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PHỤ LỤC VIII 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 9 của 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 Điều 9.013 như sau: 

“9.013 YÊU CẦU VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

a. ATO được phép hoạt động khi có Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện 
hàng không và hoạt động đúng với năng định huấn luyện được ghi trong Giấy 
chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không được cấp. 

b. ATO được thực hiện huấn luyện, kiểm tra trên thiết bị huấn luyện bay 
mô phỏng nếu có Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không, hoạt động 
đúng với Giấy chứng nhận và các năng định được ghi trong Giấy chứng nhận tổ 
chức huấn luyện hàng không. Người khai thác có AOC được thực hiện huấn 
luyện cho tổ bay của mình.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản a và tiết ii điểm 3 khoản b Điều 
9.015  

a. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 khoản a Điều 9.015 như sau: 
 “2. Các năng định huấn luyện bao gồm các điều kiện và quyền hạn của 

Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không.” 
 b. Sửa đổi, bổ sung tiết ii điểm 3 khoản b Điều 9.015 như sau: 
“ii. Năng định huấn luyện.” 
 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 9.065 như sau: 

“9.065 DUY TRÌ NĂNG ĐỊNH CỦA ATO 

 a. Người có Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không sẽ không 
được thực hiện việc huấn luyện học viên nếu giáo viên hướng dẫn, giáo viên 
kiểm tra, các trang thiết bị không đáp ứng được các quy định và năng định huấn 
luyện của tổ chức huấn luyện.” 

 4. Sửa đổi, bổ sung điểm 5 khoản a Điều 9.090 như sau: 
“5. Tài liệu năng định huấn luyện của người có Giấy chứng nhận tổ chức 

huấn luyện hàng không phải bao gồm tên và địa chỉ của chi nhánh và các khoá 
huấn luyện được phê chuẩn tại tổ chức đó.” 

 5. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản a Điều 9.100 như sau: 
 “1. Quảng cáo sai liên quan đến Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện 

hàng không và năng định huấn luyện hoặc gây nhầm lẫn cho người muốn tham 
gia vào khoá huấn luyện.” 

 6. Bổ sung Điều 9.105 như sau: 



 

109 
 

 “9.105 HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN 
 a. Người có Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không phải có hệ 

thống quản lý an toàn được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận tuân theo yêu 
cầu cụ thể tại Mục I của Phần 1 Bộ QCATHK. 

 b. Hệ thống quản lý an toàn của ATO phải xác định rõ trách nhiệm liên 
quan đến an toàn xuyên suốt tổ chức, bao gồm cả trách nhiệm trực tiếp về an 
toàn của ban lãnh đạo” 

 7.  Sửa đổi, bổ sung Điều 9.115 như sau: 
“9.115  HỒ SƠ HUẤN LUYỆN VÀ GIÁO VIÊN KIỂM TRA 
Người có Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không phải duy trì hệ 

thống lưu giữ hồ sơ trình độ và công tác huấn luyện của giáo viên hướng dẫn và 
giáo viên kiểm tra để chứng tỏ rằng mỗi người này đáp ứng được các quy định 
hiện hành của Phần này. Nội dung hồ sơ huấn luyện và giáo viên kiểm tra được 
quy định tại Phụ lục 1 Điều 9.115” 

 8. Sửa đổi, bổ sung tiết v, vi điểm 1 khoản a Điều 9.145 như sau: 
 “v. Xem xét yếu tố con người áp dụng trong các lĩnh vực chuyên môn cụ 

thể; 
  vi. Kỹ năng đánh giá.” 
 9.  Bổ sung khoản e Điều 9.153 như sau: 
“e. Tổ chức huấn luyện hàng không phải có thư viện kỹ thuật để đáp ứng 

mức huấn luyện phù hợp.” 
 10.  Bổ sung điểm 3 khoản a Điều 9.155 như sau: 
 “3. Phải được trang bị thiết bị nghe nhìn phù hợp với loại hình huấn 

luyện bao gồm cả thiết bị trình chiếu.” 
 11.  Sửa đổi, bổ sung điểm 1, 4 khoản d và bổ sung khoản e Điều 9.160  
 a. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản d Điều 9.160 như sau: 
 “1. Được bảo dưỡng để đảm bảo độ tin cậy của các tính năng, chức năng 

và các đặc tính kỹ thuật khác cần thiết cho việc phê chuẩn;” 
 b. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản d Điều 9.160 như sau: 
“4. Có nhật ký kỹ thuật để giáo viên hướng dẫn hoặc giáo viên kiểm tra 

ghi chép sai lệch sau mỗi buổi huấn luyện.” 
 c. Bổ sung khoản e Điều 9.160 như sau: 
 “e. Ngoại trừ trường hợp được Cục Hàng không cho phép, tổ chức huấn 

luyện phải đảm bảo từng bộ phận của buồng lái giả định hoặc thiết bị huấn luyện 
khác mà ATO sử dụng phải hoạt động nếu bộ phận đó cần thiết cho việc huấn 
luyện, kiểm tra người lái.” 

 12. Sửa đổi điểm 7, bổ sung điểm 8 khoản a Phụ lục 1 Điều 9.125  
 a. Sửa đổi điểm 7 khoản a Phụ lục 1 Điều 9.125 như sau:  



 

110 
 

“7. Xác nhận nêu rõ học viên đã được huấn luyện bay đường dài, nếu áp 
dụng trên buồng lái huấn luyện mô phỏng và dưới sự hướng dẫn của giáo viên 
được phê chuẩn phù hợp với loại tàu bay;”  

 b. Bổ sung điểm 8 khoản a Phụ lục 1 Điều 9.125 như sau: 
“8. Mỗi giáo viên hướng dẫn phải tham gia vào chương trình giám sát 

đường dài đã được phê chuẩn và chương trình này: 
 i. Được thực hiện trên cùng một loại tàu bay giống như trên buồng lái mô 

phỏng mà giáo viên được bổ nhiệm để hướng dẫn bay; 
 ii. Bao gồm huấn luyện bay đường dài có định hướng ít nhất là 01 giờ bay 

trong đó giáo viên hướng dẫn bay là người thao tác chính đối với cần lái trên 
buồng lái mô phỏng giống như loại tàu bay mà giáo viên hướng dẫn.” 


