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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay 

đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ 

 

 Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay 

không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ (sau đây gọi tắt là Quyết định 

số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 

 Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-BCĐ ngày 16/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng không nhân dân tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 

định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập 

khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các 

phương tiện bay siêu nhẹ. 

 Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) huyện xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Triển khai đồng bộ, thống nhất từ huyện đến các xã, thị trấn về công tác 

thu thập, đo đạc và xác định ranh giới, phạm vi các khu vực cấm bay trên địa 

bàn huyện theo quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; 

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) khu vực cấm bay đối với tàu bay không 

người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ để báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai 

thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg đúng quy định. 

 2. Yêu cầu 

 - Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, Ban Công tác 

PKND các xã, thị trấn để xác định số lượng, vị trí, ranh giới khu vực cấm bay; 

 - Tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định của 

pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

 Ban Chỉ đạo PKND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có trụ 

sở tại địa bàn thu thập thông tin, đo đạc, thành lập bản đồ, tổng hợp theo các 

mẫu biểu báo cáo Ban Chỉ đạo PKND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh): Xong trước 

ngày 15/4/2021. 
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 III. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP 

 1. Tổ chức: Ban Chỉ đạo PKND huyện thành lập Tổ giúp việc để triển 

khai thực hiện Kế hoạch, gồm các thành phần sau: 

 - Tổ trưởng:  

Đồng chí Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện; 

 - Tổ viên:   

 + Đồng chí Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện; 

 + 01 đồng chí Lãnh đạo Công an huyện; 

 + 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện; 

 + 01 đồng chí Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 + Đồng chí Trợ lý Tác huấn, Trợ lý Binh chủng, Ban CHQS huyện. 

 * Các phòng, ban, ngành lập danh sách cán bộ tham gia Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo PKND huyện gửi về Ban CHQS huyện (qua Trợ lý Binh chủng trước 

ngày 10/4/2021). 

 2. Phương pháp 

 - Xác định số lượng, ranh giới khu vực cấm bay; 

 - Đo đạc, thành lập bản đồ khu vực cấm bay; 

 - Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban CHQS huyện (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND 

huyện) 

 - Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu cho Ban Công tác PKND 

cùng cấp tổ chức xác định khu vực cấm bay, đo đạc, lập bản đồ, tổng hợp, gửi 

báo cáo về Ban Chỉ đạo PKND huyện (qua Ban CHQS huyện); 

 - Tiếp nhận giữ liệu của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của huyện và từ 

Ban Công tác PKND các xã, thị trấn để hoàn chỉnh hồ sơ khu vực cấm bay trên 

địa bàn của huyện, báo cáo Ban Chỉ đạo PKND huyện ký duyệt và gửi về Ban 

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg theo đúng thời gian 

quy định; 

 - Tham mưu thành lập Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch 

này.  

 2. Công an huyện 

Chỉ đạo lực lượng Công an xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS các xã, 

thị trấn để cung cấp dữ liệu, xác định khu vực cấm bay theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Công an quản lý. 
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3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Phối hợp với Ban công tác PKND các xã, thị trấn để cung cấp dữ liệu, xác 

định khu vực cấm bay theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Phối hợp với Ban công tác PKND các xã, thị trấn thu thập thông tin, xác 

định đo đạc, thiết lập bản đồ khu vực cấm bay cấm bay theo Quyết định số 

18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ . 

 5. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch 

của Ban Chỉ đạo PKND huyện thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

 6. Ban Công tác PKND các xã, thị trấn  

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có trụ sở trên địa bàn 

thu thập thông tin, xác định đo đạc, thiết lập bản đồ khu vực cấm bay trong 

phạm vi địa giới hành chính của xã, thị trấn; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo 

Ban Chỉ đạo PKND huyện (qua Ban CHQS huyện). 

 V. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 

 Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được thực hiện 

trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy 

định. Lập dự toán theo Hướng dẫn số 347/HD-BQP ngày 26/02/2021 của Ban 

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch này tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, NN&PTNT, TN&MT; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện; 

- Ban Công tác PKND các xã, thị trấn; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban CHQS, Th36. 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Hạnh 
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