


2 

 

 

 

 Điều 1. Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều 

hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa 

 Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, mức giá 

dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với 

các chuyến bay nội địa áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu 

bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng 

không, sân bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT). 

 Điều 2. Khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không 

 Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020, khung 

giá dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2, 

khoản 3 Điều 1 Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT được áp dụng khung giá với 

mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

53/2019/TT-BGTVT. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2020.  

 Các mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại 

Điều 1, Điều 2 của Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 03 năm 2020 

đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 

tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Kể từ ngày 

01 tháng 10 năm 2020 trở đi, các mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên 

ngành hàng không tại Điều 1, Điều 2 Thông tư này tiếp tục áp dụng theo quy 

định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT. 

 

 






