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CHƯƠNG I: CĂN CỨ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

I.1. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 
61/2014/QH13 ngày 21/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về 
quản lý, khai thác cảng hàng không, Sân bay; 

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông 
vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; 

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/1/2015 của Bộ Giao thông 
vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế 
Vinh, tỉnh Nghệ An - giai đoạn đến 2030, định hướng sau 2030; 

Căn cứ văn bản số 6863/BQP-TM ngày 27/6/2018 của Bộ Quốc phòng; văn 
bản số 11899/BQP-TM của Bộ Quốc phòng ngày 24/10/2018 về việc chỉnh sửa 
Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/1/2018; văn bản số 3801/BQP-TM ngày 
15/04/2019 của Bộ Quốc phòng về việc thống nhất hiện trạng sử dụng đất và 
phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Cảng hàng không quốc tế Vinh; 

Căn cứ văn bản số 2702/BTL-BTM ngày 13/12/2018 của Bộ Tư lệnh Quân 
khu 4 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Cảng hàng không quốc tế Vinh; 

Căn cứ văn bản số 8034/UBND-CN ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc góp ý dự thảo Quyết định và phương án sử dụng đất tại CHKQT Vinh; 
văn bản số 730/UBND-CN ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc góp 
ý về phương án điều chỉnh Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 quy 
hoạch sử dụng đất CHK Vinh; 

Căn cứ văn bản số 9406/BGTVT-KHĐT ngày 23/8/2018, số 12562/BGTVT-
KHĐT ngày 06/11/2018, số 368/BGTVT-KHĐT ngày 14/1/2019 của Bộ Giao 
thông vận tải về phương án sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch chi tiết CHKQT 
Vinh; 

I.2. CÁC CĂN CỨ KỸ THUẬT: 

- Hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Vinh tại Quyết định số  

347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 của Bộ Trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt 

quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành Cảng HKQT; 

- Các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật và các khuyến cáo của ICAO; 

- Các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác như: 
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+ Các số liệu về kinh tế xã hội, du lịch tỉnh Nghệ An; 

+ Các số liệu về vận chuyển hành khách, hàng hóa của Cảng Hàng không 

quốc tế Vinh. 

+ Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm về xây dựng cơ bản…  
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CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ LÝ DO 

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CẢNG HKQT VINH 

I. QUY HOẠCH CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VINH ĐƯỢC DUYỆT 

Quy hoạch Cảng HK Vinh thành Cảng hàng không quốc tế được Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định 347/QĐ-BGTVT ngày 

29/01/2015: 

Đồ án Quy hoạch tổng thể Cảng HKQT Vinh đã được Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải phê duyệt tại Quyết định 347/QĐ-BGTVT với những nội dung sau: 

1. Cấp sân bay: 4E (theo mã chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc 

tế ICAO) và sân bay quân sự cấp I.  

2. Vai trò, chức năng: là cảng hàng không quốc tế, đóng vai trò kết nối 

đường hàng không vùng Bắc Trung Bộ và tỉnh Nghệ An với các địa phương trong 

cả nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc. 

3. Tính chất sử dụng: sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. 

4. Mục tiêu quy hoạch:  

- Giai đoạn đến năm 2020: 

+ Công suất: 2.5 triệu hành khách/năm; 

+ Tổng số vị trí đỗ máy bay: 9 vị trí đỗ; 

+ Loại máy bay khai thác: A321 và tương đương; 

+ Phương thức tiếp cận hạ cánh: Tiếp cận chính xác. 

- Giai đoạn đến năm 2030: 

+ Công suất: 7 triệu hành khách/năm; 

+ Tổng số vị trí đỗ máy bay: 15 vị trí đỗ; 

+ Loại máy bay khai thác: B747/777/787, A350, A320/321 và tương đương; 

+ Phương thức tiếp cận hạ cánh: Đạt tiêu chuẩn CAT I. 

- Giai đoạn định hướng sau năm 2030: 

+ Công suất: 10 triệu hành khách/năm; 

+ Tổng số vị trí đỗ máy bay: 29 vị trí đỗ; 
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+ Loại máy bay khai thác: B747/777/787, A350, A320/321 và tương đương; 

+ Phương thức tiếp cận hạ cánh: Đạt tiêu chuẩn CAT I. 

5. Quy hoạch khu bay: 

- Hệ thống đường CHC: 

+ Giai đoạn đến năm 2020: Giữ nguyên đường CHC hiện hữu, sửa chữa để 

duy trì năng lực và tiêu chuẩn khai thác; 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Xây dựng  đường CHC số 2 có kích thước 3000m 

x 45m, lề đường CHC hai bên rộng 7,5m, đảm bảo khai thác B747/777/787, A350, 

A320/321 và tương đương; 

 + Giai đoạn định hướng sau năm 2030: Duy tu, sửa chữa, nâng cấp đảm bảo 

năng lực khai thác. 

- Hệ thống đường lăn: 

+ Giai đoạn đến năm 2020: Giữ nguyên hệ thống đường lăn hiện hữu, sửa 

chữa để duy trì năng lực và tiêu chuẩn khai thác; 

 + Giai đoạn đến năm 2030: Xây dựng đường lăn song song đồng bộ với 

đường CHC số 2, khoảng cách giữa trục tim đường CHC và đường lăn song song 

là 182,5m nhằm đảm bảo khai thác các loại tàu bay code E như B747/777/787, 

A350. Chiều rộng đường lăn 23m, lề đường lăn hai bên rộng 10,5m. Xây dựng 

thêm 04 đường lăn vuông góc, 01 đường lăn thoát nhanh; 

 + Giai đoạn định hướng sau năm 2030: Xây dựng thêm 02 đường lăn vuông 

góc và 01 đường lăn thoát nhanh. Cải tạo, sửa chữa các đường lăn hiện hữu để 

đảm bảo khai thác. 

- Hệ thống sân đỗ tàu bay: 

+ Giai đoạn đến năm 2020: Mở rộng sân đỗ tàu bay đạt 9 vị trí đỗ, đảm bảo 

khai thác cho các loại tàu bay code E, D, C. Kết cấu sân đỗ bằng bê tông xi măng 

(BTXM), lề vật liệu sân đỗ bằng bê tông nhựa (BTN), bề rộng 10,5m; 

+ Giai đoạn đến 2030: Mở rộng sân đỗ tàu bay đạt 15 vị trí đỗ, đảm bảo khai 

thác cho các loại tàu bay code E, D, C. Kết cấu sân đỗ bằng BTXM, lề vật liệu sân 

đỗ bằng BTN, bề rộng 10,5m; 

 + Giai đoạn định hướng sau năm 2030: Mở rộng sân đỗ tàu bay đảm bảo 29 

vị trí đỗ cho các loại tàu bay code E, D, C. 
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6. Quy hoạch khu hàng không dân dụng: 

- Nhà ga hành khách: 

+ Giai đoạn đến 2020: Giữ nguyên hệ thống nhà ga hiện hữu, công suất 2,5 

triệu HK/năm (gồm nhà ga hiện hữu công suất 0,5 triệu HK/năm và nhà ga đang 

xây dựng công suất 2,0 triệu HK/năm dự kiến đưa vào khai thác 31/01/2015), sử 

dụng chung quốc tế và quốc nội; 

+ Giai đoạn đến 2030: Xây dựng nhà ga hành khách số 2 với công suất 5 triệu 

HK/năm. Nhà ga 02 cao trình, sử dụng chung quốc tế và quốc nội. Tổng công suất 

các nhà ga tương đương 7 triệu HK/năm (nhà ga đang xây dựng có công suất 2,0 

triệu HK/năm, nhà ga hiện hữu được cải tạo làm nhà ga hàng hóa); 

 + Giai đoạn định hướng sau năm 2030: Nghiên cứu mở rộng nhà ga hành 

khách số 2 đạt công suất 8 triệu HK/năm. Tổng công suất các nhà ga tương đương 

10 triệu HK/năm. 

- Nhà ga hàng hoá:  

+ Giai đoạn đến 2020: Không đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa riêng biệt, sử 

dụng chung với nhà ga hành khách; 

+ Giai đoạn đến 2030: Cải tạo nhà ga hành khách hiện hữu thành nhà ga hàng 

hoá với diện tích khoảng 2.500m2, công suất 22.000 tấn hàng hóa/năm; 

 + Giai đoạn định hướng sau năm 2030: Nghiên cứu mở rộng nhà ga hàng hóa 

với diện tích khoảng 6.500m2, công suất 62.000 tấn hàng hóa/năm. 

- Khu hành chính: 

+ Nhà điều hành Cảng hàng không: được quy hoạch trên khu đất khoảng 

4.500 m2; 

+ Nhà làm việc công an, công an cửa khẩu, cảng vụ hàng không, hải quan, 

kiểm dịch y tế: được quy hoạch trên khu đất khoảng 20.000 m2; 

+ Văn phòng đại diện các hãng hàng không: được quy hoạch trên khu đất 

khoảng 5.000 m2; 

+ Khu thương mại dịch vụ: được quy hoạch trên khu đất khoảng 10.000 m2; 

Các công trình trên được đầu tư phát triển tùy theo nhu cầu quản lý, khai thác 

Cảng. 

- Khu cấp nhiên liệu:  
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+ Giai đoạn đến năm 2020: Giữ nguyên khu nhiên liệu hiện hữu, công suất 

1.000m3; 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Xây dựng khu cấp nhiên liệu với tổng công suất 

kho chứa nhiên liệu đạt khoảng 3.000m3. Phương thức nhập nhiên liệu là dùng xe 

chuyên chở hoặc đường ống tra nạp ngầm; 

+ Giai đoạn định hướng sau năm 2030: Mở rộng khu cấp nhiên liệu theo nhu 

cầu, xây mới kho chứa nhiên liệu đạt khoảng 7.000 m3. 

- Khu bảo dưỡng máy bay (hangar):  

+ Giai đoạn đến năm 2020: Chưa xây dựng hangar. 

+ Giai đoạn đến năm 2030: Xây dựng khu kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng đáp 

ứng 02 tàu bay code E hoặc tương đương, xây dựng sân đỗ trước hangar đảm bảo 

3-4 vị trí đỗ tàu bay; 

+ Giai đoạn định hướng sau 2030: Xây dựng mở rộng khu kỹ thuật, sửa chữa 

bảo dưỡng đáp ứng 03 tàu bay code E hoặc tương đương. 

- Khu tập kết trang thiết bị mặt đất: Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng tại 

khu đất có diện tích 7.000m2; Giai đoạn định hướng sau 2030, mở rộng theo nhu 

cầu khai thác. 

- Khu kiểm định trang thiết bị mặt đất: Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng 

tại khu đất có diện tích khoảng 7.000m2; Giai đoạn định hướng sau năm 2030, mở 

rộng theo nhu cầu khai thác. 

- Nhà xe ngoại trường: Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng nhà xe ngoại 

trường và sân đỗ trước nhà xe với diện tích 2.000m2; Giai đoạn định hướng sau 

năm 2030, xây dựng mở rộng theo nhu cầu khai thác đạt diện tích 7.000m2. 

- Trạm khẩn nguy cứu hỏa: Xây dựng 02 trạm khẩn nguy cứu hỏa và đầu tư 

xe cứu hỏa đạt CAT 9 theo quy định của ICAO: 01 trạm bố trí cùng khu trạm khu 

kỹ thuật ngoại trường; 01 trạm bố trí ở phía đầu 02 đường CHC số 2. 

- Khu chế biến suất ăn: Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng khu chế biến suất 

ăn với diện tích 4.000m2; Giai đoạn định hướng sau năm 2030, mở rộng theo nhu 

cầu khai thác. 

- Hệ thống thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt khu bay bằng các 

mương hở và cống ngầm kết nối với hệ thống thoát nước chung của Tp Vinh tại 
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khu vực phía Bắc. Thoát nước khu HKDD qua hệ thống thoát nước chung đường 

trục vào CHK ra ngã tư đi TP Vinh theo quy hoạch Tp Vinh. 

- Hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải: Nước thải sinh hoạt được xử 

lý qua các hố ga và thoát qua hệ thống thoát nước mặt. Nước thải, chất thải công 

nghiệp được xử lý tại khu xử lý chất thải. Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng khu 

xử lý chất thải trên khu đất có diện tích khoảng 12.000m2. 

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước lấy từ hệ thống cấp nước sạch Tp Vinh 

dẫn đến bể ngầm và trạm cấp nước. Giai đoạn đến năm 2030, xây dựng hệ thống 

bể chứa đạt công suất khoảng 1000m3; Giai đoạn định hướng sau năm 2030, xây 

dựng hệ thống bể chứa đạt công suất khoảng 2.000m3. 

- Hệ thống cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ đường dây 22KV của Tp Vinh 

qua các trạm biến áp và hệ thống các máy phát điện dự phòng của từng phân khu 

chức năng. 

7. Quy hoạch khu khu quản lý bay: 

- Đài kiểm soát không lưu: Giai đoạn đến năm 2020, giữ nguyên đài kiểm 

soát không lưu hiện hữu, đầu tư trang thiết bị đảm bảo khai thác; Giai đoạn đến 

năm  2030, đầu tư cải tạo và xây mới trung tâm điều hành chỉ huy bay, trung tâm 

hiệp đồng tìm kiếm cứu nạn. Chiều cao công trình không vượt quá 45m so với cốt 

cao độ điểm quy chiếu đường CHC, đầu tư trang thiết bị đảm bảo khai thác; Giai 

đoạn định hướng sau năm 2030, sửa chữa, cải tạo và đầu tư trang thiết bị đảm bảo 

khai thác. Diện tích khu đất xây dựng khoảng 6000m2; 

- Đài DVOR/DME: Nghiên cứu đầu tư xây dựng khi có nhu cầu trong giai 

đoạn đến năm 2020, giai đoạn sau năm 2020 nghiên cứu áp dụng phương thức dẫn 

đường PBN theo tiến độ của chương trình CNS/ATM toàn quốc.  

- Trạm Radar thứ cấp và trạm VHF tầm xa: Quy hoạch giữ nguyên vị trí 

hiện trạng, quy hoạch khu đất có kích thước 210m x 70m để đảm bảo bố trí các 

thiết bị dẫn đường, quản lý bay; 

- Đèn hiệu hàng không: Đầu tư xây dựng mới hệ thống đèn tiếp cận đạt tiêu 

chuẩn CAT I khi xây dựng đường CHC số 2; 

- Hệ thống thiết bị hạ cánh ILS: Đầu tư xây dựng mới hệ thống thiết bị phụ 

trợ hạ cánh ILS đồng bộ với việc đầu tư xây dựng đường CHC số 2; 
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- Hệ thống quan trắc khí tượng tự động: Được đầu tư đồng bộ trong giai 

đoạn đến năm 2030. 

8. Quy hoạch giao thông: 

- Sử dụng tuyến đường trục hiện hữu đã được đầu tư xây dựng và đã được 

đưa vào khai thác sử dụng từ đầu năm 2004 với 02 luồng chính có bề rộng mỗi 

luồng 10,5m đủ để phân 3 làn xe với bề rộng mỗi làn 3,5m, 02 luồng phụ có bề 

rộng mỗi luồng 7m đủ để bố trí 2 làn xe với bề rộng mỗi làn 3,5m; 

- Đường trục vào Nhà ga hành khách xây mới nối tiếp từ đường trục đã xây 

dựng: Phân chia thành 2 luồng xe ra vào, mỗi luồng 10,5m đủ để phân 3 làn xe với 

bề rộng mỗi làn 3,5m, dải phân cách giữa rộng 18m để dự trữ mở rộng đường trục, 

hai bên bố trí vỉa hè và hệ thống thoát nước rộng 5m trong giai đoạn đến năm 

2030; 

- Đường nội bộ: Toàn bộ là đường 1 chiều với bề rộng mặt đường trung bình 

từ 7,5m đến 10,5m tùy từng tuyến đường; 

- Đường công vụ: Xây dựng đường công vụ quanh CHK với bề rộng mặt 

đường 3,5m trong giai đoạn đến năm 2030; 

- Tường rào: Xây dựng tường rào bảo vệ quanh Cảng với tổng chiều dài 

khoảng 14.000m trong giai đoạn đến năm 2030. 

9. Quy hoạch sử dụng đất: 

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng HK: 602,53 ha (Đất theo quy hoạch được 

duyệt 06/QĐ-BGTVT ngày 03/01/2006 là 445,01 ha; Đất xin thêm theo quy hoạch 

điều chỉnh là 157.52 ha), trong đó:  

- Đất của HKDD quản lý       :   75,22 ha; 

- Đất do quân sự quản lý      : 238,70 ha; 

- Đất dùng chung do dân dụng quản lý   : 288,61 ha; 
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH 

II.1. CÁC NỘI DUNG ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN THEO QUY 

HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT  

Căn cứ trên hồ sơ thiết kế quy hoạch tổng thể CHK Vinh được duyệt theo 

Quyết định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/1/2015, Cục HK Việt Nam đã phối hợp 

với các bên liên quan tiến hành cắm mốc giới Quy hoạch cho Cảng hàng không 

Vinh. 

Tính từ thời điểm quy hoạch được duyệt, các chủ đầu tư đã thực hiện được 

một số dự án sau: 

1. Dự án đầu tư xây dựng mở rộng sân đỗ máy bay Vinh: Đã hoàn thiện và 

đưa vào sử dụng từ năm 2015. Sân đỗ máy bay hiện hữu đáp ứng khai thác 06 vị 

trí máy bay code C; 

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách CHK Vinh: Đã hoàn thiện và 

đưa vào sử dụng từ năm 2015, nâng công suất khai thác của CHK Vinh đạt 2.5 

triệu HK/năm 

Kết luận: Sau 4 năm, đồ án Quy hoạch được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

phê duyệt, Cảng HK Vinh đã được quan tâm đầu tư xây dựng các công trình: sân 

đỗ máy bay, sân đỗ ô tô, nhà ga hàng không dân dụng, các công trình quản lý 

bay,... đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng không. 

II.2. CÁC NỘI DUNG CHƯA THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT  

Ngoài các nội dung đã thực hiện theo quy hoạch được duyệt thì hiện CHKQT 

Vinh cần tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình gồm: 

- Xây dựng hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ mới; 

- Xây dựng nhà ha hành khách mới để nâng công suất khai thác của Cảng lên 

8 triệu HK/năm; 

- Xây dựng nhà ga hàng hóa; 

- Xây dựng khu công nghiệp hàng không, khu bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay; 

- Xây dựng khu chế biến suất ăn; 

- Xây dựng khu xăng dầu hàng không; 
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- Xây dựng khu thương mại dịch vụ; 

- Xây dựng khu trụ sở của các cơ quan QLNN 

- Xây dựng đồng bộ các công trình xử lý nước thải, rác thải, cấp điện, cấp nước. 

3. ĐÁNH GIÁ 

Trong quá trình rà soát quy hoạch Cảng HKQT Vinh, Cảng HKQT Vinh cần 

phải được nghiên cứu điều chỉnh một số hạng mục công trình để đảm bảo việc 

khai thác đồng bộ dây chuyền cảng hàng không như: nghiên cứu bổ sung quy 

hoạch trụ sở của các cơ quan quản lý nhà nước (cảng vụ hàng không, công an cửa 

khẩu, hải quan, kiểm dịch y tế); điều chỉnh quy hoạch đài kiểm soát không lưu, bổ 

sung Trung tâm an ninh hàng không, cụ thể hóa đường giao thông nội cảng trước 

nhà ga hành khách…. 

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Cảng HK Vinh cần được tiếp tục cải tạo, mở 

rộng, xây dựng mới một cách đồng bộ các công trình thuộc khu bay cũng như khu 

HKDD, phù hợp với quy hoạch phát triển Tỉnh, vùng, quốc gia và tận dụng tối đa 

ưu thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của  địa phương và khu vực; 

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT:  

Theo đề nghị của Cục HKVN tại tờ trình số 329/TTr-CHK ngày 22/01/2019, 

Bộ GTVT đã có văn bản số 836/BGTVT-KHĐT ngày 24/01/2019 gửi Bộ Quốc 

phòng, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thống nhất số liệu hiện trạng sử dụng đất và 

phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng tại CHK Vinh nhằm giải quyết các 

kiến nghị của người dân liên quan đến việc chồng lấn đất quốc phòng quản lý và 

đất người dân đang quản lý sử dụng tại CHK Vinh. Ngày 30/01/2019, UBND tỉnh 

Nghệ An có văn bản số 730/UBND-CN về việc góp ý phương án điều chỉnh Quyết 

định số 347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015 quy hoạch sử dụng đất CHKQT Vinh. 

Theo đó UBND tỉnh Nghệ An thống nhất nội dung tại văn bản số 329/TTr-CHK 

ngày 22/01/2019 của Cục HKVN. Đồng thời ngày 15/4/2019, Bộ Quốc phòng đã 

có văn bản số 3801/BQP-TM về việc thống nhất hiện trạng sử dụng đất và phương 

án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai tại CHKQT Vinh. Theo đó, Bộ Quốc 

phòng có ý kiến thống nhất hiện trạng sử dụng đất và phương án điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất tại CHK QT Vinh theo báo cáo, kiến nghị của Cục HKVN tại 

văn bản số 239/TTr-CHK ngày 22/01/2019 và đề nghị Bộ Giao thông vận tải hoàn 

thiện phương án quy hoạch sử dụng đất : tách riêng phần đất đặt Đài K6( diện tích 
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1,27ha) thành đất quốc phòng do quân sự quản lý; bổ sung vị trí đất đặt Đài K1 

(diện tích 0,85ha), Đài K2 (diện tích 0,53ha) do quân sự đang quản lý vào quy 

hoạch chung. 
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CHƯƠNG III: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

- Điều chỉnh quy hoạch vị trí sử dụng đất đài K6 hiện hữu sang vị trí mới với 
diện tích 1,27ha (do quân sự quản lý) và nằm trong phần ranh giới đất dùng chung 
theo Quyết định 347/QĐ-BGTVT. 

- Bổ sung quy hoạch diện tích đất Đài K1 khoảng 0,85ha và diện tích đất Đài 
K2 khoảng 0,53ha là đất do quân sự quản lý. 

II.  PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT: 

Tổng diện tích sau điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: 447,3701 ha, trong đó: 

- Đất quy hoạch khu bay dùng chung: khoảng 330,1365ha 

+ Đất quy hoạch khu hàng không dân dụng, các công trình dịch vụ kỹ thuật: 
khoảng 78,7690ha (bao gồm cả khu đất của trạm radar thứ  cấp: 1,00ha). 

+ Đất quy hoạch do quân sự quản lý: Tổng là 38,4646ha (tăng lên do bổ sung 
diện tích Đài K1, K2, K6); 

Bao gồm khu đất 20,0846ha quy hoạch phục vụ di dời đại đội công binh và 
các công trình quân sự đi kèm; 18,38ha đất hiện hữu của quân sự (Trạm radar T45 
với diện tích khoảng 2,4 ha và khu doanh trại Tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh với 
diện tích là 13,33 ha, Đài K6 với diện tích 1,27ha ; Đài K1 với diện tích 0,85 ha ; 
Đài K2 với diện tích 0,53 ha). 
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CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Sau 03 năm thực hiện quy hoạch, Cảng Hàng không quốc tế Vinh đã và 

đang được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng được nhu cầu khai thác vận 

chuyển và đóng góp đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế - quốc phòng của 

Tỉnh Nghệ An. 

Để đáp ứng tốt hơn và phù hợp với tốc độ phát triển, phù hợp với dự báo 

mới trong giai đoạn hiện nay, đồng thời để đảm báo sự phát triển chung của cảng 

hàng không và nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình, việc điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất tại Cảng HKQT Vinh là cần thiết và cấp bách. 
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PHỤ LỤC 

 





BQ GIAO THONG VAN TAI 
CVC HANG KHONG 'VIET NAM 

S" -4.746 / TTr-CHK 

CQNG HOA HO! CHU NGIIIA V 
DO 14p  - Tu. do - Hpth phtic  
Ha 1Voi, ngay 	thcing 4 nil 

Tel TRiNH 
Ve viec ph'e duyet dieu chinh quy hoach sir dung oat va diet' chinh 

hang muc cong trinh CHKQT Vinh- Tinh Ng14 An 
giai doan den nam 2030 Nth dinh hirfrng sau nam 2030 

VI" NAM 

2019 

mot so 

Kinh 	Giao thong van 

Can cir Lust Hang ,khong don dung s'6 66/2006/QH11 ngay 29/6/20 6 va Lu4t 
sira de)i, sung mot so di&ti cua Luat Hang khong clan clung V* Nam so 61/2 14/QH13 
ngay 21/11/2014; 

Can cu Ngh,, dinh se; 102/2015/ND-CP ngay 20/10/2015 dm Chi h phd ve 
quan ly, khai thic cong hang khong, San bay; 

Can cir Thong to se; 17/2016/TT-BGTVT ngay 30/6/2016 cila Bo i ao thong 
van tai quy dinh chi ti& ve quanbri., khai thac cong hang khong, san bay; 

Can cir Quye't dinh so 347/QD-BGTVT ngay 29/1/2015 dm Bo G ao tl5n4 
van tai ve vi4'c phe duy@ dieu chinh quy hoach chi tikt Cang hang khein quoc to 
Vinh, tinh NgN An - giai doan den 2030, dinh hueing sau 2030; 

Can cir van ban so 6863/BQP-TM ngay 27/6/2018 dm Bo Quoc p ong; van 
ban scli 11899/BQP-TM cua BO Quoc phOng ngay 24/10/2018 ye vi:e`c hi nh sirs 
Quye't dinh so 347/QD-BGTVT ngay 29/1 /2018; van ban so 3801/BQP- I M ngay 
15/04/2019 cila Bo Quo'c phongN4 viec th6ng nhAt hien trang sir dung dot v: phuang 
an diL chinh quy hoach sir dung dat tai Cang hang khong quo'c to Vinh; 

Can cir van ban s4; 2702/BTL-BTM ngay 13/12/2018 dm 	nh Quan  
khu 4 v'e' dieu chinh quy hooch sir dung dot tai Cang hang khOng qu6c to nh; 

Can cir van ban so 8034/UBND-CN ngay 19/1 0/2018 dm UBND t nh Ngh". 
An N4 vi& gop 'Y du tha'o Quyet dinh va phuang an sir dUng d'At tai CHK 11 T Vinh; 
van ban so 730/UBND-CN ngay 30/01/2019 cila UBND tinh Ngh` An ve i ec gop 

phuong an dieu chinh Quy& dinh so 347/QD-BGTVT ngay 29/01/ 015 quy 
hoach sir dung dAt CHK Vinh; 

Can cir van ban so 9406/BGTVT-KHDT ngay 23/8/2018, so 12562 GTVT-
T ngay 06/1 1/2018, so 368/BGTVT-KHDT ngay 14/1/2019 cila Bo G o thong 

van tai ve phtrong an sir dung oat va dieu chinh quy hoach chi ti6t CHKQ Vinh; 

Theo d nghi cua T6'ng cong ty QLB V* Nam tai van ban sei 924/Q B ngay 
20/3/2018 ve vi& di&'u chinh vi tri quy hoach dai kiem soot khong luu tai C I Vinh; 

ki6n gop 3"/ cila Cong ty ADCC tai van ban so 844A/ADCC-XNXD T ngay 
1 2/1 2/2018;cua To'ng cong ty CHK Vi't Nam tai van ban so 4992/TCT a HK 
KTC ngay 24/1 2/2018 ve vi& g6p y phuang an diL chinh quy hoach dai • em soot 



khOng luu tai CHK Vinh; van ban so 240/ADCC-XNXD ngay 18/4/2019 dm Cong 
ty ADCC ve vi& hoan thin phucmg an diet' chinh quy hoach sir dung dat tai 
CHKQT Vinh; 

Tiep theo Th trinh so 329/TTr-CHK ngay 22/01/2019, Cuc Hang khOng Vi* 
Nam kinh trinh Bo GTVT phe du)* cieu chinh quy hoach Dai ki&n soot khong Iuu 
va quy hoach sir dung dat CHKQT Vinh giai loan den dam 2030, chinh twang sau 
nam 2030 voi nh€tng nOi dung chinh nhu sau: 

I. Sty can thiet dieu chinh quy ho4ch sir dung d'At va quy hoach mot so 
h#ng muc cong trinh CHKQT Vinh 

1. Sty can thiet dieu chinh quy ho4ch sir dung &At CHKQT Vinh 

Theo de nghi cua Cue HKVN tai T i trinh so 239/TTr-CHK ngay 
22/01/2019, Bel GTVT da co van ban so 836/BGTVT-KHDT ngay 24/01/2019 giri 
B1(5 QuO' c phong, UBND tinh Ngh'c An cue nghi thi)'ng nhAt so lieu hien tang sir dung 
dat va phuang an quy hoach sir dung dat,  quoc phong tai CHK Vinh nharn giai quyet 
cac kien nghi di a nguei dan 	quan den vie;c chong ldn &At quo'c ph6ng quan 1ST va 
dat ngtroi dan dang quan 1)"1 sir dung tai CHK Vinh. Ngay 30/01/2019, UBND tinh 
Nghe An c6 van ban so 730/UBND-CN ve vi;ec gop y ve phuang an dieu chinh 
Quyet dinh so 347/QD-BGTVT ngay 29/01/2015 quy hoach sir dung dAt CHKQT 
Vinh. Theo do UBND tinh Ngl*' An thong nha't not dung tai van ban so 239/TTr-
CHK ngdy 22/01/2019 cua Cuc HKVN. Dong thoi ngay 15/4/2019, BC? Qu6c phong 
da c6 van ban so 3801/BQP-TM ve viec tho'ng nhAt hien trang sir dung dat va phuang 
an diL chnhr quy hoach sir dung dat tai CHKQT Vinh. Theo d6,1345 Quoc phong co 
)'T kien th6ng nhat hien trang sir dung dat va phuang an dieu chinh quy hoach sir dung 
dat tai CHKQT Vinh theo bao cao, kien nghi cua Cue HKVN tai ban so 239/TTr-
CHK ngay 22/01/2019 va cue nghi BO Giao thong van tai hoan th*iphucmg anquy 
hoach sir dung dAt: tach rieng phan dat d;at Dai K6 (din tich 1,27ha) thanh dat qu6c 
phOng do quan su quan 1ST; bo sung vi tri chat chat Dai K1 (d*i tich 0,85ha), Dal K2 
(din tich 0,53ha) do quan sir dang quan 1ST vao quy hoach chung. 

- Cuc HKVN da chi dao Cong ty ADCC (don vi tu van) d cap nhiat, hoan 
thie:n phuang an di'&ichinh quy hoach sir dung dat CHKQT Vinh. Ngay 18/4/2019, 
COng ty ADCC da co van ban so 240/ADCC-XNXD bao cao Cuc HKVN.  

2. Nhu cau dieu chinh quy ho4ch Dai kiem soot killing Iiru CHKQT Vinh 

NOi dung nay Cuc Hang khong V* Nam da bao cao Bic) Giao thong 4n tai 
chi tier tai 	trinh so 329/TTr-CHK ngay 22/01/2019. 

3. Nhu cau bO sung twig muc cong trinh Trung tam An ninh hang khOng 

Theo chi dao cua 13(i Giao thong van tai hi@l. nay Cuc HKVN dang trinh Bo 
GTVT De an thanh 14p Cong ty An ninh hang khong. De dam bao ca so' hoat Ong 
cua Trung tam an ninh hang khong tai CHKQT Vinh, Cuc HKVN da chi dao dan vi 
tu van dieu chinh quy hoach khu cac ca quan hoat Ong tai CHKQT Vinh va bo tri 
khu dAt 14A (din tich khoang 0,2ha) lam Trung tam An ninh hang khong. 

4. C4p nh4t, cu the hoa duieng giao thong not cong truck nha ga hanh 
khach: 



Theo nfam vu duce .W;1' GTVT giao, hi0 nay T6ng cong ty Cang h ng khong 
V** Nam dang trien khai cac buck thuc hisn du an xay dung nha ga 	khach T2 
tai CHKQT Vinh. De thtmg nhAt gift quy hoach va thie't ke nha ga h` khac T2, 
dam bao giao thO'ng khu vuc truerc nha ga hanh khach dugc thu4n tien, p uc vu cho 
hanh khach va cac don vi hoat dOng tai cang hang khOng. Cuc HKVN d 	dOng 
phoi hop viii ACV va yeu cau dan vi tu van clap nh4t he thong giao thin:, 	cang 
phia tnx6c nha ga hanh khach vao quy hoach. 

II. NOi dung dieu chinh quy hoach 
1. Dieu chinh quy hoach Dai kiem soat khOng 
1.1. NOi dung quy hoach chi tit Dai kiem soat khong luu tai Quy - t chinh so 

347/QD-BGTVT 
- Giai doan den nam 2020, gift nguyen dai kiem soat khong luu hie huu.  
- Giai doan de'n nam 2030: DAu tu, cai tao, xay men trung tam die hanh chi 

huy bay, trung tam hip gong tim kiem ciru nan. Chieu cao cong trinh ong vugt 
qua 45m so voi cao do diem quy chiL &Tong CHC trong pham vi khu d t khoang 
6.000m2. 

1.2. Ni dung dieu chinh quy hoach 
- DiL chinh toan b()10 d'At so" 24 (clang quy hoach lam NI do va tr tra nap 

nhien lieu phuang ti.41m4t 	va khu thie't bi phuc vu mat dat thanh quy oach Dai 
ki&Ti soat khong luu va trung tam hip ding tim kiem diu nan: Di41 tic khu dat 
khoang 1,11 ha. 

- Dieu chinh town bo 10 da't so" 30 (dang quy hoach la Dai kiem soat (1-14 luu 
va trung tam hip ding tim kiem ciru nan) thanh bai tap ket phuang tien at dat va 
du tra phat trien. Ding thoi de ,.darn bao guy dat cho bai tap ket, bo tri the 01 khu 
bai tap kat trang thiet bi mat dat tai 16 se,' 23A (tai khu dat du tilt phat tri n, khOng 
lam anh huong dn bat kS7cong trinh khac theo quy hoach). 

2. Bo sung quy ho#ch hang muc Trung tam an ninh hang khOna 
- Vi tri: o dat so 14A, nam trong khu quy hoach cac ca quan hanh 
-.Quy mo: dien tich khoang 0,2ha 
3. Duirng giao thong niii cang truck nha ga hanh khach 
C4p nhlat thiet ke he thong giao thong not cang phia trueyc nha ga ha khach 

theo du an nha ga hanh khach T2 hi'n ACV dang trien khai thuc 
4. Dieu chinh quy ho#ch sir dung dAt CHKQT Vinh 
4.1 Ncli dung Cuc HKVN de nghi, diL chinh tai To trinh so 3 29 	HK 

ngay 22/01/2019: 

. a) Ncli dung quy hoach sir dung da't CHKQT Vinh theo Quyet dinh so ►  47/QD-
BGTVT cua Bo GTVT 

TO'ng dien tich at quy hoach cua CHK Vinh la 602,53 ha, trong do 

+ DAt cua HKDD quan 13'7 	 : 75,22ha; 

DAt do quan su quan 1y 	 : 238,70ha 

DAt dung chung gift quan su va HKDD 	 : 288,61 ha 



b) N(ii dung diet' chinh: 

- DiMI chinh quy hoach vi tri sir dung dat dai K6 hien him sang vi tri mai vai 
Bien tich 1,27ha va nam trong ph'an ranh giai ddt diing chung theo Quye't dinh 
347/QD-BGTVT. 

- Gift lai quy hoach 20,0846ha dat gu6c phong de di dai dai dpi cong binh va 
cac cong trinh guan su di kern. 

- Dieu chinh dtra din tich dAt quick phong khu vuc Quan khu 4 guan 1T ra 
khai ranh giai quy hoach sir dung dAt gu6c phong tai CHKQT Vinh va de Quan khu 
4 guanitheo hi'0. tang (theo de nghi cila Quan khu 4 tai Bien ban lam v* ngay 
21/12/2018 va theo van ban s6 2702/BTL-BTM ngay 13/12/2018). 

- Dieu chinh quy hoach &At gu(k phong con lai ra khOi ranh gioi quy hoach sir 

dung dat CHKQT Vinh. 

c) Phu'ang an diL chinh quy hoach dAt CHKQT Vinh. 

- Dat quy hoach khu bay dung chung: khoang 332,2565ha 

- Da't quy hoach khu hang khong dan dung, cac cong trinh dich vu ky thuat.  

khoang 78,7690ha (bao gorn ca khu dat dm tram radar thir cap: 1,00ha).  

- Dat quy hoach do guan su.  guan 	Tifing la 35,8146ha.  

Bao g6m khu dAt 20,0846ha quy hoachphuc vu di doi dai dOi cong binh va 
cac cong trinh guan su di kern va 15,73ha dAt hien hitu cua quan sir (Tram radar T45 

tich khoang 2,4 ha va khu doanh trai Tieu doan can cir san bay Vinh veyi 
di41 tich la 13,33 ha). 

- Tong dien tich sau dieu chinh quy hoach sir dung 	446,8401ha 

4.2 NOi dung de nghi diet' chinh theo y kien cua Bo Quoc phong tai van ban 
so 3801/BQP-TM ngay 15/04/2019: 

a) 	dung diki chinh: 

• DiL chinh quy hoach vi tri sir dung dat dai K6 hien him sang vi tri mai voi 

din tich 1,27ha (do guan su quail VT) va. Warn trong ph'an ranh giai dAt dung chung 

theo Quye't dinh 347/QD-BGTVT. 

- 136 sung guy hoach dien tich datDai K1 khoang 0,85ha va dien tich dAt Dai  

K2 khoang 0,53ha la dat do guan sir guan 

b) Phtrang an dieu chinh quy hoach dAt CHKQT Vinh. 

Tong dien tich sau dieu chinh quy hoach sir dung dat: 447,3701ha (bt; sung 
dien tich Dai K2), trong do: 

- DAt quy hoach khu bay diing chung: khoang 330,1365ha (giarn do dA frit 

di dien tich Dal Kl, K6) 



+ Dat quy hoach khu hang khOng dan dung, cac ding trinh dich vu ky-  thu4 
khoang 78,7690ha (bao g'om ca khu ddt dm tram radar thir cap: 1,00ha).  

+ D'At quy hoach do quan sv quan 157: TO'ng 38,4646ha (tang len do b6 sung 
then tich Dai Kl, K2, K6). 

Bao g6m khu dAt 20,0846ha quy hoach phuc vu di dOi dai cloi cong binh va, 
cac cong trinh quan sv di kern va 18,38ha dAt hien hitu cua quan sir (Tram radar T45 
vii dien tich khoang 2,4 ha va khu doanh trai Tieu doan can cif san bay Vinh vii 
di/0 tich la 13,33 ha, Dai K6 von din tich la 1,27ha, Dai K1 vii din tich la 0,85ha, 
Dai K2 vii dien tich la 0,53ha).  

III. Kien nghi 

De sam giai guy& cac vuang mac lien quan de'n chng lan ranh giai dAt quoc 
phong va dat do dan clang sir dung tai ho scr quy hoach chi tiet CHKQT Vinh, gong 
thZyi c/6 darn bao hi leu qua sir dung d'At tai CHKQT Vinh, Cuc HKVN kiL nghi 131,0 
GTVT: 

1. Xem xet, phe du)* diet) chinh quy hoach sir dung dAt tai CHK Vinh theo cac 
not dung neu ten. 

2. Xem xet, co 5/kien von BO,  uoc phepg, UBND tinh Ngll An, Tong cong ty 
CHK Viet Nam de' sam giai guy& vi& chong ran cloi von 02 khu dat hien clang co 
tranh chap, cu the: 

Khu chat 6,3ha clan cluing CHC 17: Ngay 05/4/2019, Cuc HKVN cla c6 van 
ban s6 1437/CHK-QLC bao cao BQ GTVT ye y kie'n d6i vii de xua't cua UBND tinh 
Nghe An trong vi& bo tri kinh phi giai ph6ng mat bang khoang 6,3ha dat trong pham 
vi hang rao an ninh CHK Vinh. Theo do Cuc HKVN da bao cao Bo GTVT hien 
tang khu ddt kern phuong an xix ly, hien Cuc HKVN clang the' )'/• kie'n chi ciao cua 
Bo GTVT. 

- Khu dat tram Rada T45: Tai Ter trinh so 329/TT-CHK ngay,22/01/2019, Cuc 
HKVN da bao cao khu dat ten 	CO sv chong lan ranh giai dat quoc phOng va 
ranh giai dat dan clang sir dung va,lcien nghi,B4) GTVT, 	coy kier ,) von 	QuOc phOng, 
UBND tinh 	An de giai quyet 	chong lan ranh giai dat trong quy hoach. 

(girl kern he; so; ban ye' phyang an clieu chinh quy hoach theo Ttr trinh nay) 

Cuc Hang khong Viet Nam kinh cle nghi Bo GTVT xem xet, phe duyit 

Nei nhein: 
- Nhu ten; 

PCT Pham VAn Hio; 
UBND tinh Ng4s An; 
Sa"►  GTVT tinh Ngh'' An; 
UBND Tp Vinh; 

- Cang vu HKMB; 
- Ltru,VT, QLC (Ho 20b). 349V Dinh Viet Thing 
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