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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Số:                   /QĐ-CHK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nội, ngày         tháng 9 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình an ninh hàng không  

Cảng hàng không Tuy Hòa 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 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 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

an ninh hàng không;  

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/03/2019 của Bộ Giao 

thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát 

chất lượng an ninh hàng không Việt Nam; Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT 

ngày 31/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-

BGTVT ngày 29/03/2019; 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Cục Hàng không Việt Nam; Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 

31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vể việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng 

không Việt Nam; 

Theo đề nghị của Cảng hàng không Tuy Hòa tại văn bản số 285/CHKTH 

ngày 18/8/2021 về việc đề nghị phê duyệt Chương trình An ninh hàng không của 

Cảng hàng không Tuy Hòa; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng An ninh hàng không, Cục Hàng không     

Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Tuy 

Hòa kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Cảng hàng không Tuy Hòa: 

1. Cung cấp nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục 

phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không.  



2 

2. Các thông số về hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, 

danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, danh sách các hãng hàng không 

hoạt động tại Cảng hàng không Tuy Hòa trong chương trình an ninh hàng không 

này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực 

lượng kiểm soát an ninh hàng không, thiết bị an ninh hàng không và phương án 

kiểm soát an ninh hàng không các khu vực tại cảng hàng không. Định kỳ trước 

ngày 15 tháng 12 hàng năm, Cảng hàng không Tuy Hòa phải đánh giá sự phù 

hợp của chương trình an ninh hàng không để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần. 

Đột xuất, nếu có thay đổi điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách 

và các thay đổi khác ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, 

Cảng hàng không Tuy Hòa phải đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

3. Đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các 

nội dung đã được phê duyệt. Đối với các yêu cầu, tiêu chuẩn về quân số, trang 

thiết bị, hạ tầng cần bổ sung, yêu cầu Cảng hàng không Tuy Hòa hoàn thành 

theo lộ trình thời gian tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Cảng vụ hàng không miền Trung tổ chức giám sát việc thực hiện 

Chương trình an ninh hàng không tại Cảng hàng không Tuy Hòa; chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cho người được bổ nhiệm giám sát viên an ninh hàng không tại Cảng 

hàng không Tuy Hòa giám sát việc thực hiện chương trình an ninh hàng không; 

định kỳ 6 tháng đánh giá tính hiệu quả của Chương trình an ninh hàng không 

Cảng hàng không Tuy Hòa và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam (kèm theo 

trong báo cáo công tác an ninh hàng không Quý 2 và Quý 4). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; hủy bỏ Quyết định số 

2391/QĐ-CHK ngày 26/12/2016 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về 

việc phê duyệt Chương trình ANHK Cảng hàng không Tuy Hòa. 

Điều 5. Trưởng phòng An ninh hàng không - Cục Hàng không Việt Nam, 

Giám đốc Cảng hàng không Tuy Hòa, người đứng đầu lực lượng kiểm soát an 

ninh hàng không tại Cảng hàng không Tuy Hòa, Giám đốc Cảng vụ hàng không 

miền Trung, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận:  

  - Như Điều 5; 

  - Cục trưởng (để b/c); 

  - Cảng vụ HK miền Trung; 

  - TCT Cảng HKVN-CTCP; 

  - Thanh tra HK; Phòng QLCHK, SB; 

  - Cảng HK Tuy Hòa; 

  - Lưu: VT, ANHK (Ch.10bn). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Việt Sơn 
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Phụ lục: Lộ trình khắc phục những nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn, quy định  

của pháp luật tại Cảng hàng không Tuy Hòa. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                      /QĐ-CHK, ngày 16/9/2021  

của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam) 

STT Nội dung chưa đáp ứng quy định Biện pháp tạm thời Lộ trình thực hiện Ghi chú 

01 
Bộ phận kiểm soát chất lượng an ninh 

hàng không chưa độc lập hoàn toàn với 

lực lượng kiểm soát ANHK 

Bố trí nhân viên có chứng chỉ ANHK 

thuộc Tổ Điều hành sân bay, Văn 

phòng Cảng vào Bộ phận kiểm soát 

chất lượng ANHK của Cảng 

Lộ trình bổ sung lực lượng, 

đào tạo - huấn luyện theo 

tiêu chuẩn quy định từ năm 

2021-2025 

 

02 
Hệ thống hàng rào an ninh hiện tại còn 

4.480m chưa đủ chiều cao 

Duy trì kiểm tra hàng rào an ninh 

định kỳ và đột xuất; tăng cường công 

tác tuần tra; hàng năm xây dựng kế 

hoạch đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hệ 

thống hàng rào an ninh, đường công 

vụ, hệ thống camera giám sát hàng 

rào an ninh; hệ thống chiếu sáng hàng 

rào an ninh; hệ thống chống cảnh báo 

đột nhập trình ACV phê duyệt; sử 

dụng các điểm kiểm soát khu bay trực 

giám sát, tăng cường công tác tuần tra 

vào các vị trí trọng yếu 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

03 

Đường tuần tra dọc hàng rào an ninh 

chưa có 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

04 Hệ thống camera dọc hàng rào an ninh 

chưa có 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

05 Hệ thống chiếu sáng dọc hàng rào an 

ninh chưa có 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

06 Hệ thống chống cảnh báo đột nhập của 

hàng rào an ninh chưa có 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 
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07 

Hệ thống báo động bí mật tại điểm 

kiểm tra soi chiếu an ninh, dụng cụ 

phát hiện giấy tờ giả, thiết bị ghi âm 

chưa có 

Khi có dấu hiệu bất thường, nhân 

viên tại điểm kiểm tra soi chiếu phát 

tín hiệu bằng lời nói, cử chỉ, tín hiệu 

cho Tổ trường và nhân viên làm việc 

gần nhất. Cán bộ, nhân viên dùng 

kinh nghiệm và kiến thức đã được 

đào tạo để phát hiện giấy tờ giả của 

hành khách. 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

08 Chưa bố trí hệ thống rào cản chủ 

động… tại các sảnh phía trước nhà ga, 

cổng cửa nhằm bảo vệ, ngăn chặn, hạn 

chế các phương tiện giao thông đường 

bộ (có thể chứa thiết bị nổ) tấn công. 

Sử dụng các trang thiết bị hiện có 

như: dây thép gai, hàng rào sắt cơ 

động hoặc các vật thể như chậu hoa, 

cây cảnh làm vật cản. 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

09 
Phòng lục soát chưa có camera giám 

sát ANHK 

Bố trí nhân viên giám sát thường 

xuyên trong trường hợp có kiểm tra, 

lục soát. 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

10 Hệ thống báo động bí mật tại các điểm 

kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý 

xách tay theo hướng dẫn tại Công văn 

số 4274/CHK-ANHK. 

Khi có dấu hiệu bất thường, nhân 

viên tại điểm kiểm tra phát tín hiệu 

bằng lời nói, cử chỉ, tín hiệu cho Kíp 

trưởng và nhân viên làm việc gần 

nhất. 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 

 

11 Tại điểm kiểm tra cổng số 01, 02 và 03 

chưa có cổng từ máy soi chiếu tia X. 

Sử dụng thiết bị phát hiện kim loại 

cầm tay, gương soi gầm và tăng 

cường kiểm tra trực quan. 

Bắt đầu năm 2021; 

Hoàn thành năm 2025. 
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