BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3113 /CHK-ANHK

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

V/v phương án tạm thời bảo đảm an ninh
Phòng xử lý hàng hóa Nhà ga T1 - Cảng
HK Phù Cát và xây dựng Chương trình
ANHK Cảng HK Phù Cát.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Cảng hàng không Phù Cát
Xét đề nghị của Cảng hàng không Phù Cát tại công văn số 378/CHKPCPAN ngày 06/7/2021 về việc chấp thuận phương án tạm thời đảm bảo an ninh
Phòng xử lý hàng hóa Nhà ga T1, trong thời gian xây dựng Chương trình an
ninh hàng không Cảng hàng không Phù Cát, Cục Hàng không Việt Nam (Cục
HKVN) có ý kiến như sau:
I. Về Phương án tạm thời bảo đảm an ninh Phòng xử lý hàng hóa
Nhà ga T1 Cảng hàng không Phù Cát:
1. Tạm thời chấp thuận phương án tạm thời bảo đảm an ninh Phòng xử lý
hàng hóa Nhà ga T1 Cảng hàng không Phù Cát theo đề nghị tại công văn số
378/CHKPC-PAN ngày 06/7/2021.
2. Yêu cầu Cảng hàng không Phù Cát bổ sung trang thiết bị, phương tiện,
công cụ, dụng cụ, nhân lực bảo đảm an ninh hàng không tối thiểu của Điểm
kiểm tra ANHK trong Phòng xử lý hàng hóa theo hướng dẫn tại công văn số
4274/CHK-ANHK ngày 02/10/2019 của Cục HKVN về thực hiện Thông tư số
13/2019/TT-BGTVT và danh mục trang thiết bị, phương tiện, công cụ, dụng cụ
và bố trí sử dụng nhân lực bảo đảm ANHK, cụ thể như sau:
- Bổ sung 01 ca-me-ra bên trong Phòng xử lý hàng hóa, tại khoảng giữa
cửa H1 và cửa H2, đảm bảo có thể quan sát toàn bộ điểm kiểm tra an ninh KTSC-05 và cửa cuốn H3; ca-me-ra này được kết nối với hệ thống ca-me-ra của
Nhà ga T1;

- Bổ sung các công cụ: đèn pin, máy vi tính, điện thoại để bàn, bàn để đồ
vật kiểm tra trực quan, dụng cụ hỗ trợ kiểm tra trực quan (que nhỏ hoặc dụng cụ
gắp đồ vật bằng chất liệu gỗ, nhựa), găng tay;
- Bố trí 03 nhân viên an ninh tại điểm kiểm tra an ninh KT-SC-05 (gồm:
01 kíp trưởng kiêm nhân viên kiểm tra giấy tờ hàng hóa, 01 nhân viên dán niêm
phong, 01 nhân viên giám sát màn hình soi chiếu; trong đó kíp trưởng và nhân
viên giám sát màn hình soi chiếu phải có năng định nhân viên ANSC).
3. Giao Cảng vụ hàng không miền Trung, Đại diện Cảng vụ hàng không
miền Trung tại Phù Cát thực hiện việc kiểm tra, giám sát nội dung 1 và 2 ở trên.
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II. Về xây dựng, trình thẩm định dự thảo Chương trình ANHK Cảng
hàng không Phù Cát:
1. Yêu cầu Cảng hàng không Phù Cát đưa nội dung tại khoản 2 Mục I ở
trên vào dự thảo Chương trình ANHK của Cảng; thực hiện quy trình trình thẩm
định dự thảo Chương trình ANHK theo hướng dẫn tại Mục 1 công văn số
811/CHK-ANHK ngày 02/3/2021 của Cục HKVN về trình thẩm định và giao
kiểm tra thực tế để thẩm định Chương trình ANHK cảng hàng không, sân bay;
cách thức gửi hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Chương trình ANHK theo hướng
dẫn tại Mục 1 công văn số 1194/CHK-ANHK ngày 23/3/2021 của Cục HKVN
về kết quả thẩm định Chương trình ANHK Cảng HKQT Phú Bài, Cảng HKQT
Nội Bài; thời hạn trình thẩm định Chương trình ANHK theo Mục 1 công văn số
1943/CHK-ANHK ngày 10/5/2021 của Cục HKVN về đẩy nhanh tiến độ xây
dựng Chương trình ANHK cảng hàng không, sân bay.
2. Cảng vụ hàng không miền Trung, Đại diện Cảng vụ hàng không miền
Trung tại Phù Cát thực hiện kiểm tra thực tế đối với dự thảo Chương trình
ANHK Cảng hàng không Phù Cát theo hướng dẫn tại Mục 2 công văn số
811/CHK-ANHK ngày 02/3/2021 của Cục HKVN.
Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT. Đinh Việt Sơn;
- Phòng QLC - Cục HKVN (để phối hợp);
- Cảng vụ HK miền Trung (để giám sát);
- Đại diện Cảng vụ HK miền Trung tại Phù Cát
(để giám sát);
- Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP (để phối hợp);
- Lưu: VT, ANHK.(01) ĐHH.(09)
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