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PHỤ LỤC VII 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 8 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 8.007 như sau: 

  “8.007 GIẤY CHỨNG NHẬN SỨC KHỎE 
 a. Cục Hàng không Việt Nam quy định 03 nhóm đánh giá sức khỏe và cấp 

Giấy chứng nhận sức khỏe để xác nhận Điều kiện sức khỏe tối thiểu thực hiện năng 
định của giấy phép như sau: 

 1. Nhóm 1: áp dụng cho các đối tượng có giấy phép như sau:  
 i. Người lái tàu bay thương mại (CPL); 
 ii. Ngưới lái tàu bay thuộc tổ lái nhiều thành viên (MPL); 
 iii. Người lái tàu bay vận tải hàng không (ATPL); 
 iv. Học viên bay. 
 2. Nhóm 2: áp dụng với học viên lái tàu bay như sau:  
 i. Người lái tàu bay tư nhân; 
 ii. Kỹ sư trên không, nhân viên dẫn đường;  
 iii. Cơ giới trên không; 
 iv. Tiếp viên hàng không. 
 3. Nhóm 3: áp dụng đối với đối tượng có giấy phép kiểm soát viên không 

lưu. Người nộp đơn đề nghị cấp đánh giá sức khỏe theo quy định của Phần này 
phải được kiểm tra sức khỏe ban đầu đáp ứng các tiêu chuẩn tại Thông tư liên 
tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giao 
thông vận tải bao gồm các yêu cầu đánh giá cụ thể cho từng loại giấy phép liên 
quan. 

 b. Nhân viên hàng không có giấy phép sẽ phải giám định sức khỏe tại cơ 
sở y tế do Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn phù hợp với quy định tại 
Chương D của Phần này với thời gian định kỳ không vượt quá thời hạn hiệu lực 
của giấy phép hành nghề được cấp. Thời hạn của giấy chứng nhận sức khỏe phải 
phù hợp với các năng định của giấy phép hành nghề và không được lớn hơn: 

 1. 60 tháng đối với giấy phép cho người lái tư nhân; 
 2. 12 tháng đối với giấy phép tiếp viên; 
 3. 12 tháng đối với giấy phép cho ngưới lái tàu bay thương mại; 
 4. 12 tháng đối với giấy phép cho ngưới lái của tổ lái nhiều thành viên; 
 5. 12 tháng đối với giấy phép cho ngưới lái tàu bay vận tải hàng không; 
 6. 12 tháng đối với giấy phép cho nhân viên dẫn đường; 
 7. 12 tháng đối với giấy phép cho kỹ sư cơ giới. 
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 c. Căn cứ vào độ tuổi của người làm đơn vào ngày giám định, thời gian 
hiệu lực sẽ giảm xuống: 

 1. 06 tháng, sau lần sinh nhật thứ 40 đối với người lái tàu bay vận tải và 
người lái tàu bay thương mại thực hiện năng định vận chuyển hàng không quốc 
tế đối với hành khách. 

 2. 06 tháng, sau lần sinh nhật thứ 60 đối với người lái tàu bay vận tải và 
người lái tàu bay thương mại thực hiện năng định vận chuyển hàng không quốc 
tế đối với hành khách. 

 3. 24 tháng, sau lần sinh nhật thứ 40 đối với người lái tàu bay tư nhân. 
 4. 12 tháng, sau lần sinh nhật thứ 50 với người lái tàu bay tư nhân. 
 d. Thời hạn hiệu lực của một giám định y khoa sẽ bắt đầu vào ngày kiểm 

tra y tế được thực hiện và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng quy định tại 
khoản c Điều này.”  

 2. Bổ sung Điều 8.009 như sau: 
 “8.009 CHẤM DỨT TẠM THỜI HIỆU LỰC ĐÁNH GIÁ SỨC 

KHỎE 
 a. Các trường hợp chấm dứt tạm thời hoặc vĩnh viễn hiệu lực giấy phép và 

năng định liên quan quy định trong Phần 7 Bộ QCATHK: 
 1. Tại bất cứ thời điểm nào khi có dấu hiệu suy giảm sức khỏe có thể ngăn 

cản người có giấy phép không thể thực hiện các năng định được phê chuẩn an 
toàn và hiệu quả; 

 2. Trong khoảng thời gian sức khỏe suy giảm vì bất cứ lý do gì mà ngăn 
cản việc cấp hoặc gia hạn đánh giá sức khỏe y tế; 

 3. Trong khi ảnh hưởng của bất kỳ chất kích thích thần kinh nào mà có thể 
ngăn cản người có giấy phép không thể thực hiện năng định trong giấy phép an 
toàn và hiệu quả; 

 4. Khi đang sử dụng chất kích thích. 
 b. Nhân viên hàng không đang suy giảm sức khỏe trong thời gian dài hoặc 

sử dụng các chất chất kích thích phải thông báo chi tiết bằng văn bản đến Cục 
Hàng không Việt Nam về tình trạng sức khỏe của mình và các biện pháp khắc 
phục mà họ đang thực hiện để đảm bảo không ảnh hưởng an toàn hàng không.”  

 3. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản a, bổ sung điểm 3 khoản a và sửa đổi, bổ 
sung khoản d Điều 8.023 như sau: 

 a. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản a Điều 8.023 như sau: 
 “2. Có hay không việc từ chối đánh giá tình trạng sức khỏe trước đây, thu 

hồi hoặc tạm thời đình chỉ và nếu có thì nêu lý do;” 
 b. Bổ sung điểm 3 khoản a Điều 8.023 như sau: 
 “3.Cá nhân đó cũng phải thông báo cho các giám định viên rằng đánh giá 

y khoa trước đây đã bị từ chối, huỷ bỏ hoặc đình chỉ hay chưa và nếu như vậy, 
lý do từ chối , thu hồi hoặc đình chỉ là gì.” 
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 c. Sửa đổi bổ sung khoản d Điều 8.023 như sau: 
 “d. Giám định viên y khoa phải báo cáo Cục Hàng không Việt Nam bất cứ 

thông tin sai lệch nào của người có giấy phép hoặc năng định.”  
 4. Bổ sung Điều 8.030 như sau: 
 “8.030 TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT LIÊN TỤC XU HƯỚNG SỨC 

KHỎE HÀNG KHÔNG 
 a. Hội đồng đánh giá sức khoẻ có trách nhiệm: 
 1. Kiểm tra sự đầy đủ, chính xác và đánh giá các báo cáo của cơ sở giám 

định sức khỏe nhân viên hàng không trình Cục Hàng không Việt Nam; 
 2. Thường xuyên đánh giá lại quá trình giám định sức khỏe để tập trung 

vào các lĩnh vực có gia tăng các vấn đề về sức khỏe; 
 3. Xác định sự cần thiết phải sửa đổi mẫu biểu và quá trình giám định sức 

khỏe để đảm bảo đầy đủ các thông tin cho việc kiểm tra, đánh giá sức khỏe của 
Cục Hàng không Việt Nam; 

 4. Xác định sự cần thiết cho việc giám sát, theo dõi hoặc giảm thời gian 
khám định kỳ hoặc giảm thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận sức khỏe; 

 5. Điều phối việc trưng cầu ý kiến các chuyên gia, các xét nghiệm bổ sung 
cần thiết để đưa ra kết luận chính thức về sức khỏe; 

 6. Điều phối việc trưng cầu ý kiến các chuyên gia, các xét nghiệm bổ sung 
cần thiết đối với yêu cầu đặc biệt về y tế để chứng tỏ khả năng; 

 7. Thực hiện phân tích các trường hợp mất khả năng làm việc trong khi 
bay và các vấn đề sức khỏe được phát hiện trong quá trình giám định để nhận 
dạng các lĩnh vực có gia tăng rủi ro về sức khỏe; 

 8. Yêu cầu thực hiện giám định lại sức khỏe trong trường hợp xảy ra sự cố 
hoặc tai nạn; 

 9. Tổ chức kiểm tra định kỳ tối thiểu 01 năm 01 lần đối với các cơ sở vật 
chất, trang thiết bị và hồ sơ giám định sức khỏe của từng cơ sở y tế để đảm bảo 
việc chấp hành các quy định hiện hành về công tác giám định sức khỏe nhân viên 
hàng không; 

 10. Đánh giá định kỳ tối thiểu 01 năm 01 lần năng lực của các giám định 
viên để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn của Phần này và công tác huấn 
luyện định kỳ về y tế hàng không được thực hiện đầy đủ; 

 b. Các thành viên Hội đồng đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu như một 
giám định viên y khoa đồng thời phải được huấn luyên về kỹ năng đánh giá hồ 
sơ sức khỏe; 

 c. Các thành viên hội đồng đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam 
không thực hiện đồng thời làm giám định viên y tế.” 

 5. Sửa đổi, bổ sung khoản a, bổ sung khoản c, d Điều 8.033 như sau: 
 a. Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 8.033 như sau: 
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 “a. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp cho nhân viên hàng không đáp 
ứng tiêu chuẩn sức khỏe được quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-
BYT-BGTVT của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải.” 

 b. Sửa đổi, bổ sung khoản c, d Điều 8.033 như sau: 
 “c. Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam dựa trên các 

quy định của ICAO, Giám định viên y khoa có thể xem xét miễn trừ một số nội 
dung kiểm tra thông thường liên quan đến việc đánh giá thể chất nhằm tập trung 
vào tư vấn y tế nâng cao thể chất và phòng ngừa bệnh tật. 

 d. Các cá nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế quy định tại Thông tư 
liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải 
có thể được cấp Giấy chứng nhận sức khỏe hạn chế.”  

  6. Sửa đổi, bổ sung khoản c Điều 8.035 như sau: 
 “c. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hồ sơ đề nghị cấp bị từ chối, người 

làm đơn được phép đề nghị Cục Hàng không Việt Nam xem xét lại.”  
 7. Sửa đổi khoản a, b Điều 8.045 như sau: 
 “a. Thời hạn hiệu lực cho phép của Giấy chứng nhận sức khỏe đã được 

quy định tại Điều 8.007 của Phần này. 
 b. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận sức khỏe có thể được gia hạn 

thêm tối đa 45 ngày, căn cứ vào việc xem xét, đánh giá của Hội đồng đánh giá 
kết quả giám định sức khỏe của Cục Hàng không Việt Nam.” 

 8. Bổ sung Điều 8.049 như sau: 
 “8.049 CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI VIỆC LẠM DỤNG CHẤT 

KÍCH THÍCH 
 a. Cục Hàng không Việt Nam phải có chương trình giám sát liên tục nhân 

viên hàng không lạm dụng chất kích thích và chuyển đổi các nhân viên này ra 
khỏi vị trí công tác có ảnh hưởng tới an toàn bay. 

 b. Theo quy định tại Điều 1.083, Cục Hàng không Việt Nam sẽ yêu cầu 
kiểm tra các xét nghiệm sinh hóa của người có giấy phép có liên quan đến tai 
nạn hoặc sự cố nghiêm trọng hoặc có nghi ngờ nhân viên hàng không đang bị 
ảnh hưởng bởi chất kích thích. 

 c. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các tổ chức liên quan tiến hành các 
xét nghiệm sinh hóa cần thiết theo quy định tại Điều 1.083 đối với nhân viên 
hàng không trước khi tuyển dụng, theo định kỳ và đột xuất. 

 d. Việc bố trí nhân viên hàng không bị luân chuyển theo quy định tại 
khoản a của Điều này chỉ được xem xét sau khi đã điều trị thành công theo kết 
luận của Hội đồng đánh giá kết quả giám định nhân viên hàng không và việc 
thực hiện các chức năng của nhân viên này không làm ảnh hưởng tới an toàn.”  

  
  
  


