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PHỤ LỤC III 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 4 Bộ QCATHK 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  03 /2016/TT-BGTVT  ngày  31 tháng 3  năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4.010 như sau: 

“Phần này đưa ra các quy trình phải sử dụng để cấp, gia hạn, chuyển giao 
và thu hồi Giấy chứng nhận đủ Điều kiện bay”. 

2. Bổ sung khoản c Điều 4.013 như sau: 

“c. Cục Hàng không Việt Nam có thể cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện 
bay xuất khẩu cho tàu bay đăng ký tại Việt Nam được chuyển giao đăng ký cho 
Quốc gia thành viên khác.” 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản a, b Điều 4.033 như sau: 

“a. Cục Hàng không Việt Nam cấp, công nhận Giấy chứng nhận tiếng ồn 
cho tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu bay mang quốc tịch nước ngoài 
nhưng khai thác theo Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay do Cục Hàng 
không Việt Nam cấp khi tàu bay đó đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

1. Phù hợp với Giấy chứng nhận loại đã được Cục Hàng không Việt Nam 
phê chuẩn hoặc công nhận đối với kiểu loại tàu bay đó; 

2. Trong trạng thái đảm bảo khai thác an toàn. 

b. Giấy chứng nhận tiếng ồn được cấp, công nhận đồng thời với việc cấp, 
công nhận Giấy chứng nhận đủ Điều kiện bay.” 

4. Bổ sung Điều 4.037 như sau: 

“a. Chủ sở hữu hoặc Người khai thác phải cung cấp cho Cục Hàng không 
Việt Nam tài liệu bay của tàu bay xin cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện bay. 

b. Cục Hàng không Việt Nam xác định tính hợp lệ và sự phù hợp của Tài 
liệu bay đối với tàu bay cụ thể tương ứng trước khi cấp, công nhận, gia hạn giấy 
chứng nhận đủ Điều kiện bay. 

c. Tài liệu tàu bay phải được cập nhật thay đổi phù hợp với các thay đổi 
bắt buộc do Quốc gia đăng ký tàu bay ban hành.” 

5. Bãi bỏ Ghi chú 3 của điểm 2 khoản a Điều 4.057. 

6. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản a Điều 4.063 như sau: 
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“a. Ngoại trừ Người khai thác tàu bay khai thác theo AOC, chủ sở hữu và 
Người khai thác tàu bay lớn, tàu bay trang bị nhiều động cơ tuốc-bin phản lực, 
tàu bay trang bị nhiều động cơ tuốc-bin cánh quạt và máy bay trực thăng trang bị 
động cơ tuốc-bin phải chọn, chỉ rõ trong hồ sơ bảo dưỡng tàu bay và sử dụng 
một trong các Chương trình sau đây để kiểm tra tàu bay:” 

7. Sửa đổi khoản b, c Điều 4.065 như sau: 

“b. Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị 
của chủ sở hữu hoặc Người khai thác tàu bay, Cục Hàng không Việt Nam có 
trách nhiệm xem xét phê chuẩn chương trình bảo dưỡng tàu bay. 

c. Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp yêu cầu phải hành động ngay lập tức 
nhằm đảm bảo an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét 
phê duyệt chương trình bảo dưỡng tàu bay của chủ sở hữu hoặc Người khai thác 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị.” 

8. Bổ sung Điều 4.067 như sau: 

“4.067 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU HOẶC NGƯỜI 
THUÊ TÀU BAY 

a. Chủ sở hữu tàu bay đăng ký tại Việt Nam hoặc trong trường hợp tàu 
bay cho thuê, Người thuê tàu bay phải đảm bảo rằng: 

1. Tàu bay được duy trì đủ điều kiện bay; 

2. Các thiết bị khẩn nguy và khai thác cần thiết cho chuyến bay dự kiến 
phải hoạt động được; 

3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện bay còn hiệu lực. 

b. Chủ sở hữu tàu bay hoặc Người thuê tàu bay đăng ký tại Việt Nam 
không được phép khai thác tàu bay trừ khi tàu bay được bảo dưỡng và ký xác 
nhận hoàn thành sau bảo dưỡng do Tổ chức bảo dưỡng được Cục Hàng không 
Việt Nam phê chuẩn hoặc tổ chức bảo dưỡng được Cục Hàng không Việt Nam 
xác nhận phù hợp theo quy định của Phần 5 Bộ QCATHK. 

c. Chủ sở hữu tàu bay hoặc Người thuê tàu bay phải đảm bảo việc bảo 
dưỡng tàu bay được thực hiện tuân thủ theo Chương trình bảo dưỡng được Quốc 
gia đăng ký tàu bay phê chuẩn.” 

 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 4.075 như sau: 

“4.075 NHÂN VIÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN THỰC HIỆN BẢO 
DƯỠNG 
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“a. Công việc bảo dưỡng tàu bay hoặc thiết bị tàu bay được thực hiện bởi 
đối tượng sau: 

 1. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT), Nhân viên sửa chữa 
chuyên ngành hàng không (ARS) được uỷ quyền của Tổ chức bảo dưỡng được 
phê chuẩn trong phạm vi năng định được phê chuẩn của AMO; 

 2. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT), Nhân viên sửa chữa 
chuyên ngành hàng không (ARS) được uỷ quyền của Người khai thác được cấp 
AOC có hệ thống bảo dưỡng tàu bay hoặc thiết bị tàu bay được Cục Hàng không 
Việt Nam xác nhận phù hợp với quy định tại Phần 5 Bộ QCATHK; 

 b. Nhà sản xuất được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn cấp Giấy 
chứng nhận AMO có thể: 

 1. Tân tạo hoặc thay đổi bất kỳ thiết bị tàu bay nào mà mình sản xuất 
theo Giấy chứng nhận loại hoặc Giấy chứng nhận sản xuất; 

 2. Tân tạo hoặc thay đổi bất kỳ thiết bị tàu bay nào mà mình sản xuất 
theo Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với thiết bị tàu bay (TSO), giấy phép chế 
tạo thiết bị tàu bay (PMA) hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật về quá trình và sản phẩm do 
quốc gia thiết kế ban hành;  

 3. Thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của Phần này trên tàu bay mà mình 
sản xuất nếu đang hoạt động theo Giấy chứng nhận sản xuất hoặc theo hệ thống 
kiểm tra sản phẩm được phê chuẩn cho loại tàu bay đó. ” 

 10. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề, điểm 1, 2 khoản a Điều 4.077 như sau: 

 “a. Việc cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn cho phép khai thác, bảo dưỡng 
dự phòng, tân tạo hoặc cải tiến cho tàu bay, thân cánh, động cơ, cánh quạt, thiết 
bị được thực hiện bởi các đối tượng sau: 

 1. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) và Nhân viên sửa chữa 
chuyên ngành hàng không (ARS) được uỷ quyền của Tổ chức bảo dưỡng AMO 
được phê chuẩn trong phạm vi năng định phê chuẩn của AMO; 

 2. AMT và ARS được uỷ quyền của Người khai thác tàu bay được cấp 
AOC có hệ thống bảo dưỡng tương đương mô tả trong Phần 5 Bộ QCATHK 
được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn trong phạm vi được phê chuẩn.” 

 11. Sửa đổi Điều 4.080 như sau: 

“4.080 NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN KIỂM TRA 

 Giám sát viên an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và các cá nhân sau 
được quyền kiểm tra theo yêu cầu của Phần này đối với tàu bay và thiết bị tàu 
bay trước hoặc sau khi được bảo dưỡng: 
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 a. AMT được uỷ quyền của Tổ chức bảo dưỡng AMO được phê chuẩn 
có thể tiến hành kiểm tra tàu bay hoặc thiết bị tàu bay trong phạm vi năng định 
được phê chuẩn của AMO; 

 b. AMT được uỷ quyền của Người khai thác tàu bay được cấp AOC có 
hệ thống bảo dưỡng tương đương mô tả trong Phần 5 Bộ QCATHK được Cục 
Hàng không Việt Nam phê chuẩn có thể thực hiện kiểm tra tàu bay và thiết bị 
tàu bay trong phạm vi được phê chuẩn.” 

 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 4.100 như sau: 

 “4.100  HỒ SƠ BẢO DƯỠNG CỦA CHỦ SỞ HỮU 

 a. Chủ sở hữu, Người khai thác tàu bay phải lưu giữ hồ sơ bảo dưỡng 
của tàu bay bao gồm các thông tin sau: 

 1. Tổng thời gian khai thác (giờ bay, thời gian theo lịch và tần suất cất, 
hạ cánh) của tàu bay và các thiết bị có quy định thọ mệnh; 

 2. Tình trạng tuân thủ đối với các yêu cầu về duy trì đủ điều kiện bay bắt 
buộc bao gồm danh sách các chỉ lệnh đủ điều kiện bay (AD) và phương pháp, 
cách thức tuân thủ; 

 3. Chi tiết các công việc sửa chữa và cải tiến bao gồm các công việc 
được thực hiện và tháo, lắp các thiết bị; 

 4. Tổng thời gian khai thác (giờ bay, thời gian theo lịch và tần suất cất, 
hạ cánh, khi cần thiết) kể từ lần đại tu gần nhất của tàu bay hoặc các trang thiết 
bị trên tàu bay bao gồm: 

 i. Tổng thời gian khai thác; 

 ii. Ngày đại tu gần nhất; 

 iii. Tổng thời gian khai thác từ lần đại tu gần nhất; 

 iv. Ngày kiểm tra gần nhất. 

 5. Tình trạng hiện tại của tàu bay tương ứng với Chương trình bảo dưỡng 
bao gồm trạng thái kiểm tra hiện tại của tàu bay. 

 6. Hồ sơ bảo dưỡng chi tiết bao gồm chữ ký xác nhận hoàn thành bảo 
dưỡng.” 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 4.105 như sau: 

“4.105 CHUYỂN GIAO HỒ SƠ BẢO DƯỠNG 

a. Trong trường hợp có sự thay đổi tạm thời của chủ sở hữu hoặc người 
thuê, chủ sở hữu hoặc người khai thác tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam phải 
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chuyển giao cho các chủ sở hữu hoặc người thuê mới toàn bộ hồ sơ theo quy 
định tại Phần này đối với tàu bay đó tại thời điểm bán hoặc cho thuê. 

b. Trong trường hợp có sự thay đổi vĩnh viễn của chủ sở hữu hoặc người 
thuê, chủ sở hữu hoặc người khai thác tàu bay đăng ký Quốc tịch Việt Nam phải 
chuyển giao cho các chủ sở hữu hoặc người thuê mới, toàn bộ hồ sơ theo quy 
định tại Phần này đối với tàu bay đó tại thời điểm bán hoặc cho thuê. 

c. Các hồ sơ này dưới hình thức tài liệu giấy hoặc số hóa phải được 
chuyển giao theo sự thỏa thuận của Người mua, Người thuê. Nếu hồ sơ chuyển 
giao dưới hình thức số hóa thì phải đảm bảo khả năng thể hiện và in thông tin 
theo cách thức được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.” 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 4.107 như sau: 

“4.107 LẬP HỒ SƠ BẢO DƯỠNG 

a. Khi công việc bảo dưỡng phòng ngừa, tân tạo, cải tiến tàu bay hoặc 
thành phần, thiết bị tàu bay được thực hiện đạt yêu cầu, các cá nhân thực hiện 
phải hoàn thiện mục xác nhận trong hồ sơ bảo dưỡng rằng công việc bảo dưỡng 
đã được thực hiện đạt yêu cầu và phù hợp với dữ liệu và quy trình được Cục 
Hàng không Việt Nam chấp thuận. 

b. Nội dung tối thiểu của mục xác nhận hoàn thành bảo dưỡng phải bao gồm: 

1. Chi tiết hoặc tham chiếu tới dữ liệu được Cục Hàng không Việt Nam 
chấp thuận của công việc bảo dưỡng đã thực hiện; 

2. Ngày thực hiện công việc bảo dưỡng; 

3. Khi cần thiết, danh tính, thông tin xác nhận của tổ chức bảo dưỡng; 

4. Danh tính, thông tin xác nhận của người có thẩm quyền hoặc người ký 
xác nhận hoàn thành bảo dưỡng (tên, chữ ký, số chứng chỉ và loại chứng chỉ); 

5. Người xác nhận hoàn thành bảo dưỡng chỉ sử dụng một mẫu chữ kýduy 
nhất cho công việc đã thực hiện. 

c. Các cá nhân thực hiện công việc phải nhập hồ sơ của sửa chữa,cải tiến lớn và 
loại bỏ các mẫu hồ sơ theo phương thức được Cục Hàng không Việt Nam quy định tại 
Phụ lục 1 Điều 4.107 cho mẫu các yêu cầu hoàn thành bảo dưỡng bổ sung. 

d. Cá nhân làm việc dưới sự giám sát của AMT không được phép thực 
hiện kiểm tra theo yêu cầu của Phần này hoặc bất kỳ dạng kiểm tra nào thực 
hiện sau sửa chữa hoặc cải tiến lớn.” 

15. Bãi bỏ Điều 4.123. 

16. Bãi bỏ Điều 4.125. 


