
 
 

 
 

THÔNG BÁO CẤM VẬN CHUYỂN PIN LITHIUM VÀ CÁC THIẾT BỊ SỬ 
DỤNG PIN LITHIUM TRÊN CÁC CHUYẾN BAY ĐI/ĐẾN VIỆT NAM 

 

Kính gửi: Q u ý Đ ạ i l ý  
 
Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) xin thông báo đến Quý Công ty về việc “Cấm vận 
chuyển bằng đường hàng không đối với pin Lithium và các thiết bị sử dụng pin Lithium bị hư 
hỏng hoặc bị triệu hồi bởi nhà sản xuất” theo chỉ thị mới nhất số 4721/CT – CHK của Cục Hàng 

Không Dân Dụng Việt Nam (CAAV) với nội dung như sau:  
 

� Ngày hiệu lực: 15/11/2019 

� Ngày kết thúc: Đến khi có chỉ thị tiếp theo của cục Hàng không Việt Nam 

� Danh sách các thiết bị từ chối vận chuyển 
 

 Số thứ tự Thiết bị Nhà sản xuất 

1 Galaxy Note 7 Samsung 

2 Macbook Pro 15-inch được bán, sản xuất 

trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2015 

đến tháng 2 năm 2017 

Apple Inc. 

 

� Hướng dẫn áp dụng 
 Áp dụng đối với toàn bộ các thiết bị Galaxy Note 7 do Samsung sản xuất 

 Áp dụng đối với các thiết bị Macbook Pro 15-inch với thông tin kĩ thuật và series được 

tra cứu theo đường link https://support.apple.com/15-inch-macbook-pro-battery-recall 

� Hướng dẫn thực hiện 
 Được phép vận chuyển các thiết bị điện tử đã được thay pin bởi nhà sản xuất và 

không nằm trong danh sách bị triệu hồi 

 Các thiết bị sử dụng pin Lithium trong danh sách bị triệu hồi bởi nhà sản xuất chỉ 

được phép mang lên tàu bay dưới dạng hành lý xách tay và tắt nguồn trong toàn bộ 

thời gian bay 
*Lưu ý 
 

Từ ngày 15/11/2019, chỉ thị này sẽ thay thế chỉ thị số 3618/ CT – CHK về việc “Cấm vận chuyển 

máy tính xách tay Macbook Pro 15-inch dưới mọi hình thức được sản xuất và tiêu thụ từ tháng 

9 năm 2015 đến tháng 2 năm 2017 có pin bị triệu hồi” 
 
Quý Công ty vui lòng tham khảo chi tiết trong file đính kèm và cập nhật đến khách hàng 
 
ANA rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Công ty trong thời gian tới. 
 

Trân trọng 


