 56 như sau:
“2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan lập quy
hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trừ sân bay chuyên dùng.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng
không, sân bay toàn quốc, trừ sân bay chuyên dùng.”
14. Bổ sung khoản 3 Điều 58 như sau:
“3. Bộ Giao thông vận tải quản lý, giám sát việc đầu tư xây dựng, bảo trì,
sửa chữa, duy trì đủ điều kiện khai thác cảng hàng không, sân bay.
Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách
nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan thực hiện quản lý chất lượng xây dựng
công trình dân dụng tại cảng hàng không, sân bay.”
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15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 59 như sau:
“1. Cảng vụ hàng không là cơ quan trực thuộc Cơ quan thực hiện nhiệm
vụ quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng, thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay theo
quy định của pháp luật.”
16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 79 như sau:
“2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quyết
định việc thiết lập và khai thác vùng trời sân bay, khu vực bay phục vụ hoạt
động hàng không chung; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thiết lập
và khai thác đường hàng không.
Vùng trời sân bay là khu vực trên không có giới hạn ngang và giới hạn
cao phù hợp với đặc điểm của từng sân bay; phục vụ cho tàu bay cất cánh, hạ
cánh, bay chờ trên sân bay.
Khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung là khu vực trên
không có giới hạn ngang và giới hạn cao, được xác định cho từng loại hình
khai thác; có quy tắc, phương thức bay và các yêu cầu về cung cấp dịch vụ
bảo đảm hoạt động bay.
Đường hàng không là khu vực trên không có giới hạn xác định về độ
cao, chiều rộng và được kiểm soát.
3. Bộ Giao thông vận tải quản lý việc tổ chức khai thác đường hàng
không, vùng trời sân bay dân dụng, khu vực bay phục vụ hoạt động hàng
không chung trong vùng trời Việt Nam và vùng thông báo bay do Việt Nam
quản lý. Việc tổ chức khai thác vùng trời sân bay dùng chung dân dụng và
quân sự, khu vực bay phục vụ hoạt động hàng không chung phải có ý kiến
thống nhất bằng văn bản của Bộ Quốc phòng.”
17. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 80 như sau:
“2. Tàu bay Việt Nam, tàu bay nước ngoài thực hiện chuyến bay quốc tế
chỉ được phép cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế; trường hợp tàu
bay cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay nội địa hoặc chuyến bay
quốc tế thực hiện vận chuyển nội địa bằng tàu bay Việt Nam phải được Bộ
Giao thông vận tải cho phép sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng.
Chuyến bay quốc tế quy định tại Luật này là chuyến bay được thực hiện
trên lãnh thổ của hơn một quốc gia.”
18. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 81 như sau:
“2. Tàu bay hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam phải được cơ quan sau
đây của Việt Nam cấp phép bay:
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a) Bộ Ngoại giao cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ nước ngoài
chở khách mời của Đảng, Nhà nước và chuyến bay làm nhiệm vụ hộ tống
hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó thực hiện hoạt động bay dân
dụng tại Việt Nam.
Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay được sử dụng hoàn toàn riêng biệt
hoặc kết hợp vận chuyển thương mại và được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xác nhận hoặc thông báo theo quy định phục vụ chuyến bay chuyên cơ;
b) Bộ Quốc phòng cấp phép bay cho chuyến bay của tàu bay quân sự của
Việt Nam, nước ngoài thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam;
chuyến bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; chuyến
bay thực hiện ngoài đường hàng không;
c) Bộ Giao thông vận tải cấp phép bay cho chuyến bay thực hiện hoạt
động bay dân dụng tại Việt Nam, bao gồm chuyến bay của tàu bay Việt Nam
và nước ngoài nhằm mục đích dân dụng không thuộc phạm vi quy định tại
điểm a và điểm b khoản này; chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam, chuyến
bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay chuyên
cơ của nước ngoài không thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản này và
chuyến bay hộ tống hoặc tiền trạm cho chuyến bay chuyên cơ đó; chuyến bay
của tàu bay công vụ Việt Nam và nước ngoài không thuộc phạm vi quy định
tại điểm a và điểm b khoản này.”
19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 5 Điều 92 như sau:
“2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải quy định
và quản lý bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình
liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không.
Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng công bố
công khai các bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình
liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không trong khu vực sân
bay có hoạt động hàng không dân dụng; khu vực giới hạn bảo đảm hoạt động
bình thường của các đài, trạm vô tuyến điện hàng không; giới hạn chướng
ngại vật của khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay; thống kê, đánh dấu và
công bố danh mục chướng ngại vật tự nhiên, nhân tạo có thể ảnh hưởng đến
an toàn của hoạt động bay.”
“5. Khi cấp phép xây dựng công trình tại các khu vực quy định tại khoản 2
Điều này, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải tuân thủ quy định về
độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không.”
20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 94 như sau:
“1. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức, sử dụng vùng trời; quản lý
hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay; cấp phép bay; phối hợp quản lý
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hoạt động bay dân dụng và quân sự; quản lý hoạt động bay đặc biệt; quản lý
chướng ngại vật hàng không.”
21. Sửa đổi tên Mục 2 Chương V như sau:
“BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY”
22. Sửa đổi, bổ sung Điều 95 như sau:
“Điều 95. Bảo đảm hoạt động bay
1. Bảo đảm hoạt động bay gồm:
a) Tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay;
b) Cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.
2. Tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay là việc thiết lập và vận
hành hệ thống bảo đảm hoạt động bay, bao gồm việc quy hoạch vùng thông
báo bay; quy hoạch, quản lý việc đầu tư xây dựng, bảo trì, sửa chữa, duy trì
đủ điều kiện khai thác cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác hệ thống bảo đảm hoạt
động bay; tiêu chuẩn hóa, đánh giá, giám sát bảo đảm chất lượng cung cấp
dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; hiệp đồng điều hành bay và thông báo tin tức
hàng không.
Bộ Giao thông vận tải tổ chức và quản lý bảo đảm hoạt động bay.
3. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là dịch vụ cần thiết để bảo đảm an
toàn, điều hòa, liên tục và hiệu quả cho hoạt động bay, bao gồm dịch vụ
không lưu; dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát; dịch vụ khí tượng; dịch vụ
thông báo tin tức hàng không; dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn. Dịch vụ bảo đảm
hoạt động bay là dịch vụ công ích.
4. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phải có các cơ
sở cung cấp dịch vụ và hệ thống kỹ thuật, thiết bị được Bộ Giao thông vận tải
cấp giấy phép khai thác. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép khai thác phải
nộp lệ phí.
5. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động bay trong vùng thông báo bay
do Việt Nam quản lý được cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay”.
23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 102 như sau:
“2. Trong trường hợp tàu bay lâm nguy, lâm nạn tại cảng hàng không, sân
bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, Cơ quan thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không dân dụng phối hợp với Ủy ban
nhân dân các cấp tiến hành tìm kiếm, cứu nạn người, tàu bay và tài sản.
3. Trong trường hợp tàu bay lâm nguy, lâm nạn ngoài khu vực quy định
tại khoản 2 Điều này, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với
Bộ Giao thông vận tải, bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp và các
cơ quan, tổ chức khác tiến hành tìm kiếm, cứu nạn người, tàu bay và tài sản.”
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24. Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 Điều 110 như sau:
“4a. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng
không có nghĩa vụ sau đây:
a) Công bố nội dung Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không;
b) Hoạt động đúng mục đích, nội dung, điều kiện ghi trong Giấy phép
kinh doanh vận chuyển hàng không;
c) Duy trì điều kiện được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng
không, Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay theo quy định;
d) Duy trì chất lượng của dịch vụ vận chuyển hàng không theo quy định
của Bộ Giao thông vận tải;
đ) Tuân thủ quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật
khác có liên quan.”
25. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 112 như sau:
“2. Hãng hàng không kinh doanh vận chuyển hàng không trong phạm vi
quyền vận chuyển hàng không do Bộ Giao thông vận tải cấp; không được
mua, bán quyền vận chuyển hàng không, thực hiện các hành vi hạn chế cạnh
tranh bị cấm hoặc cạnh tranh không lành mạnh; không được sử dụng thương
hiệu, bao gồm tên thương mại và nhãn hiệu gây nhầm lẫn với hãng hàng
không khác; không được nhượng hoặc nhận quyền kinh doanh vận chuyển
hàng không.”
26. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 115 như sau:
“3. Bộ Giao thông vận tải chỉ định hãng hàng không Việt Nam khai thác
đường bay đến các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi,
vùng sâu, vùng xa có nhu cầu thiết yếu về vận chuyển hàng không công cộng.”
27. Sửa đổi, bổ sung Điều 116 như sau:
“Điều 116. Giá dịch vụ vận chuyển hàng không
1. Hãng hàng không phải thông báo theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận
tải giá dịch vụ vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đến và đi từ
Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên có quy định khác.
2. Hãng hàng không quyết định giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội
địa trong khung giá do Bộ Giao thông vận tải quy định và thực hiện kê khai
giá với Bộ Giao thông vận tải.”
28. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung khoản 6 Điều 145 như sau:
“5. Trong trường hợp do lỗi của người vận chuyển, hành khách đã được
xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng không được vận chuyển hoặc chuyến
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bay bị huỷ hoặc chuyến bay bị chậm kéo dài mà không được người vận
chuyển thông báo trước thì người vận chuyển có trách nhiệm thực hiện các
nghĩa vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này và phải trả một khoản tiền
bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách. Trong trường hợp phải
bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự của người vận chuyển thì khoản
tiền này được trừ vào khoản tiền bồi thường.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể về thời gian người vận
chuyển phải thông báo trước, thời gian chuyến bay bị chậm kéo dài và khoản
tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại sau khi thống nhất với Bộ trưởng
Bộ Tài chính.
6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ cho
hành khách tại cảng hàng không, sân bay.”
29. Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau:
“Điều 159. Vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ
1. Không được vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ
chiến tranh, vật liệu phóng xạ vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường
hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Quy định này cũng được áp dụng đối với tàu bay công vụ.
2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định trường hợp đặc biệt cho phép
vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh vào hoặc qua
lãnh thổ Việt Nam.
3. Thủ tướng Chính phủ quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận
chuyển bằng đường hàng không vật liệu phóng xạ vào hoặc qua lãnh thổ Việt
Nam.
4. Ngoài quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, việc vận chuyển vũ
khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ bằng đường hàng không phải tuân
thủ các quy định của pháp luật có liên quan.”
30. Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung khoản 4 Điều 165 như sau:
“3. Người vận chuyển được miễn một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm bồi
thường thiệt hại đối với hàng hóa tương ứng với mức độ thiệt hại trong các trường
hợp sau đây:
a) Do đặc tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hàng hóa;
b) Do quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối với hàng hóa;
c) Do xảy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang;
d) Do lỗi của người gửi, người nhận hàng hóa hoặc do lỗi của người áp
tải được người gửi hàng hoặc người nhận hàng cử đi kèm hàng hóa.
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4. Người vận chuyển được miễn một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm bồi
thường thiệt hại đối với hành lý ký gửi tương ứng với mức độ thiệt hại do đặc
tính tự nhiên hoặc khuyết tật vốn có của hành lý ký gửi gây ra.”
31. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 190 như sau:
“2. Hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng
là hành vi có khả năng uy hiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng, bao
gồm một trong các hành vi sau đây:
a) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay đang bay;
b) Chiếm đoạt bất hợp pháp tàu bay trên mặt đất;
c) Sử dụng tàu bay như một vũ khí;
d) Bắt giữ con tin trong tàu bay hoặc tại cảng hàng không, sân bay;
đ) Xâm nhập trái pháp luật vào tàu bay, cảng hàng không, sân bay và
công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng;
e) Đưa vật phẩm nguy hiểm vào tàu bay, cảng hàng không, sân bay và
khu vực hạn chế khác trái pháp luật.
Vật phẩm nguy hiểm bao gồm vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất dễ cháy,
chất nổ, chất dễ nổ, chất độc hóa học và sinh học, chất phóng xạ và các vật
hoặc chất khác có khả năng gây nguy hiểm hoặc được dùng để gây nguy hiểm
cho sức khỏe, tính mạng của con người, an toàn của chuyến bay;
g) Cung cấp thông tin sai đến mức uy hiếp an toàn của tàu bay đang bay
hoặc trên mặt đất; an toàn của hành khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc
người tại cảng hàng không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng
không dân dụng;
h) Cố ý thực hiện hành vi vi phạm pháp luật uy hiếp đến an toàn khai
thác tàu bay; khai thác cảng hàng không, sân bay; bảo đảm hoạt động bay.”
32. Sửa đổi, bổ sung Điều 191 như sau:
“Điều 191. Bảo đảm an ninh hàng không
1. Bảo đảm an ninh hàng không được thực hiện bằng các biện pháp sau đây:
a) Bảo vệ an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội theo quy
định của pháp luật về an ninh quốc gia, quốc phòng, công an nhân dân,
phòng, chống khủng bố và pháp luật khác có liên quan;
b) Thiết lập khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay và nơi có
công trình, trang bị, thiết bị hàng không để bảo vệ tàu bay và công trình, trang
bị, thiết bị tại khu vực đó;
c) Kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không đối với tàu bay,
phương tiện, người, hành lý, hàng hóa, việc ra, vào và hoạt động trong khu
vực hạn chế theo quy định; lục soát đối với tàu bay, phương tiện, người, hành
lý, hàng hóa khi có dấu hiệu uy hiếp an ninh hàng không;
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d) Loại trừ khả năng chuyên chở bất hợp pháp vật phẩm nguy hiểm bằng
đường hàng không; áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi cho phép
chuyên chở vật phẩm nguy hiểm, đối tượng tiềm ẩn uy hiếp an ninh hàng
không; cấm vận chuyển vĩnh viễn hoặc có thời hạn đối với hành khách gây
rối, người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân
dụng hoặc trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hành khách gây rối là hành khách cố ý không chấp hành quy định về an
toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng tại cảng hàng không,
sân bay, trên tàu bay hoặc có hành vi tung tin, cung cấp thông tin sai uy hiếp
an toàn hàng không;
đ) Giám sát an ninh hàng không, duy trì trật tự, kỷ luật tại cảng hàng không,
sân bay, nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không và trên tàu bay;
e) Phòng, chống khủng bố trên tàu bay;
g) Áp dụng các biện pháp phòng ngừa đặc biệt khi cho phép vận chuyển
đối tượng nguy hiểm;
h) Kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không;
i) Đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không
dân dụng.
2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong phạm vi quyền hạn của mình có
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và bộ, ngành liên quan tổ chức thực
hiện các biện pháp quy định tại các điểm a, e, g và i khoản 1 Điều này.
3. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công
an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
và bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp quy định tại các điểm
b, c, d, đ và h khoản 1 Điều này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”
33. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 192 như sau:
“1. Khu vực hạn chế là khu vực của cảng hàng không, sân bay và nơi có
công trình, trang bị, thiết bị hàng không mà việc ra, vào và hoạt động tại đó
phải tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được
kiểm tra, soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh hàng không theo quy định.”
34. Sửa đổi, bổ sung Điều 193 như sau:
“Điều 193. Kiểm tra, soi chiếu, giám sát, lục soát an ninh hàng không
đối với chuyến bay
1. Tàu bay phải được kiểm tra, giám sát an ninh hàng không trước khi
thực hiện chuyến bay; trường hợp có dấu hiệu hoặc thông tin đe dọa liên quan
đến an ninh, an toàn của chuyến bay phải được lục soát an ninh hàng không.
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2. Hành khách, thành viên tổ bay, người phục vụ chuyến bay, người khác
có liên quan, hành lý, hàng hoá, bưu gửi và các vật phẩm khác phải được kiểm
tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không trước khi lên tàu bay; trường hợp có
dấu hiệu hoặc có thông tin đe dọa liên quan đến an ninh, an toàn của chuyến bay
thì phải được lục soát an ninh hàng không. Việc giám sát an ninh hàng không,
duy trì trật tự, kỷ luật trên tàu bay phải được thực hiện trong suốt chuyến bay.
3. Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục lục soát an ninh hàng
không.”
35. Sửa đổi, bổ sung Điều 195 như sau:
“Điều 195. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không
1. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được Bộ Giao thông vận tải
chỉ đạo tổ chức để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không trong
phạm vi trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải.
2. Địa bàn hoạt động của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không bao
gồm cảng hàng không, sân bay; trên tàu bay; cơ sở cung cấp dịch vụ không
lưu; cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay; cơ sở cung
cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; cơ sở xử lý hàng hoá,
bưu gửi để đưa lên tàu bay.
3. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được tuyển chọn, đào tạo,
huấn luyện đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu
riêng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
4. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không được trang bị, sử dụng vũ
khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ theo quy định
của pháp luật.
5. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao
thông vận tải tổ chức đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối
với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không.”
36. Sửa đổi, bổ sung Điều 196 như sau:
“Điều 196. Chương trình, quy chế an ninh hàng không
1. Chương trình, quy chế an ninh hàng không quy định trách nhiệm của
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy trình, thủ tục,
biện pháp bảo đảm an ninh hàng không.
2. Chương trình, quy chế an ninh hàng không bao gồm:
a) Chương trình an ninh hàng không Việt Nam;
b) Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không Việt Nam;
c) Chương trình kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam;
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d) Chương trình an ninh hàng không của người khai thác cảng hàng
không, sân bay;
đ) Chương trình an ninh hàng không của hãng hàng không;
e) Chương trình đào tạo, huấn luyện an ninh hàng không của cơ sở đào
tạo, huấn luyện nhân viên hàng không;
g) Quy chế an ninh hàng không của cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu;
cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay; cơ sở cung cấp
dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; cơ sở xử lý hàng hoá, bưu
gửi để đưa lên tàu bay.
3. Các chương trình, quy chế an ninh hàng không quy định tại khoản 2
Điều này được ban hành phù hợp với pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế
mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành các chương trình an ninh
hàng không quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này.
Nhà chức trách hàng không phê duyệt chương trình, quy chế an ninh
hàng không quy định tại các điểm d, đ, e và g khoản 2 Điều này; chấp thuận
hoặc không chấp thuận chương trình an ninh hàng không của hãng hàng
không nước ngoài.”
37. Sửa đổi, bổ sung Điều 197 như sau:
“Điều 197. Trách nhiệm bảo đảm an ninh hàng không của tổ chức,
cá nhân tham gia hoạt động hàng không dân dụng
1. Người khai thác cảng hàng không, sân bay, hãng hàng không, cơ sở
cung cấp dịch vụ không lưu, cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay,
thiết bị tàu bay, cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân
bay, cơ sở xử lý hàng hoá, bưu gửi để đưa lên tàu bay chịu trách nhiệm xây
dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện
chương trình, quy chế an ninh hàng không dân dụng theo quy định; bảo đảm
an ninh hàng không đối với các hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý
của mình.
2. Hãng hàng không nước ngoài thực hiện vận chuyển thường lệ đến và
đi từ Việt Nam phải trình Nhà chức trách hàng không chương trình an ninh
hàng không dân dụng đối với hoạt động của hãng tại Việt Nam.
3. Hãng hàng không, người khai thác tàu bay thực hiện chuyến bay quốc
tế đến Việt Nam có trách nhiệm cung cấp thông tin trước về chuyến bay, hành
khách và tổ bay cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của
Chính phủ.
4. Tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động hàng không dân dụng phải
thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh hàng không.
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5. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc áp dụng
các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không theo quy định của pháp luật Việt
Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành
viên; thanh tra, kiểm tra, khảo sát, thử nghiệm, đánh giá, điều tra việc tuân thủ
các quy định của pháp luật về an ninh hàng không đối với các tổ chức, cá
nhân tham gia vào hoạt động hàng không dân dụng.”
38. Bổ sung khoản 4 Điều 198 như sau:
“4. Tổ chức thực hiện hoạt động hàng không chung vì mục đích thương
mại không được thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm hoặc cạnh
tranh không lành mạnh; không được sử dụng thương hiệu, bao gồm tên
thương mại và nhãn hiệu gây nhầm lẫn với tổ chức thực hiện hoạt động hàng
không chung khác; không được nhượng hoặc nhận quyền thực hiện hoạt động
hàng không chung vì mục đích thương mại.”
39. Thay cụm từ “bưu phẩm, bưu kiện, thư” tại điểm b khoản 1 Điều 45;
khoản 2 Điều 47; khoản 1 Điều 109; khoản 1 Điều 111; Điều 119; khoản 2
Điều 120; khoản 3 Điều 121; Điều 157; khoản 1 Điều 198 bằng cụm từ “bưu
gửi”. Thay cụm từ “Bộ Bưu chính, viễn thông” tại khoản 3 Điều 94 bằng cụm
từ “Bộ Thông tin và Truyền thông”. Thay cụm từ “giá cước” tại các khoản 1
và điểm c khoản 2 Điều 126, khoản 2 Điều 128, khoản 2 Điều 143; cụm từ
“cước phí” tại khoản 1 Điều 128, khoản 1 Điều 143, khoản 4 Điều 161; từ
“cước” tại khoản 5 và khoản 6 Điều 147 bằng cụm từ “giá dịch vụ”. Thay
cụm từ “tàn tật” tại khoản 2 Điều 145 bằng cụm từ “khuyết tật”.
40. Bãi bỏ Điều 125; khoản 3 và khoản 4 Điều 158.
Điều 2
Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 Luật Giá số
11/2012/QH13 như sau:
“a) Định mức giá cụ thể đối với:
- Các dịch vụ hàng không, bao gồm: dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành
bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; phục vụ hành khách; bảo đảm an
ninh hàng không và dịch vụ điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt
Nam quản lý;
- Dịch vụ kết nối viễn thông;
- Điện: giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện;
b) Định khung giá đối với: giá phát điện; giá bán buôn điện; mức giá bán
lẻ điện bình quân; giá dịch vụ hàng không khác; giá thuê mặt bằng, giá dịch
vụ thiết yếu tại cảng hàng không, sân bay;”
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Điều 3
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
2. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản
được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2014./.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

