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CHƯƠNG A: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG 

2.001  PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
(a) Việc đăng ký mang quốc tịch Việt Nam và gắn dấu hiệu quốc tịch, dấu hiệu đăng 

ký cho tàu bay mang quốc tịch Việt Nam phải tuân theo qui định của Luật Hàng 
không dân dụng Việt Nam; Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 
2007 của Chính phủ về đăng ký mang quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu 
bay dân dụng và các qui định tại Phần này. 

 
(b) Phần này được áp dụng đối với các chủ sở hữu, người thuê và Người khai thác tàu 

bay mang quốc tịch Việt Nam. 
 
(c) Phần này không áp dụng đối với phương tiện bay siêu nhẹ trừ trường hợp phương 

tiện bay siêu nhẹ thực hiện việc vận chuyển người, hàng hóa.  

2.003  CÁC ĐỊNH NGHĨA     
(a) Các định nghĩa dưới đây sẽ được áp dụng riêng đối với việc đăng ký mang quốc 

tịch tàu bay trong Phần này: 
 
Ghi chú: Các thuật ngữ khác có liên quan đã được qui định trong Luật Hàng 
không dân dụng Việt Nam, Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 
2007 của Chính phủ về đăng ký mang quốc tịch và đăng ký các quyền đối với 
tàu bay dân dụng; và Phần 1 của Bộ quy chế an toàn hàng không này. 

 
(1) Khí cầu có điều khiển: Một tàu bay nhẹ hơn không khí mà có động cơ điều 

khiển; 
 
(2) Khí cầu: Một tàu bay nhẹ hơn không khí mà không có động cơ điều khiển; 

 
(3) Dấu hiệu đăng ký chung: Dấu hiệu đăng ký được Tổ chức Hàng không dân 

dụng quốc tế (ICAO) quy định cho cơ quan quản lý dấu hiệu đăng ký chung để 
đăng ký tàu bay của một tổ chức khai thác quốc tế không dựa trên cơ sở quốc 
gia. Tất cả tàu bay của tổ chức khai thác quốc tế không dựa trên cơ sở quốc gia 
sẽ mang một dấu hiệu đăng ký chung giống nhau; 

 
(4) Cơ quan quản lý dấu hiệu đăng ký chung: Là cơ quan lưu giữ sổ đăng ký phi 

quốc gia [quốc tế] hoặc khi phù hợp, các phần của sổ đăng ký đó, có đăng ký 
tàu bay của tổ chức khai thác quốc tế; 

 
(5) Vật liệu chịu lửa: Một vật liệu có khả năng chịu nhiệt như thép hoặc tốt hơn 

thép khi mà kích thước của nó trong cả hai trường hợp phù hợp với mục đích cụ 
thể; 

 
(6) Tàu lượn: Là tàu bay nặng hơn không khí, không có động cơ điều khiển, lấy 

lực nâng khi bay chủ yếu từ lực tác động tương hỗ từ các luồng khí động học 
lên các bề mặt cố định trong các điều kiện bay cụ thể; 
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(7) Tàu bay cánh quay: Một tàu bay nặng hơn không khí, có điều khiển, được 
nâng trong khi bay bởi lực tác động tương hỗ của không khí lên một hoặc nhiều 
cánh quay quay tự do chủ yếu trên trục thẳng đứng; 

 
(8) Tàu bay nặng hơn không khí: Bất kỳ một tàu bay nào đạt được lực nâng trong 

khi bay chủ yếu từ các lực khí động học; 
 

(9)  Trực thăng: Một tàu bay nặng hơn không khí được nâng trong khi bay chủ 
yếu bởi lực tác động tương hỗ của khí động học vào một hoặc nhiều cánh quạt 
có điều khiển quay trên một trục tương đối thẳng đứng; 

 
(10)  Tổ chức khai thác quốc tế: Một tổ chức được qui định tại Điều 77 của Công 

ước Chi-ca-go; 
 

(11) Tàu bay nhẹ hơn không khí: Bất kỳ tàu bay mà được nâng chủ yếu bởi sự nổi 
trong không khí của bản thân tàu bay; 

 
(12)  Tàu bay chuồn chuồn (Ornithopter): Một tàu bay nặng hơn không khí được 

nâng trong khi bay chủ yếu bởi lực tác động tương hỗ khí động học giữa không 
khí và tàu bay do chuyển động vẫy cánh tạo ra; 

 
(13)  Quốc gia đăng ký: Quốc gia giữ sổ đăng bạ tàu bay mà tàu bay được đăng ký 

trong đó. 

2.005  CÁC TỪ VIẾT TẮT 
[Chờ bổ sung] 

 
CHƯƠNG B: ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

2.010 QUY ĐỊNH CHUNG 
(a) Không ai được phép khai thác tàu bay đăng ký mang quốc tịch Việt Nam theo quy 

định của pháp luật, trừ khi: 
 

(1) Chủ sở hữu tàu bay đã đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam; 
 
(2) Cục HKVN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay cho tàu bay đó và Giấy 

chứng nhận này phải được mang theo tàu bay trong suốt quá trình khai thác tàu 
bay.  

 
(b) Cục HKVN duy trì sổ đăng bạ tàu bay trong đó nêu rõ các thông tin liên quan, bao 

gồm cả Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay, đối với mỗi tàu bay đăng ký mang quốc 
tịch Việt Nam. 

 
(c) Việt Nam là quốc gia đăng ký tàu bay cho tàu bay có trong danh sách đăng ký tàu 

bay còn hiệu lực. 
 

(d) Cục HKVN lưu giữ tách biệt các khinh khí cầu tự do không có người điều khiển 
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bao gồm cả ngày tháng và thời gian được thả loại khinh khí cầu và tên của Người 
khai thác. 

2.013 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ 
 

(a) Tàu bay đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây: 
 
(1) Chưa có quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào hoặc đã xóa quốc tịch nước ngoài;  
 
(2) Có giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; 
 
(3) Phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc 

công nhận; 
 
(4) Do tổ chức, cá nhân Việt Nam sở hữu và khai thác; hoặc thuộc sở hữu của tổ 

chức, cá nhân nước ngoài được tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê không có tổ bay 
hoặc thuê mua. 

 
(b) Tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài do các tổ chức, cá nhân Việt 

Nam thuê không có tổ bay hoặc thuê mua với thời hạn thuê từ 24 tháng trở lên thì 
tàu bay phải được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam chậm nhất là 6 tháng, kể từ 
ngày đưa vào khai thác tại Việt Nam. 

 
(c) Tàu bay đang trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam được 

đăng ký tạm thời mang quốc tịch Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện qui định tại 
khoản (a), (2) và (3) nêu trên. 

 
(d) Tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam và do tổ chức, cá nhân Việt 

Nam khai thác phải đăng ký mang quốc tịch Việt Nam, trong trường hợp là cá nhân 
thì cá nhân phải thường trú tại Việt Nam. 

2.015  THỦ TỤC ĐĂNG KÝ  
(a) Người đề nghị phải gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục 

HKVN và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. 
 
(b) Người đề nghị phải nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.  
 
(c) Trừ đơn đề nghị và biên lai hoặc giấy tờ xác nhận việc nộp phí, lệ phí phải là bản 

gốc, các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị có thể là bản gốc hoặc bản sao; nếu là tài 
liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt. 

 
(d) Hồ sơ đề nghị đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bao gồm: 
 

(1) Đơn đề nghị đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, bao gồm các thông tin: 
họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; loại tàu 
bay, số xuất xưởng, trọng lượng cất cánh tối đa, tên nhà sản xuất, năm sản xuất; 
loại, số lượng và số hiệu động cơ của tàu bay được đề nghị đăng ký; 
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(2) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký 

tàu bay; 
 
(3) Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; 
 
(4) Giấy chứng nhận chưa có đăng ký do quốc gia nhà chế tạo cấp hoặc Giấy chứng 

nhận đã xoá đăng ký do quốc gia đăng ký cấp; 
 
(5) Tài liệu về tình trạng kỹ thuật của tàu bay, bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện bay xuất khẩu còn hiệu lực đối với tàu bay được sản xuất tại nước ngoài, 
Giấy chứng nhận loại do Cục HKVN cấp hoặc công nhận, văn bản xác nhận của 
nhà chế tạo về tuân thủ các điều kiện thiết kế, chế tạo còn hiệu lực; 

 
(6) Hợp đồng mua tàu bay, thuê tàu bay, thuê mua tàu bay (nếu có); 
 
(7) Biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí. 
 

(e) Hồ sơ đề nghị đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay bao gồm: 
 

(1) Đơn đề nghị đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay, bao gồm các thông tin: họ tên, 
địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; loại tàu bay, số 
xuất xưởng, trọng lượng cất cánh tối đa, tên nhà sản xuất tàu bay; loại, số lượng 
và số hiệu động cơ tàu bay; lý do đề nghị đăng ký tạm thời; thời hạn đề nghị 
đăng ký; 

 
(2) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký; 
 
(3) Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay; 
 
(4) Xác nhận của Cục HKVN về việc tàu bay đang trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp 

hoặc thử nghiệm tại Việt Nam; 
 
(5) Hồ sơ thiết kế tàu bay; 
 
(6) Biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí. 

 
(f) Cục HKVN có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đánh giá nội dung kê khai trong hồ sơ 

đề nghị để quyết định việc đăng ký. Trong quá trình kiểm tra và đánh giá hồ sơ, 
Cục HKVN có thể yêu cầu người đề nghị cung cấp các thông tin hoặc tài liệu để 
làm rõ các vấn đề liên quan. 

 
(g) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, nếu người xin đăng 

ký đáp ứng tất cả các điều kiện, yêu cầu về đăng ký, Cục HKVN sẽ ghi các thông 
tin liên quan đến đăng ký mang quốc tịch tàu bay vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam 
và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mang quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay theo mẫu quy định. Giấy chứng nhận đăng ký 
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tạm thời quốc tịch tàu bay có giá trị hiệu lực không quá 12 tháng và có thể được gia 
hạn một lần không quá 12 tháng. 

 
(h) Trong trường hợp từ chối thực hiện việc đăng ký, Cục HKVN phải thông báo bằng 

văn bản cho người đề nghị biết và nêu rõ lý do. 

2.017  THỦ TỤC XOÁ ĐĂNG KÝ 
(a) Cục HKVN xoá đăng ký mang quốc tịch tàu bay trong các trường hợp sau đây: 
 

(1) Bị tuyên bố mất tích theo quy định tại khoản 3 Điều 103 của Luật Hàng không 
dân dụng Việt Nam; 

 
(2) Hư hỏng nặng không còn khả năng sửa chữa, phục hồi; 
 
(3) Không còn đáp ứng điều kiện quy định tại điểm (1), (2) và (3) khoản (a), Điều 

2.013 của Phần này; 
 
(4) Theo đề nghị của người đăng ký tàu bay. 
 

(b) Cục HKVN xoá đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay đối với các trường hợp sau: 

(1) Thời hạn đăng ký tạm thời đã hết mà không được gia hạn hoặc đã hết thời gian 
gia hạn; 

(2) Tàu bay không còn trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt 
Nam; 

(3) Theo đề nghị của người đăng ký tàu bay. 

(c) Người đăng ký tàu bay có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cục HKVN về các 
trường hợp có thể dẫn đến việc xoá đăng ký mang quốc tịch tàu bay hoặc xóa đăng 
ký tạm thời quốc tịch tàu bay. 

 
(d) Trường hợp xóa đăng ký theo đề nghị của người đăng ký tàu bay thì người đề nghị 

phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Cục HKVN. Hồ sơ đề nghị xoá đăng ký bao gồm: 

(1) Đơn đề nghị bao gồm các thông tin: họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đề 
nghị xoá đăng ký; loại tàu bay, số xuất xưởng, trọng lượng cất cánh tối đa, nhà 
sản xuất tàu bay, quốc tịch và số hiệu đăng ký; loại, số lượng và số hiệu động 
cơ tàu bay; lý do đề nghị xoá đăng ký; số Giấy chứng nhận đăng ký đã được 
cấp; 

(2) Giấy chứng nhận đăng ký mang quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký tạm thời quốc tịch tàu bay đã được cấp; 

(3) Các tài liệu chứng minh lý do xoá đăng ký. 
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(e) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, nếu người đề nghị 
xóa đăng ký tàu bay đáp ứng tất cả các điều kiện, yêu cầu về xóa đăng ký, Cục 
HKVN ghi các thông tin vào Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam, cấp Giấy chứng nhận 
xoá đăng ký mang quốc tịch tàu bay theo mẫu quy định. Cục HKVN tiến hành thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký mang quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký tạm thời quốc tịch tàu bay đã cấp trừ trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký 
mang quốc tịch tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay 
bị mất tích hoặc tiêu huỷ theo tàu bay. 

 
CHƯƠNG C: DẤU HIỆU QUỐC TỊCH VÀ DẤU HIỆU ĐĂNG KÝ 

2.030  QUI ĐỊNH CHUNG     
(a) Khi hoạt động, tàu bay dân dụng đăng ký mang quốc tịch Việt Nam phải được sơn 

hoặc gắn dấu hiệu quốc tịch, dấu hiệu đăng ký phù hợp với qui định tại Chương 
này. 

 
(b) Tàu bay mang quốc tịch Việt Nam không được sơn hoặc gắn bất kỳ dấu hiệu nào 

có nội dung hoặc hình thức giống hoặc có thể gây nhầm lẫn với tàu bay mang quốc 
tịch khác. 

 
(c) Cục HKVN có trách nhiệm thông báo với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế 

về dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký của các tàu bay mang quốc tịch Việt 
Nam. 

2.033  CÁC DẤU HIỆU 
(a) Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký của tàu bay mang quốc tịch Việt Nam là 

một tập hợp các ký tự bằng chữ và bằng số. Dấu hiệu quốc tịch được viết trước dấu 
hiệu đăng ký và được phân định bằng dấu gạch nối "-". 

 
(b) Dấu hiệu quốc tịch của tàu bay mang quốc tịch Việt Nam là chữ La tinh "VN" được 

viết in hoa. Hãng hàng không Việt Nam được sử dụng quốc kỳ Việt Nam làm biểu 
tượng kèm theo dấu hiệu quốc tịch. 

 
(c) Dấu hiệu đăng ký của tàu bay mang quốc tịch Việt Nam bao gồm một trong các 

chữ La tinh viết in hoa dưới đây và tiếp theo là ba chữ số Ả rập: 

(1) Chữ "A" đối với tàu bay có động cơ phản lực (Turbofan/ Turbojet); 

(2) Chữ "B" đối với tàu bay có động cơ phản lực cánh quạt (Turboprop); 

(3) Chữ "C" đối với tàu bay có động cơ pit-tông; 

(4) Chữ "D" đối với các tàu bay khác. 

(d) Các dấu hiệu không được phép giống hoặc gây nhầm lẫn với Bộ mã tín hiệu quốc 
tế 5 chữ, Bộ mã tín hiệu khẩn nguy và các bộ mã tín hiệu khẩn cấp khác. 
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2.035  QUI ĐỊNH CHUNG VỀ TRÌNH BÀY CÁC DẤU HIỆU 
(a) Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký được sơn hoặc gắn trên tàu bay phải bảo 

đảm có độ bền, rõ ràng và dễ nhận thấy về vị trí và hình thức. 
 
(b) Chủ sở hữu và Người khai thác phải bảo đảm rằng các dấu hiệu luôn luôn được giữ 

sạch sẽ, rõ ràng và dễ nhận biết. 
 
(c) Yêu cầu về kiểu loại, kích thước đối với các ký tự của dấu hiệu quốc tịch và dấu 

hiệu đăng ký như sau: 

(1) Chữ và số không được viết cách điệu; 

(2) Chiều cao của mỗi ký tự (ngoại trừ dấu gạch nối) trong cùng một nhóm dấu 
hiệu phải bằng nhau, cụ thể như sau: 

(i) Tàu bay gắn cánh cố định: 
 
(A) Tại thân và đuôi đứng: chiều cao tối thiểu là 30cm; 
 
(B) Tại các cánh cố định: chiều cao tối thiểu là 50cm. 

   
  (ii) Tàu bay cánh quay: Chiều cao tối thiểu là 30cm; và 
 
  (iii) Tàu bay nhẹ hơn không khí có động cơ: Chiều cao tối thiểu là 50cm. 

(3) Chiều rộng của mỗi ký tự (trừ số 1) phải bằng hai phần ba chiều cao của mỗi ký 
tự. Chiều rộng của số 1 phải bằng một phần sáu chiều cao của mỗi ký tự. Chiều 
dài của dấu gạch nối bằng hai phần ba chiều cao của một ký tự; 

(4) Đường nét của mỗi ký tự phải đặc, có màu sắc tương phản với nền của nơi sơn, 
gắn dấu hiệu. Độ rộng của đường nét bằng một phần sáu chiều cao của mỗi ký 
tự; 

(5) Khoảng cách giữa các ký tự ít nhất bằng một phần tư chiều rộng của mỗi ký tự. 
Dấu gạch nối cũng được xem như là một ký tự; 

(6) Đối với tàu bay gắn cánh cố định thì các nhóm dấu hiệu ở hai bên tàu bay phải 
có cùng chiều cao, độ rộng, đường nét và khoảng cách; 

(7) Kích thước của các dấu hiệu nói trên đối với khí cầu tự do không người điều 
khiển phải được Cục HKVN quyết định theo từng trường hợp cụ thể, có tính 
đến kích thước của khoang chuyên chở, nơi mà biển nhận dạng được gắn. 
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2.037  VỊ TRÍ CỦA CÁC DẤU HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH  TRÊN TÀU BAY 
NẶNG HƠN KHÔNG KHÍ 

       
(a) Trên tàu bay nặng hơn không khí, các dấu hiệu phải được sơn hoặc gắn tối thiểu 

một cái vào bề mặt dưới của tàu bay, vị trí như sau: 
 

(1) Cánh của tàu bay cánh cố định:  
 
(i) Các dấu hiệu phải ở vị trí ở mặt dưới của phần phía ngoài cánh bên trái 
trừ trường hợp phải kéo dài trên toàn bộ phần dưới của cấu trúc cánh; 
 
(ii) Trong chừng mực có thể, các dấu hiệu phải ở vị trí cách đều mép trước 
và mép sau của các cánh; 
 
(iii) Đỉnh của các chữ và số phải hướng về mép trước của cánh. 
 

(2) Thân của tàu bay cánh quay. 
 

(b) Người khai thác tàu bay cánh cố định phải sơn hoặc gắn các dấu hiệu theo qui định 
vào các bề mặt của đuôi đứng hoặc các bề mặt của thân:  

 
(1) Nếu gắn vào các bề mặt của đuôi đứng: Nằm ngang ở nửa trên của hai bề mặt 

đuôi đối với tàu bay có một đuôi đứng hoặc nửa trên của mặt ngoài của các đuôi 
phía ngoài với tàu bay có nhiều đuôi đứng; 

 
(2) Nếu gắn vào các bề mặt của thân: Nằm ngang ở hai bên thân trong khoảng giữa 

mép sau của cánh và mép trước của thăng bằng ngang; 
 
(3) Nếu có các vỏ động cơ hoặc thiết bị khác là bộ phận cấu thành của tàu bay nằm 

ở vị trí được mô tả ở điểm (2) khoản (b), thì nhà khai thác có thể gắn các dấu 
hiệu lên các vỏ động cơ hoặc các thiết bị đó. 

 
(c) Mỗi Người khai thác tàu bay cánh quay phải gắn các dấu hiệu theo chiều ngang vào 

hai bề mặt thân hoặc hoặc phần đuôi ở vị trí dễ nhận dạng. 
 
(d) Trong các trường hợp đặc biệt khi một tàu bay nặng hơn không khí không có các 

bộ phận cấu thành như đã liệt kê tại khoản (a) hoặc (b), thì các qui định về vị trí 
gắn các dấu hiệu đối với các tàu bay này phải được áp dụng theo nguyên tắc bảo 
đảm dễ dàng nhận dạng được qui định tại Điều 2.043. 

2.040  VỊ TRÍ CỦA CÁC DẤU HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH TRÊN TÀU BAY 
NHẸ HƠN KHÔNG KHÍ 

(a) Việc sơn hoặc gắn dấu hiệu đối với tàu bay nhẹ hơn không khí sẽ được Cục HKVN 
chấp thuận nếu phù hợp với các qui định tại Phần này. 

       
(b) Khí cầu có điều khiển: Nhà khai thác phải gắn các dấu hiệu lên khí cầu vào các vị 

trí: 
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(1) Tại thân, gắn theo chiều dọc vào mỗi bên của thân và vào bề mặt trên của nó tại 

vị trí đường tâm của khí cầu; hoặc 
 
(2) Tại các bề mặt của cả đuôi ngang và đuôi đứng 

 
(i) Tại đuôi ngang: gắn ở nửa bên phải của bề mặt phía trên và nửa bên trái 
của bề mặt phía dưới, với đỉnh của chữ và số hướng về mép trước; và 
 
(ii) Tại đuôi đứng: gắn ở phần phía dưới của cả hai mặt đuôi, với chữ và số 
xếp theo chiều ngang. 
 

(c) Khí cầu tròn (không thuộc nhóm khí cầu tự do không có người điều khiển): Nhà 
khai thác phải gắn các dấu hiệu tại hai vị trí hoàn toàn đối lập nhau và gần đường 
chu vi lớn nhất của khí cầu. 

 
(d) Khí cầu không tròn (không thuộc nhóm khí cầu tự do không có người điều khiển): 

Nhà khai thác phải gắn các dấu hiệu tại mỗi bên, với vị trí gần mặt cắt ngang lớn 
nhất của khí cầu ngay trên đai chằng hoặc các điểm gá của hệ thống cáp treo 
khoang chuyên chở. 

 
(e) Tàu bay nhẹ hơn không khí (không thuộc nhóm khí cầu tự do không có người điều 

khiển): Nhà khai thác phải gắn các dấu hiệu vào bên sườn, bảo đảm dễ nhìn thấy từ 
các bên và từ dưới mặt đất. 

 
(f) Khí cầu tự do không có người điều khiển: Nhà khai thác phải gắn các dấu hiệu vào 

biển nhận dạng. 

2.043  MỨC ĐỘ SAI LỆNH CHO PHÉP VỀ KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CỦA CÁC 
DẤU HIỆU 

(a) Trong trường hợp việc sơn, gắn dấu hiệu không thể thực hiện đúng với qui định tại 
Phần này vì lý do cấu hình của tàu bay hoặc chưa được qui định tại Phần này thì 
chủ sở hữu hoặc nhà khai thác phải nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Cục 
HKVN để xin áp dụng một qui trình khác theo nguyên tắc sau: 

 
(1) Nếu một trong số các bề mặt được qui định để gắn các dấu hiệu không đủ 

độ rộng để triển khai gắn dấu hiệu theo đúng kích thước đã qui định tại mục 
này, thì nhà khai thác sẽ gắn các dấu hiệu với kích thước đầy đủ theo qui 
định tại bề mặt nào rộng hơn của tàu bay; 

(2) Nếu cả hai vị trí nói trên vẫn không đủ độ rộng để gắn các dấu hiệu với kích 
thước đầy đủ theo qui định, thì Cục HKVN sẽ chấp thuận kích thước của 
các dấu hiệu theo khả năng thực tế để có thể gắn được vào bề mặt rộng hơn 
hai bề mặt nói trên; 

(3) Không phê duyệt trường hợp khi mà kích thước và vị trí của các dấu hiệu 
quốc tịch, dấu hiệu đăng ký của tàu bay không thể nhận biết được dễ dàng.  

 
(b) Cục HKVN xem xét phê duyệt trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đơn; trường 
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hợp từ chối phê duyệt, Cục HKVN phải thông báo bằng văn bản cho người đề 
nghị biết và nêu rõ lý do. 
 

2.045  GỠ BỎ CÁC DẤU HIỆU KHI XOÁ QUỐC TỊCH TÀU BAY 
(a) Khi một tàu bay đăng ký mang quốc tịch Việt Nam đã thực hiện xoá quốc tịch khỏi 

Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam thì người đứng tên Giấy chứng nhận đăng ký mang 
quốc tịch tàu bay phải xoá, gỡ bỏ tất cả các dấu hiệu đăng ký của Việt Nam trên tàu 
bay đó. 

2.047  CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI BIỂN NHẬN DẠNG 
         
(a) Chủ sở hữu hoặc nhà khai thác phải gắn cho mỗi tàu bay đăng ký mang quốc tịch 

Việt Nam một biển nhận dạng với yêu cầu: 
 

(1) Nội dung bao gồm: Loại tàu bay, kiểu mẫu, số xuất xưởng, dấu hiệu quốc tịch 
và dấu hiệu đăng ký; 
 

(2) Được làm từ thép chịu lửa hoặc vật liệu chịu lửa thích hợp khác; 
 

(3) Bảo đảm được gắn tại vị trí nổi bật trên tàu bay, gần cửa ra vào chính, hoặc 
trong trường hợp của khí cầu tự do thì được gắn tại vị trí dễ nhận biết ở bên 
ngoài khoang chuyên chở.  

 
(4) Có kích thước của biển và các ký tự phù hợp với vị trí nơi gắn và đảm bảo dễ 

dàng nhận dạng. 
 
 

 


