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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

Số:  3602 /CHK-QLC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010 
V/v: Hướng dẫn lập tài liệu và thiết lập 

hệ thống quản lý an toàn tại CHK,SB. 

 

 

 

 

 

Kính gửi: - Tổng công ty cảng hàng không miền Bắc; 
- Tổng công ty cảng hàng không miền Trung; 
- Tổng công ty cảng hàng không miền Nam. 

 

 

- Căn cứ Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy 

định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; 

- Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 07 năm 2009 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Hàng không Việt Nam; 

- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân 

bay; 

Để thống nhất việc lập tài liệu và thiết lập hệ thống quản lý an toàn tại cảng 

hàng không, sân bay được quy định trong Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT trên 

hệ thống CHK,SB toàn quốc, tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ICAO, 

Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn lập tài liệu và thiết lập hệ thống quản lý an 

toàn tại cảng hàng không, sân bay (có bản Hướng dẫn kèm theo). 

Cục Hàng không Việt Nam thông báo để các Tổng công ty Cảng hàng không 

khu vực, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Các phòng thuộc CHK; 
- Lưu VT, QLC.       
     

KT.CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Lại Xuân Thanh 
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    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

 
HƯỚNG DẪN  

VIỆC LẬP TÀI LIỆU VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ  
AN TOÀN CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY (SMS) 

(Kèm theo công văn số: 3602 /CHK - QLC ngày 14/10 /2010 

 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) 

 

I. Yêu cầu đối với Tài liệu hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân bay 
(SMS): 

Nội dung của Tài liệu SMS được lập phải tuân thủ các quy định của nhà 

chức trách hàng không dân dụng, phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:  

1. Đảm bảo tính chính xác của các thông tin chứa đựng trong Tài liệu SMS. 

2. Đánh giá tính khả thi của hệ thống quản lý an ninh, an toàn cảng hàng 

không, sân bay. 

3. Chỉ rõ người quản lý, quy trình bổ sung, cập nhật thông tin vào Tài liệu 

SMS. 

4. Được trình bày theo kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 trên khổ 

giấy A4, các sơ đồ, bản vẽ (nếu có) gập theo khổ A4, đóng thành cặp tài liệu theo 

từng phần riêng biệt, dễ kiểm tra, theo dõi, cập nhật và phải được người khai thác 

cảng hàng không, sân bay ký và đóng dấu. 

II. Bố cục và nội dung Tài liệu hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân 
bay bao gồm các phần như sau: 

TRANG MỤC LỤC 

Nêu các đầu mục cơ bản của nội dung tài liệu SMS sân bay. 

TRANG GHI NHẬN CÁC TU CHỈNH 

 

Số/năm cập nhật Tên các mục và 
trang thay đổi 

Ngày thay đổi Ghi chú 
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TRANG DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU 

 

Số TT  Tên người nhận Cơ quan, đơn vị Số bản sao 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

TRANG THUẬT NGỮ VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
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Phần I  

TỔNG QUÁT 

1.1. Mục đích và phạm vi áp dụng: 

Người khai thác cảng hàng không, sân bay cần ghi rõ các nội dung dưới 
đây: 

1.1.1. Mục đích của Tài liệu hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân bay: 

Tài liệu hệ thống quản lý an toàn (Tài liệu SMS) quy định các vấn đề về an 
toàn hàng không dân dụng đối với (điền tên sân bay) thuộc (điền tên công ty).  

Tài liệu này cung cấp các nội dung, các quy trình liên quan của hệ thống an 
toàn cảng hàng không, sân bay đến tất cả cán bộ, công nhân viên, các cơ quan, đơn 
vị liên quan. Tất cả cán bộ, công nhân viên đều phải tuân thủ các quy trình chứa 
đựng trong tài liệu này. 

 Tài liệu SMS được sao gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan để phổ 
biến về công tác an toàn tại CHK,SB. Bản chính được người kiểm soát tài liệu 
khai thác cảng hàng không, sân bay lưu giữ.   

Theo quyền hạn và trách nhiệm, các cơ quan chức năng của Cục Hàng 
không Việt nam được phép vào cảng hàng không, sân bay tiến hành kiểm tra việc 
tuân thủ các nội dung của Tài liệu hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân 
bay. 

1.1.2 Phạm vi áp dụng: nêu phạm vi áp dụng của Tài liệu. 

1.2. Các căn cứ:  

Người khai thác cảng hàng không, sân bay nêu các căn cứ như sau: 

- Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; 

- Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, 
khai thác cảng hàng không, sân bay; 

- Thông tư 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải Quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; 

- Phụ lục 6, 11, 14 của công ước Hàng không dân dụng quốc tế “ Tiêu chuẩn 
và khuyến cáo thực hành “ (SARPs) về thiết kế và khai thác sân bay của ICAO; 

- Chỉ dẫn cấp chứng chỉ sân bay DOC 9774-AN/969 của ICAO đã được 
Tổng thư ký ICAO phê duyệt và cho phép ban hành năm 2009; 

- Sổ tay quản lý an toàn - DOC 9859 - AN/460 - ICAO 2006. 

1.3. Quy trình sửa đổi, bổ sung tài liệu: 

Người khai thác cảng hàng không, sân bay nêu quy trình bổ sung Tài liệu 
hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân bay: 

Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải sửa đổi, bổ sung vào tài liệu 
khi có bất kỳ một sự thay đổi nào liên quan đến nội dung trong tài liệu để duy trì 
tính chính xác của tài liệu. Để đạt được điều này, người khai thác cảng hàng 
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không, sân bay cần xây dựng một hệ thống bao gồm một hệ phương pháp để tạo, 
công bố, phân phối và ghi bổ sung sửa đổi vào tài liệu SMS. 

 Bản ghi thay đổi của tài liệu này sẽ chứa đựng các thông tin về số, ngày 
tháng bổ sung sửa đổi, mục, phần được bổ sung sửa đổi, mô tả sự thay đổi, ngày 
ký và ngày có hiệu lực.   

Người kiểm soát tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay sẽ lập và chỉnh 
sửa những thay đổi vào tài liệu hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân bay 
(SMS). Mỗi một lần ban hành, tất cả các sửa đổi bổ sung sẽ được phân phát theo 
danh mục phân phối tài liệu. 

Chức trách và nhiệm vụ của người kiểm soát tài liệu khai thác cảng hàng 
không, sân bay là phải xem xét lại tài liệu này tối thiểu là một năm một lần để đảm 
bảo sự thích hợp và thời gian lưu hành của tất cả các quy trình.  

1.4. Thông tin chung về cảng hàng không, sân bay: 

1.4.1. Thông tin chung: 

Tên cảng hàng không, sân bay: 

Địa chỉ trụ sở chính của cảng hàng không, sân bay:  

Địa chỉ bưu điện:  

Điện thoại:  

Fax:  

Email:  

1.4.2. Sơ đồ tổ chức cảng hàng không, sân bay: 
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Phần II 

THIẾT LẬP HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 

2.1. Các chỉ số, mục tiêu an toàn 

2.1.1. Việc thiết lập các chỉ số, mục tiêu an toàn và đánh giá các kết quả thực hiện 
trong hệ thống quản lý an toàn nhằm xác định hệ thống có hoạt động như mong 
đợi hay không và để xác định những bộ phận của hệ thống cần tăng cường công 
tác an toàn để đáp ứng mong đợi của tổ chức, doanh nghiệp. 

2.1.2. An toàn là không có tai nạn (hoặc sự cố nghiêm trọng), hoặc an toàn là 
không có nguy hiểm hoặc rủi ro xảy ra, hoặc an toàn là tránh được các lỗi khi tác 
nghiệp .v.v…. Tuy nhiên việc loại bỏ tai nạn theo như mong muốn (100% tuyệt 
đối an toàn) là mục tiêu khó có thể đạt được. Lỗi sẽ xảy ra, mặc dù với những nỗ 
lực tốt nhất để tránh điều đó. An toàn là một khái niệm tương đối, theo đó những 
rủi ro vốn có được chấp nhận trong một hệ thống “an toàn”. An toàn ngày càng 
được xem như là việc quản lý rủi ro. Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế 
(ICAO) định nghĩa thuật ngữ về an toàn như sau: An toàn là trạng thái mà ở đó 
nguy cơ về thiệt hại đối với con người hoặc tài sản được giảm thiểu và duy trì ở 
mức thấp nhất, là mức chấp nhận được thông qua quá trình xác định một cách liên 
tục việc nhận dạng mối nguy hiểm và quản lý rủi ro. Để xác định mức độ an toàn 
chấp nhận được, cần phải xem xét các yếu tố như mức rủi ro đã đặt ra, chi phí/lợi 
nhuận để cải thiện hệ thống và sự mong đợi của mọi người về an toàn trong hoạt 
động hàng không. 

2.1.3 Mức độ an toàn chấp nhận được được thể hiện thông qua các chỉ số, mục tiêu 
và yêu cầu an toàn cụ thể như sau: 

a) Các chỉ số an toàn: là thước đo việc thực hiện của cơ quan, đơn vị. Các 
chỉ số an toàn phải được đo một cách dễ dàng và liên kết với các thành phần chính 
trong hệ thống quản lý an toàn của một tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy chỉ số an 
toàn sẽ khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị, nhà khai thác tàu bay, người khai thác 
cảng hàng không và nhà cung cấp dịch vụ không lưu; 

b) Các mục tiêu an toàn: được xác định bằng cách xem xét mức thực hiện an 
toàn nào mong muốn và khả thi đối với các cơ quan, đơn vị riêng, các nhà khai 
thác tàu bay, người khai thác cảng hàng không và nhà cung cấp dịch vụ không lưu. 
Mục tiêu an toàn phải được xem xét và thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị và phù 
hợp với hệ thống quản lý an toàn; 

c) Các yêu cầu an toàn là cần thiết để đạt được các chỉ số an toàn và các 
mục tiêu an toàn, bao gồm các quy trình, hệ thống và chương trình khai thác để có 
thể xác định độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng thực hiện và tính chính xác của các 
quy trình, hệ thống và chương trình khai thác đó. 

2.1.4 Quan hệ giữa mức độ an toàn chấp nhận được, các chỉ số an toàn, các mục 
tiêu an toàn và các yêu cầu an toàn như sau: Mức độ an toàn chấp nhận được là 
khái niệm bao quát; các chỉ số an toàn là thước đo được sử dụng để xác định liệu 
mức độ an toàn chấp nhận được có thể đạt được không; các mục tiêu an toàn là các 
mục tiêu được định lượng có liên quan đến mức độ an toàn chấp nhận được; các 
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yêu cầu an toàn là các công cụ hay cách thức cần thiết để đạt được các mục tiêu an 
toàn. 

2.1.5 Các chỉ số an toàn và mục tiêu an toàn có thể khác nhau (ví dụ: chỉ số an 
toàn là 0,5 các tai nạn nghiêm trọng/100.000 giờ đối với nhà khai thác tàu bay và 
mục tiêu an toàn là giảm 40% tỉ lệ các tai nạn nghiêm trọng) hoặc có thể trùng 
nhau (ví dụ: chỉ số an toàn là 0,5 các tai nạn nghiêm trọng/100.000 giờ đối với nhà 
khai thác tàu bay và mục tiêu an toàn là không vượt quá 0,5 các tai nạn nghiêm 
trọng/100.000 giờ đối với nhà khai thác tàu bay). 

2.1.6 Mỗi Một cảng hàng không, sân bay sẽ có một mức độ an toàn chấp nhận 
được khác nhau được đưa ra bởi nhà chức trách và các nhà khai thác/nhà cung cấp 
dịch vụ. Mỗi mức độ an toàn chấp nhận được sẽ phù hợp với điều kiện khai thác 
của mỗi nhà khai thác/nhà cung cấp dịch vụ.          

2.2. Chính sách an toàn: 

Chính sách an toàn của cảng hàng không, sân bay phải phác thảo được các 
mục tiêu an toàn và các cam kết mà tổ chức sẽ thực hiện để đạt được kết quả an 
toàn mong đợi. Phải có một văn bản ban hành chính sách an toàn do cấp có thẩm 
quyền cao nhất của tổ chức phê duyệt, chính sách an toàn này phải được phổ biến 
đến tất cả cán bộ, công nhân viên. Một mẫu chính sách an toàn của cảng hàng 
không, sân bay được đưa ra như sau:  
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Chính sách an toàn 

Công tác an toàn là một trong những vấn đề quan trọng trong mọi hoạt động của chúng tôi. 
Chúng tôi cam kết triển khai, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao nghiệp vụ nhằm đảm 
bảo tất cả các hoạt động về hàng không đều diễn ra trong tầm kiểm soát, nhằm duy trì công tác 
bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, tuân thủ các tiêu chuẩn của ICAO và hướng dẫn của Cục 
Hàng không Việt Nam về quản lý an toàn. 

1. Cam kết của chúng tôi là: 

a) Hệ thống quản lý an toàn: Thành lập bộ phận an toàn hàng không để giám sát việc triển 
khai và thực hiện hệ thống quản lý an toàn để đảm bảo rằng việc áp dụng một cách tích 
cực hệ thống quản lý an toàn trong toàn bộ mọi hoạt động của chung tôi. 

b) Văn hóa an toàn: Triển khai và đưa văn hóa an toàn vào trong tất cả mọi hoạt động của 
chúng tôi, qua đó thấy được tầm quan trọng và giá trị tích cực của hệ thống quản lý an 
toàn trong mọi lúc và luôn đưa vấn đề an toàn lên hàng đầu. 

c) Trách nhiệm về an toàn: Xác định rõ ràng với tất cả nhân viên trách nhiệm về an toàn và 
trách nhiệm của họ đối với việc triển khai, tuyên truyền về chủ trương và thực hiện an 
toàn. Đảm bảo tất cả các nhân viên đều được huấn luyện và trang bị đầy đủ các thông tin 
về vấn đề an toàn, các nhân viên phải thành thạo về các lĩnh vực an toàn và được chỉ 
định đảm nhiệm theo kỹ năng của từng người. 

d) Quản lý rủi ro: Thiết lập và triển khai quy trình nhận dạng mối nguy hiểm và quản lý 
nguy cơ rủi ro nhằm hạn chế hoặc giảm thiểu những rủi ro trong công tác điều hành khai 
thác tàu bay tới mức khả thi hợp lý. Thiết lập và đo lường việc thực hiện an toàn để ứng 
phó với các tình huống trong thực tế. 

e) Áp dụng: Đảm bảo mỗi người làm việc cho chúng tôi, làm việc với chúng tôi hoặc tham 
quan chúng tôi đều đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn; 

f) Nguồn nhân lực: Đảm bảo rằng nguồn nhân lực được đào tạo đầy đủ và có kỹ năng thành 
thạo để thực thi chính sách an toàn và tiếp tục nâng cao việc thực hiện công tác an toàn 
của chúng tôi. 

g) Giám sát an toàn: Kiểm soát các hoạt động bên trong cũng như kiểm tra các hoạt động 
bên ngoài về công tác an toàn và tiến hành xem xét lại việc quản lý an toàn nhằm đảm 
bảo mọi hoạt động liên quan đều được kiểm soát.  

2. Nguyên tắc của hệ thống an toàn tại Cảng hàng không…..: Nguyên tắc sau được áp dụng 
đối với tất cả các hoạt động kinh doanh tại Cảng hàng không.……..: 

a) Việc bảo đảm môi trường khai thác an toàn là yếu tố thành công then chốt tại cảng hàng 
không; 

b) Trong hoạt động khai thác hàng ngày, nguyên tắc “ An toàn là trên hết” phải được áp 
dụng.  

c) Người đứng đầu bộ phận an toàn có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát và thực hiện các kế 
hoạch hoạt động về công tác an toàn đã đưa ra đồng thời có trách nhiệm trong việc phát 
triển hệ thống quản lý an toàn trong tương lai. 

d) Thông qua huấn luyện đào tạo và việc hợp tác giữa các nhân viên trong đơn vị giúp cho 
các nhân viên ngày càng nâng cao trách nhiệm về công tác an toàn trong công việc hàng 
ngày của họ. 

e) Xây dựng văn hóa an toàn và phổ biến đến tất cả cán bộ, công nhân viên để mọi người 
nhận thức được đầy đủ, thực hiện và rút kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. 

                                                                                  Giám đốc điều hành 
                                                                                  (ký tên và đóng dấu) 
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2.3. Trách nhiệm và cam kết của những người quản lý tại CHK. 

2.3.1 Giám đốc phụ trách hệ thống quản lý an toàn: Là người chịu trách nhiệm 
đảm bảo tất cả các hoạt động, các dịch vụ tại CHK đều phải được an toàn. Giám 
đốc phụ trách về an toàn phải có các chức trách và nhiệm vụ sau: 

- Ban hành chính sách an toàn, chỉ rõ các mục tiêu an toàn và cam kết thực 
hiện an toàn; 

- Có thẩm quyền để đảm bảo tất cả các hoạt động có đủ kinh phí và nguồn lực 
để có thể quản lý các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn; phân phối lại nguồn 
lực hoặc các trang thiết bị để quản lý an toàn;   

- Trách nhiệm trực tiếp đối với việc chỉ đạo những vấn đề tổ chức liên quan 
đến an toàn; trách nhiệm cuối cùng đối với tất cả vấn đề an toàn;  

- Xem xét và đánh giá hệ thống quản lý an toàn tại các khoảng thời gian theo 
quy định;   

- Đưa ra các tài liệu liên quan đến hoạt động an toàn của sân bay, theo yêu 
cầu của nhà chức trách hàng không; 

2.3.2 Chức trách và nhiệm vụ của Người đứng đầu các bộ phận:  

- Triển khai chính sách về an toàn đã được giám đốc phụ trách về an toàn ký 
ban hành. 

- Thiết lập chính sách an toàn, các mục tiêu và các tiêu chuẩn thực hiện để 
tuân thủ các tiêu chuẩn của quốc gia và quốc tế. 

- Tuyên truyền về chính sách an toàn, các mục tiêu và các tiêu chuẩn đến tất 
cả nhân viên. 

- Cung cấp nguồn nhân lực và tài chính cần thiết. 

2.3.3 Trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên:  

- Có trách nhiệm đối với các hành động của mình;   

- Tham gia xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn an toàn;   

- Công khai truyền thông các thông tin về sự cố an toàn và chia sẻ các bài học 
với người khác;    

- Quan tâm đến vấn đề an toàn của các đơn vị liên quan khác (như khách 
hàng).  

2.4. Sơ đồ tổ chức hệ thống quản lý an toàn: 

Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải đưa ra sơ đồ tổ chức hệ 
thống quản lý an toàn trong đó nêu chức trách nhiệm vụ của từng thành phần 
trong hệ thống:  

2.4.1. Đối với tổ chức có quy mô lớn:  

Hệ thống quản lý an toàn sẽ bao gồm: Ban chỉ đạo về công tác an toàn, 
nhóm hành động thực hiện các nhiệm vụ về công tác an toàn.  

2.4.1.1. Ban chỉ đạo về công tác an toàn: 
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Ban chỉ đạo về công tác an toàn giám sát việc thực hiện các mục tiêu và 
chính sách an toàn của cảng hàng không, triển khai thực hiện việc thiết lập hệ 
thống quản lý an toàn, giám sát an toàn đối với các hoạt động của các đơn vị hoạt 
động tại cảng hàng không, đảm bảo rằng có đủ các nguồn lực tương ứng để đạt 
được việc thực hiện an toàn đã được thiết lập.  

Ban chỉ đạo về công tác an toàn được họp theo sự triệu tập của người đứng 
đầu, tối thiểu một năm một lần. Ban chỉ đạo về công tác an toàn cũng có thể được 
triệu tập bất kỳ thời gian nào nếu có các yêu cầu khẩn cấp để giải quyết các sự cố 
về an toàn.    

Chuyên viên an toàn chuẩn bị những nội dung, chương trình và lưu giữ biên 
bản cuộc họp. Biên bản được gửi đến mỗi một thành viên của Ban sớm nhất có thể 
sau cuộc họp.    

2.4.1.2. Nhóm hành động thực hiện các nhiệm vụ về công tác an toàn:  

- Giám sát tổ chức an toàn trong tất cả các khu vực; 

- Đưa ra quyết định xác định các nguy cơ rủi ro; 

- Đánh giá tác động về an toàn đối với việc thay đổi các hoạt động; 

- Thực hiện những kế hoạch hành động hiệu chỉnh; đảm bảo rằng các hành 
động hiệu chỉnh được đưa ra đúng lúc; 

- Xem xét lại hiệu lực của những khuyến cáo an toàn trước đây; 

- Báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác an toàn tới Ban chỉ đạo về công 
tác an toàn; 

2.4.1.3. Chuyên viên an toàn:  

a) Chức trách và nhiệm vụ của chuyên viên an toàn: 

Giám đốc điều hành chỉ định một thành viên trong đội ngũ cán bộ công 
nhân viên làm chuyên viên thực hiện công tác an toàn. Việc chỉ định này có thể 
theo chu kỳ năm hoặc không thời hạn. 

- Chuyên viên an toàn chịu trách nhiệm thu thập và phân phối thông tin thích 
hợp về an toàn hàng không tới cán bộ, công nhân viên, các khách hàng, các 
nhà cung cấp.  

- Chuyên viên an toàn báo cáo trực tiếp tới Giám đốc điều hành, người quản 
lý vận hành về công tác an toàn. 

- Chuyên viên an toàn duy trì các bảng thông báo an toàn và đảm bảo rằng 
bảng này được duy trì liên quan đến việc cập nhật tài liệu.  

b) Chuyên viên an toàn chịu trách nhiệm:  

- Duy trì hệ thống báo cáo thích hợp để nhận dạng mối nguy hiểm;   

- Giám sát việc thực hiện về công tác báo cáo an toàn;  

- Duy trì một đội ngũ nhân viên có đủ chất lượng để tham gia điều tra an 
toàn; 
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- Báo cáo các sự cố và tai nạn theo quy định của Luật hàng không dân dụng;  

- Phân phối, cập nhật các thông tin an toàn liên quan đến cán bộ, công nhân 
viên và người quản lý;  

- Quản lý kế hoạch thực hiện SMS; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhân dạng mối nguy hiểm, phân tích và 
quản lý nguy cơ rủi ro; 

- Cung cấp các báo cáo thường kỳ về công tác thực hiện an toàn; 

- Lập kế hoạch và tổ chức huấn luyện đào tạo an toàn cho nhân viên; xác định 
các yêu cầu huấn luyện đào tạo an toàn và các chủ đề quản lý an toàn.   

- Duy trì, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến an toàn; 

c) Yêu cầu đối với chuyên viên an toàn:  

- Tuân thủ tất cả các quy trình và thực hành liên quan đến việc ngăn ngừa và 
kiểm soát các mối nguy hiểm;   

- Tuân thủ tất cả các quy trình của kế hoạch khẩn nguy được chỉ ra trong tài 
liệu khai thác cảng hàng không, sân bay;   

- Đưa ra hành động hiệu chỉnh và báo cáo cấp có thẩm quyền để dừng các 
hoạt động nếu thấy rằng có sự nguy hiểm gây ra tai nạn;   

- Kiến nghị với người quản lý cấp trên về bất kỳ các mỗi nguy hiểm tiềm tàng 
nào mà xem xét thấy có khả năng gây ra tai nạn.   

2.4.1.4. Các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tại cảng hàng không phải công bố 
chính sách an toàn, thiết lập hệ thống quản lý an toàn của đơn vị mình phù hợp với 
chính sách an toàn của người khai thác cảng hàng không và tổ chức thực hiện.  

2.4.2. Đối với tổ chức quy mô nhỏ: Hệ thống quản lý an toàn sẽ bao gồm: Giám 
đốc cảng hàng không, phụ trách các bộ phận hoạt động tại cảng hàng không. 

2.5. Kế hoạch khẩn nguy sân bay.  

Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải đưa ra kế hoạch khẩn 
nguy sân bay, nội dung bao gồm:  

- Các phương án xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra tại cảng hàng không, 
sân bay hoặc vùng lân cận cảng hàng không, sân bay như: tình huống khẩn 
cấp ảnh hưởng tới tàu bay đang bay, cướp tàu bay, bắt cóc con tin, đe doạ 
bom (với tàu bay, các công trình), cháy, nổ các công trình, trang thiết bị, dò 
rỉ của các vật liệu nguy hiểm, các sự cố phải áp dụng tình huống khẩn cấp 
và các hành vi can thiệp bất hợp pháp khác. 

- Các phương án phòng ngừa đối với các tình huống nêu trên. 

- Diễn tập khẩn nguy (quy định về thời gian, tần suất và nội dung diễn tập). 

- Cơ cấu tổ chức, phân công đơn vị, con người (trong và ngoài cảng hàng 
không, sân bay) chịu trách nhiệm xử lý và phối hợp với các lực lượng hiệp 
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đồng khi có tình huống khẩn nguy (số điện thoại, số Fax, tần số bộ đàm sử 
dụng). 

- Ban chỉ huy tại hiện trường để phối hợp xử lý các tình huống.  

- Danh sách các trang thiết bị của các đơn vị có trách nhiệm trong các kế 
hoạch khẩn nguy bao gồm: Phương tiện (chủng loại, số lượng, tính năng cơ 
bản…), trụ sở chỉ huy (tên, số điện thoại, các phương tiện thông tin liên lạc). 

(cảng hàng không, sân bay nào đã lập kế hoạch khẩn nguy sân bay chỉ cần tham 
chiếu vào tài liệu này). 

2.6. Hồ sơ tài liệu. 

Hồ sơ tài liệu của hệ thống quản lý an toàn bao gồm các phần sau:  

- Quy định an toàn tại cảng hàng không, sân bay. 

- Tài liệu hệ thống quản lý an toàn. 

- Sổ sách ghi chép Hệ thống quản lý an toàn. 

3. Quản lý nguy cơ rủi ro an toàn. 

Người khai thác cảng, các nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai và duy trì 
quy trình quản lý nguy cơ rủi ro, thông thường việc quản lý nguy cơ rủi ro của một 
hệ thống quản lý an toàn bao gồm: Nhận dạng mối nguy hiểm; Đánh giá nguy cơ 
rủi ro và làm giảm nguy cơ rủi ro; Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn nội bộ. 

3.1. Nhận dạng mối nguy hiểm. 

Mối nguy hiểm là bất kỳ một tình huống hay một điều kiện nào đó có khả 
năng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhận dạng được các mối nguy hiểm là rất quan 
trọng, từ đó có thể đưa ra các biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu các rủi ro gây ra 
góp phần đảm bảo an toàn trong khai thác.  

Tất cả các cán bộ, công nhân viên, các khách hàng đều phải có trách nhiệm 
nhận dạng và báo cáo mối nguy hiểm vào bất kỳ thời gian nào đến chuyên viên 
phụ trách công tác an toàn sử dụng hệ thống báo cáo mối nguy hiểm hoặc hệ thống 
báo cáo bí mật mối nguy hiểm. Các dạng báo cáo có thể trên giấy hoặc bằng các 
phương tiện thông tin khác. Bản báo cáo sẽ được xem xét, phân tích và cần thiết 
có thể đưa ra các giải pháp quyết định đúng lúc.  

Cách thức nhận dạng các mối nguy hiểm được sử dụng tại sân bay thông 
qua việc quan sát, phân tích các hoạt động hàng ngày tại các bộ phận của doanh 
nghiệp, cũng có thể thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, các cuộc 
họp, các cuộc thanh tra, các báo cáo về công tác an toàn.  

3.2. Đánh giá nguy cơ rủi ro và làm giảm nguy cơ rủi ro. 

a) Quy trình quản lý nguy cơ rủi ro: Tiếp theo việc nhận dạng mối nguy hiểm, 
phải tiến hành phân tích, đánh giá khả năng hư hỏng, thiệt hại nếu mối nguy hiểm 
đó có khả xảy ra và đưa ra các biện pháp để loại bỏ hoặc làm giảm tới một mức có 
thể chấp nhận được của nguy cơ rủi ro. Quy trình này gồm 5 bước: 

Bước 1: Nhận dạng các mối nguy hiểm; 
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Bước 2: Đánh giá hậu quả nghiêm trọng của mối nguy hiểm khi xảy ra; 

Bước 3: Đánh giá khả năng của mối nguy hiểm xảy ra; 

Bước 4: Đánh giá nguy cơ rủi ro; 

Bước 5: Giảm thiểu nguy cơ rủi ro. 

Sơ đồ Quy trình quản lý nguy cơ rủi ro được chỉ ra như sau: 

 

Nhận dạng mối nguy 
hiểm 

Nhận dạng các mối nguy hiểm từ thiết bị, cơ sở hạ tầng, 
con người hoặc tổ chức. 

 

Đánh giá nguy cơ rủi 
ro 

Mức độ nghiêm 
trọng của sự cố 

Đánh giá hậu quả nghiêm trọng của mối nguy hiểm khi xảy 
ra 

 

Đánh giá nguy cơ rủi 
ro 

Khả năng xảy ra của 
sự cố 

Khả năng của mối nguy hiểm xảy ra? 

 

Đánh giá nguy cơ rủi 
ro 

Mức độ chấp nhận 
được 

Kết quả của mức chấp nhận nguy cơ rủi ro nằm trong tiêu 
chuẩn cho phép về an toàn của tổ chức? 

                        Đúng                              Sai 

 

Chấp nhận nguy cơ 
rủi ro 

Đưa ra hành động để làm giảm nguy cơ rủi ro đến mức 
chấp nhận 

 

Hệ thống quản lý an toàn phải được triển khai để đánh giá và phân tích số 
liệu nhận được hoặc thu thập được từ các hành động được phác thảo ở trên. Thông 
tin được phân tích sẽ được chuyển đến những người có trách nhiệm đối với hoạt 
động an toàn của tổ chức để ra quyết định thích hợp. Phân tích nguy cơ rủi ro là 
quá trình đánh giá khả năng và hậu quả của mỗi mối nguy hiểm từ đó có thể nhận 
biết được các nguy cơ rủi ro và đưa ra biện pháp xử lý.    

b) Tính toán chỉ số nguy cơ rủi ro:  

Mỗi một mối nguy hiểm được nhận dạng, chỉ số nguy cơ rủi ro sẽ được tính 
toán dựa trên mức độ nghiêm trọng và tần suất xảy ra theo các bảng sau: 
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Bảng 1: Khả năng có thể xảy ra sự cố 

 

Định nghĩa  Ý nghĩa Giá trị 

Thường xuyên 

(10 – 3  đến 1 /giờ) 

Có khả năng xảy ra nhiều lần 5 

Thỉnh thoảng 

(10 – 5  đến 10 – 3 /giờ) 

Có khả năng xảy ra một vài lần 4 

Ít khả năng xảy ra 

(10 – 7  đến 10 – 5/giờ) 

Ít khả năng, song cũng có thể xảy ra  3 

Rất ít khả năng xảy ra 

(10 – 9  đến 10 – 7/giờ) 

Rất ít khả năng xảy ra 2 

Hoàn toàn không xảy ra 

(< 10 – 9 /giờ) 

Hầu như không có sự kiện nào xảy ra 1 

 

Bảng 2: Mức độ nghiêm trọng của sự cố 

Định nghĩa Ý nghĩa Giá trị 

Thảm khốc 
Thiết bị bị phá huỷ 

Nhiều người chết  
A  

Nguy hiểm 

Phạm vi an toàn bị giảm rất nhiều, tình trạng kiệt sức 
hoặc quá tải làm cho các nhà khai thác không tin 
tưởng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của họ một 
cách chính xác và hoàn hảo.  

Số người bị thương nghiêm trọng hoặc chết. Thiết bị 
chính bị phá huỷ. 

B  

Lớn  

Phạm vi an toàn bị giảm đáng kể, người khai thác bị 
giảm khả năng để đối phó với các điều kiện khai thác 
bất lợi do khối lượng công việc tăng hoặc do suy giảm 
hiệu quả làm việc.  

Sự cố nghiêm trọng.  

Làm thương con người. 

C  

Nhỏ 
Mối gây thiệt hại. Giới hạn khai thác.  

Sử dụng các quy trình khẩn cấp. Sự cố nhỏ. 
D  

Không đáng 
kể 

Hậu quả nhỏ 
E  
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Bảng 3: Ma trận đánh giá nguy cơ rủi ro 

Khả năng 
của sự cố 

Mức độ nghiêm trọng của sự cố 

Thảm hoạ Nguy hiểm Lớn Nhỏ Không 
đáng kể 

Thường                                                   
xuyên 

5A 5B 5C 5D 5E 

Thỉnh 
thoảng 

4A 4B 4C 4D 4E 

Ít khả năng 
xảy ra 

3A 3B 3C 3D 3E 

Rất ít khả 
năng xảy ra 

2A 2B 2C 2D 2E 

Hoàn toàn 
không xảy 
ra 

1A 1B 1C 1D 1E 

 

Bảng 4: Đánh giá mức độ rủi ro 
Chỉ số đánh giá mức độ rủi ro Sự chấp thuận/Hành động yêu cầu 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A  Không chấp nhận dưới các tình huống hiện hữu 

5D,5E, 4C, 3B, 3C, 2A, 2B 
Yêu cầu phải kiểm soát và làm giảm thiểu nguy 

cơ rủi ro 
4D, 4E, 3D, 2C, 1A, 1B Chấp nhận sau khi xem xét lại hoạt động 
3E, 2D, 2E, 1C, 1D, 1E Chấp nhận được 

Sử dụng ma trận đánh giá nguy cơ rủi ro giúp cho việc nhận dạng các nguy 
cơ rủi ro và tính nghiêm trọng của sự thiệt hại do nguy cơ rủi ro đưa đến. Sử dụng 
ma trận để nhận biết được các trạng thái của nguy cơ rủi ro đang ở dạng bình 
thường hoặc tình huống khẩn cấp. Một danh sách quyền ưu tiên sẽ đảm bảo rằng 
nguồn lực được tập trung ở phần lớn các nguy cơ rủi ro đe doạ nhất.     

c) Giảm thiểu nguy cơ rủi ro: 

Giảm thiểu nguy cơ rủi ro là các biện pháp loại trừ mối nguy hiểm tiềm ẩn, 
làm giảm khả năng xảy ra hoặc mức độ nghiêm trọng của nguy cơ rủi ro.  

Sau khi đánh giá các mối nguy hiểm đã được nhận dạng, hoặc kết quả điều 
tra sự cố và tai nạn, chuyên viên an toàn sẽ chỉ định quyền ưu tiên tới nguy cơ rủi 
ro, lựa chọn cách khắc phục để loại bỏ hoặc giảm bớt mối nguy hiểm. Các kết quả 
của việc dành ưu tiên và việc chỉ định các công việc được ghi trong sổ nhật ký mối 
nguy hiểm.   

Chuyên viên an toàn phải đảm bảo hành động khắc phục được đưa ra đúng 
lúc.  
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Mỗi một lần các mối nguy hiểm được nhận dạng và được đánh giá, cần phải 
có biện pháp thích hợp để hạn chế nguy cơ rủi ro có ảnh hưởng đến hoạt động an 
toàn. Cần thiết phải có một chiến lược:  

- Loại trừ hoàn toàn mối nguy hiểm/nguy cơ rủi ro;   

- Giảm bớt mức nguy cơ rủi ro bằng cách thay đổi các quy trình thao tác 
trong công việc;   

- Chấp nhận các nguy cơ rủi ro ở mức thấp mà không cần bất kỳ một hành 
động nào;    

- Truyền thông tới mọi người về các nguy cơ rủi ro liên quan đến mối nguy 
hiểm.     

Mục tiêu là giảm bớt hoặc loại bỏ khả năng các nguy cơ rủi ro đặc biệt xảy 
ra, hoặc giảm bớt tính ác liệt của nó nếu nó xảy ra. Chuyên viên an toàn chỉ định 
dạng ưu tiên đến mỗi một nguy cơ rủi ro mới và gửi chi tiết mỗi một nguy cơ rủi 
ro này đến người quản lý thích hợp để giải quyết.  

Nếu nguy cơ rủi ro được khắc phục, các hành động hoặc công việc có thể 
được tiếp tục. Nếu không, cần phải cải tiến các hàng rào bảo vệ hoặc các biện pháp 
để loại bỏ hoặc tránh mối nguy hiểm. Các giải pháp có thể thực hiện:  

- Thay đổi các quy trình vận hành đang sử dụng;  

- Liên tục xem xét lại các hành động hoặc công việc;  

- Huấn luyện đào tạo định kỳ;   

- Cải tiến việc kiểm tra giám sát;  

- Lập kế hoạch để đối phó với những sự bất ngờ;  

3.3.  Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn nội bộ 

Người khai thác cảng, các nhà cung cấp dịch vụ phải duy trì một kế hoạch 
kiểm tra an toàn để kiểm tra việc tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn an toàn và 
xác định hiệu quả của toàn bộ chương trình an toàn. Kiểm tra có thể được tiến 
hành thường xuyên hoặc khi có yêu cầu. Các báo cáo và trả lời sẽ được chuyên 
viên an toàn xem xét. 

Tất cả các báo cáo về sự cố và tai nạn phải được nghiên cứu tỉ mỉ để xác 
định sự kiện và nguyên nhân chính từ đó đưa ra các kế hoạch ngăn ngừa hoặc 
giảm bớt khả năng tái diễn. Tất cả các mối nguy hiểm phải được đánh giá để xác 
định các nguy cơ rủi ro gây mất an toàn đối với sân bay từ đó đưa ra các giải pháp 
và quyền ưu tiên xử lý các nguy cơ rủi ro. 

Công tác kiểm tra về an toàn bao gồm các nội dung: 

- Tần suất của việc kiểm tra an toàn SMS (chỉ rõ giai đoạn); 

- Phạm vi kiểm tra; 

- Xác định nhân viên tham gia kiểm tra; 

- Trách nhiệm của cuộc kiểm tra đó; 
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- Sử dụng Danh mục kiểm tra mối nguy hiểm để nhận dạng các tình trạng 
khác nhau của mối nguy hiểm và khả năng tiềm ẩn của nguy cơ rủi ro. Đó 
là: các điều kiện mất an toàn (vật lý, kết cấu, thiết chế, qui định…) hoặc các 
hành động mất an toàn do con người (sử dụng trang thiết bị hư hỏng, thông 
tin sai lệch, không tuân theo luật, sử dụng dụng cụ sai mục đích…). 

- Cách thức lập những hồ sơ bằng chứng trong quá trình kiểm tra;  

- Phương pháp thông báo kết quả tới những người quản lý chính và nhân 
viên. 

Chuyên viên an toàn phải đảm bảo rằng báo cáo kiểm tra sẽ bao gồm các 
khuyến cáo để ngăn ngừa lặp lại các sự kiện, loại bỏ/giảm thiểu sự ảnh hưởng 
hoặc để quản lý tốt hơn các điều kiện mất an toàn. Báo cáo sẽ được trình lên Giám 
đốc điều hành để xem xét và quyết định. 

Chuyên viên an toàn chịu trách nhiệm bảo đảm việc kiểm tra an toàn được 
thực hiện. Việc kiểm tra an toàn phải được thực hiện thường xuyên để xác định 
điểm mạnh, điểm yếu hoặc khu vực có nguy cơ rủi ro của hệ thống. Việc kiểm tra 
an toàn phải được thực hiện khi bất kỳ một công việc mới nào đưa vào hoạt động. 

Người khai thác cảng hàng không, sân bay chịu trách nhiệm đảm bảo 
rằng có chương trình kiểm tra SMS thích hợp.   

4.  Bảo đảm an toàn 

4.1. Giám sát việc thực hiện công tác an toàn. 

Người khai thác cảng, các nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai và duy trì 
những công cụ, phương tiện cần thiết để xác định việc thực hiện công tác an toàn 
của tổ chức so sánh với mục tiêu và chính sách an toàn đã được phê chuẩn để nâng 
cao tính hiệu quả của việc kiểm soát nguy cơ rủi ro an toàn. Để đạt được điều đó 
cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn từ đó đánh giá lại xem hệ thống quản lý 
an toàn (SMS) có đáp ứng đầy đủ các điều khoản sau hay không: 

- Mức độ đáp ứng của nhân viên;  

- Sự tuân thủ các chỉ dẫn và quy trình đã được phê chuẩn; 

- Khả năng khai thác thiết bị và phương tiện của nhân viên.  

Việc giám sát an toàn phải được thực hiện thường xuyên, trong đó cần đặc 
biệt quan tâm đến những khu vực: 

- Những khu vực có vấn đề hoặc hay có sự cố trong các hoạt động hàng ngày. 

- Những khu vực chồng lần nhiều đơn vị hoạt động hoặc có tần suất khai thác 
cao. 

Phương pháp, cách thức thực hiện việc giám sát an toàn có thể sử dụng như: 
Bảng câu hỏi kiểm tra (Checklists), câu hỏi thăm dò (Questionnaires), câu hỏi 
phỏng vấn. 
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4.2. Quản lý sự thay đổi. 

Người khai thác cảng, các nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai và duy trì 
quy trình quản lý sự thay đổi có ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức từ đó có thể 
hạn chế hoặc giảm nhẹ các rủi ro do sự thay đổi gây ra. Quy mô của các tổ chức 
hàng không thường hay thay đổi vì sự mở rộng, sự đầu tư trang thiết bị mới. Các 
thay đổi có thể đưa ra các mối nguy hiểm mới do vậy cần phải quản lý sự thay đổi 
đó. Để có thể quản lý được sự thay đổi cần phải: 

- Nhận dạng những thay đổi bên trong tổ chức mà có ảnh hưởng đến việc 
thiết lập các quy trình và dịch vụ. 

- Khi có sự thay đổi xuất hiện trong môi trường làm việc, nhóm nhân viên 
liên quan đến thay đổi sẽ được hỏi ý kiến để đánh giá trong tình huống mới 
có ảnh hưởng đến vấn đề an toàn ở nơi làm việc không.    

- Bất kỳ sự thay đổi nào phải được xem xét và sắp xếp theo các mục tiêu của 
tổ chức.  

Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải thiết lập một quy trình 
mô tả sự thay đổi sẽ được quản lý như thế nào khi các hành động liên quan tới 
hoạt động được thay đổi có ảnh hưởng đến chính sách, mục đích, vai trò hoặc 
trách nhiệm của việc quản lý an toàn.  

4.3. Cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn. 

Người khai thác cảng hàng không, các nhà cung cấp dịch vụ triển khai và 
duy trì các quy trình vận hành trong hệ thống SMS để xác định những nguyên 
nhân của việc thực hiện thấp hơn tiêu chuẩn đã đưa ra trong hệ thống SMS, từ đó 
đưa ra các hành động sửa đổi các trạng thái thấp hơn tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sự 
cải tiến liên tục của hệ thống SMS. Việc cải tiến liên tục hệ thống an toàn đạt được 
thông qua: 

- Đánh giá việc thực hiện của các phương tiện, thiết bị và các quy trình thông 
qua việc thanh tra và kiểm tra. 

- Đánh giá việc thực hiện của các cá nhân tiến hành đơn lẻ, xác minh sự hoàn 
thành các trách nhiệm về an toàn của họ. 

- Đánh giá việc tác động trở lại để kiểm tra hiệu lực của hệ thống đối với việc 
kiểm soát và làm giảm các nguy cơ rủi ro. 

5. Tăng cường công tác an toàn 

5.1. Huấn luyện và đào tạo. 

Người khai thác cảng hàng không, các nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai 
và duy trì chương trình huấn luyện đào tạo an toàn nhằm đảm bảo tất cả cán bộ, 
công nhân viên đều được đào tạo để vận hành tốt hệ thống SMS. 

5.1.1. Mục tiêu huấn luyện: 

Tất cả các cán bộ, công nhân viên đều phải được huấn luyện về hệ thống 
quản lý an toàn để có thể triển khai tốt hệ thống quản lý an toàn tại đơn vị. Huấn 
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luyện cho các nhân viên khi có các yêu cầu quy định mới được đưa ra hoặc khi có 
thiết bị mới được đưa vào sử dụng (có ảnh hưởng đến vấn đề an toàn). 

5.1.2. Nội dung huấn luyện: 

a) Các khoá học cơ bản về an toàn được cung cấp cho nhân viên chưa biết về hệ 
thống quản lý an toàn bao gồm các nội dung: 

- Tổng quan về Hệ thống quản lý an toàn: Chính sách an toàn, Quản lý nguy 
cơ rủi ro an toàn, Bảo đảm an toàn, Tăng cường công tác an toàn; 

- Làm thế nào để hệ thống quản lý an toàn được thông báo xuyên suốt công 
ty;  

- Nguyên tắc và quy trình báo cáo mối nguy hiểm, báo cáo sự cố và tai nạn;  

- Vai trò và trách nhiệm của chuyên viên an toàn;  

- Trách nhiệm của các cán bộ, công nhân viên tham gia hệ thống quản lý an 
toàn.  

- Chương trình và chính sách an toàn của công ty;  

- Hệ thống báo cáo mối nguy hiểm của công ty;  

- Giảm thiểu mối nguy hiểm - tiến tới việc lựa chọn xử lý đối với nguy cơ rủi 
ro;  

- Huấn luyện cho chuyên viên an toàn về công tác an toàn;  

- Huấn luyện về cấp cứu và khẩn nguy;  

- Các ảnh hưởng của công việc nặng nhọc, rượu cồn và các loại thuốc khác;  

- Huấn luyện về môi trường và nhiễm bẩn bề mặt;  

- Huấn luyện về các chất gây nguy hiểm khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ.v.v...;  

- Huấn luyện về hàng hoá nguy hiểm;  

- Huấn luyện các thao tác vận hành thiết bị;  

- Sử dụng thiết bị thông tin để thông tin liên lạc trong khu bay;  

- Nạp nhiên liệu cho các loại phương tiện, thiết bị;  

- Sử dụng và xử lý bình chữa cháy;  

- Sử dụng và xử lý các loại súng cầm tay;  

- Quản lý động vật hoang dã;  

- Huấn luyện có định kỳ việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm;    

- Nhận dạng các vật thể lạ trên khu vực di chuyển tàu bay.  

b) Các khoá học đào tạo lại về an toàn được cung cấp cho các nhân viên liên quan 
bao gồm các nội dung: 

- Chương trình và chính sách an toàn của công ty;  
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- Quy trình báo cáo mối nguy hiểm, báo cáo sự cố và tai nạn;  

- Trách nhiệm của các cán bộ, công nhân viên tham gia hệ thống quản lý an 
toàn;  

- Khi có công nghệ, thiết bị mới đưa vào sử dụng hoặc thay đổi hoạt động của 
sân bay (có ảnh hưởng đến vấn đề an toàn) cần phải huấn luyện các nội 
dung đó.  

- Hệ thống báo cáo mối nguy hiểm của công ty;  

- Giảm thiểu mối nguy hiểm - tiến tới việc lựa chọn xử lý đối với nguy cơ rủi 
ro;  

- Huấn luyện cho chuyên viên an toàn về công tác an toàn;  

- Huấn luyện về cấp cứu và khẩn nguy;  

- Các ảnh hưởng của công việc nặng nhọc, rượu cồn và các loại thuốc khác;  

- Huấn luyện về môi trường và nhiễm bẩn bề mặt;  

- Huấn luyện về các chất gây nguy hiểm khi sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
cỏ.v.v...;  

- Huấn luyện về hàng hoá nguy hiểm;  

- Huấn luyện các thao tác vận hành thiết bị;  

- Sử dụng thiết bị thông tin để thông tin liên lạc trong khu bay;  

- Nạp nhiên liệu cho các loại phương tiện, thiết bị;  

- Sử dụng và xử lý bình chữa cháy;  

- Sử dụng và xử lý các loại súng cầm tay;  

- Quản lý động vật hoang dã;  

- Huấn luyện có định kỳ việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm;    

- Nhận dạng các vật thể lạ trên khu vực di chuyển tàu bay.  

5.1.3. Quy trình thực hiện: 

Tùy thuộc vào đặc thù, quy mô, tổ chức của mỗi cảng hàng không, sân bay, 
Người khai thác cảng hàng không, sân bay sẽ sắp xếp kế hoạch huấn luyện đào tạo 
về công tác an toàn.  

a) Bước 1: Người quản lý về công tác an toàn cần phải phối hợp với Phòng nhân 
sự xây dựng kế hoạch và nội dung huấn luyện đào tạo về công tác an toàn cho tất 
cả các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.  

b) Bước 2: Căn cứ vào kế hoạch huấn luyện đào tạo về công tác an toàn đã được 
phê duyệt, Chuyên viên an toàn phải lập chương trình huấn luyện quản lý an toàn 
cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Chương trình này bao gồm các nội dung 
sau: 

- Danh sách cán bộ, công nhân viên yêu cầu được huấn luyện về quản lý an 
toàn;  
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- Nội dung huấn luyện cho từng đối tượng nhân viên bao gồm: các khoá học 
cơ bản về an toàn cho nhân viên không biết về hệ thống quản lý an toàn, các 
khoá học đào tạo lại về an toàn cho tất cả các nhân viên liên quan.  

c) Bước 3: Chương trình huấn luyện được tiến hành theo các cách sau: 

- Tất cả nhân viên yêu cầu huấn luyện quản lý an toàn được đăng ký theo mẫu 
“Đăng ký huấn luyện SMS”. 

- Một kế hoạch huấn luyện sẽ đưa ra cho mỗi một nhân viên đã đăng ký. 

- Kết thúc mỗi một khoá học một bản báo cáo sẽ được làm theo mẫu “Báo 
cáo huấn luyện SMS”: 

+ Tên của mỗi nhân viên tham dự huấn luyện;  

+ Các kết quả kiểm tra từng phần của khoá học;  

+ Ngày, tháng khoá học kết thúc.  

Ngoài việc huấn luyện chính thức, chuyên viên an toàn sẽ duy trì việc đào 
tạo và thông báo cho nhân viên về các vấn đề an toàn hiện tại thông qua các tài 
liệu liên quan đến an toàn, gửi nhân viên tham gia các khoá học, các cuộc hội thảo 
liên quan đến an toàn. 

5.1.4 Đánh giá việc huấn luyện đào tạo: 

Chuyên viên an toàn sẽ đánh giá hiệu quả của chương trình huấn luyện đào 
tạo của công ty bằng việc sử dụng các phiếu thăm dò phản hồi về công tác huấn 
luyện đào tạo, nội dung của phiếu thăm dò bao gồm các thông tin:  

- Nhân viên hiểu hoạt động của hệ thống quản lý an toàn như thế nào;  

- Nhân viên có ý thức về vai trò của mình trong việc thực hiện tốt hệ thống 
quản lý an toàn như thế nào;    

- Có bao nhiêu nhân viên hiểu được mục đích của hệ thống quản lý an toàn là 
để cải thiện vấn đề an toàn.  

5.1.5 Hồ sơ về công tác huấn luyện đào tạo: 

Sau khi kết thúc khoá huấn luyện, Chuyên viên an toàn có trách nhiệm lưu 
trữ các hồ sơ liên quan đến khóa huấn luyện bao gồm: Danh sách các học viên, 
khoá học, ngày tháng thực hiện, chương trình huấn luyện đào tạo .v.v…. 

Chuyên viên an toàn sẽ kiểm tra các hồ sơ huấn luyện đào tạo của bất kỳ 
nhân viên nào được yêu cầu, nếu họ không tham dự huấn luyện ban đầu và huấn 
luyện lại về an toàn, mời họ tham dự vào các khoá huấn luyện liên quan tiếp theo. 

6. Truyền thông về an toàn: 

Người khai thác cảng hàng không, các nhà cung cấp dịch vụ phải triển khai 
và duy trì các phương tiện truyền thông về công tác an toàn để đảm bảo tất cả cán 
bộ, công nhân viên đều nhận thức hoàn toàn đầy đủ về hệ thống SMS; truyền tải 
các thông tin quan trọng về an toàn; giải thích tại sao những hành động đặc biệt 
được đưa ra; giải thích tại sao các quy trình an toàn được tiến hành hoặc thay đổi. 
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Các biện pháp để truyền thông có thể bao gồm: Các chính sách và quy trình 
về an toàn; Hệ thống thư tín cơ quan; Các bài báo liên quan đến an toàn; Những 
tấm pano quảng cáo về an toàn; Những thông cáo .v.v… 

Chuyên viên an toàn có trách nhiệm thu thập và phân phối thông tin an toàn 
hàng không đến tất cả nhân viên.   

Cho dù triển khai bằng phương pháp nào, các thông tin cần phải rõ ràng 
không mập mờ, cụ thể, dễ dàng chuyển giao và sao chép bằng các phương tiện. 
Một bước quan trọng trong quá trình truyền thông này phải bao gồm sự phản hồi 
trở lại.  

Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải mô tả các phương pháp 
truyền thông về công tác an toàn tại cảng hàng không, sân bay; xác định các 
phương pháp truyền thông chính thức của cảng hàng không, sân bay.  


