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PHỤ LỤC XI 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 13 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 tiêu đề Phần 13 như sau:  
 “CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỐI VỚI VIỆC CHUYÊN CHỞ HÀNH 
KHÁCH ĐỐI VỚI TÀU BAY CÓ SỐ LƯỢNG TỪ 20 GHẾ HÀNH 
KHÁCH TRỞ LÊN”  

 2. Sửa đổi tiêu đề và điểm 4 khoản b Điều 13.007    
 a. Sửa đổi tiêu đề Điều 13.007 như sau: 
 “CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG CÁC YÊU CẦU VỀ 
CHUYÊN CHỞ HÀNH KHÁCH” 
 b. Sửa đổi điểm 4 khoản b Điều 13.007 như sau: 
 “4. Người được ủy quyền trong tài liệu hướng dẫn khai thác của Người 
khai thác.” 
 3. Sửa đổi cụm từ “Người có AOC” thành “Người khai thác” trong 
điểm 4 khoản b Điều 13.007, điểm 1 khoản e Điều 13.015, khoản a Điều 
13.020, khoản a Điều 13.025, khoản a Điều 13.027, khoản a Điều 13.043, 
khoản a Điều 13.053, khoản b Điều 13.065, khoản a Điều 13.070. 
 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13.010 như sau:  

“13.010  QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG TIẾP VIÊN 
a. Người khai thác phải đáp ứng được yêu cầu về số lượng tiếp viên hàng 

không tối thiểu cho mỗi loại tàu bay dựa trên số lượng ghế ngồi của hành khách 
được lắp đặt để đảm bảo:  
 1. An toàn và nhanh chóng thoát hiểm khỏi máy bay; 
 2. Hoàn thành các chức năng cần thiết phải được thực hiện trong trường 
hợp khẩn cấp hoặc một tình huống đòi hỏi phải sơ tán khẩn cấp. 
 b. Người khai thác phải chỉ định các chức năng của từng loại máy bay 
trong Tài liệu khai thác cho từng vị trí, nhiệm vụ cụ thể của tiếp viên hàng 
không. 
 c. Người khai thác phải đảm bảo số lượng tiếp viên hàng không tối thiểu 
cần thiết và chứng chỉ của họ cho từng chuyến bay chở khách và Người chỉ huy 
tàu bay phải đảm bảo rằng tổ tiếp viên hàng không có mặt trên tàu bay trước khi 
bắt đầu một chuyến bay thương mại. 
 d. Số lượng tiếp viên hàng không không được ít hơn số lượng tối thiểu 
theo quy định hoặc trong các trường hợp sau, chọn giá trị lớn hơn: 
 1. Đối với tàu bay có số chỗ ngồi hành khách từ 20 đến 50 người: 01 tiếp 
viên hàng không; 
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 2. Thêm 01 tiếp viên hàng không cho mỗi nhóm 50 hành khách; 
 3. Số lượng tiếp viên hàng không không được ít hơn số lượng xuồng cứu 
sinh mang theo tàu bay. 
 e. Khi hành khách đang ở trên tàu bay tại sân đỗ số lượng tiếp viên hàng 
không tối thiểu phải là: 
 1. Một nửa số lượng yêu cầu khi khai thác bay theo quy định; 
 2. Không ít hơn một tiếp viên hàng không (hoặc một người khác được 
huấn luyện các phương thức thoát hiểm trên tàu bay); 
 3. Khi một nửa số lượng yêu cầu là phân số có thể làm tròn xuống số 
nguyên đứng ngay sau đó. 
 g. Trong các trường hợp không thể lường trước, số lượng tiếp viên hàng 
không tối thiểu theo yêu cầu có thể giảm với điều kiện: 
 1. Số hành khách được giảm phù hợp với các phương thức quy định trong 
tài liệu hướng dẫn khai thác và được phê chuẩn bởi Cục Hàng không Việt Nam; 
 2. Báo cáo bằng văn bản về Cục Hàng không Việt Nam sau khi kết thúc 
chuyến bay.” 
 5. Bổ sung Điều 13.011 như sau:  
 “ 13.011 YÊU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN ĐỐI VỚI TIẾP VIÊN HÀNG 
KHÔNG 

a. Cá nhân được giao hoặc thực hiện nhiệm vụ của một tiếp viên hàng 
không khi người đó đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định. 
 b. Các yêu cầu tối thiểu của một chương trình đào tạo tiếp viên hàng 
không được quy định tại Phụ lục 1 Điều 13.011 của Phần này.” 
 6. Sửa đổi khoản d Điều 13.015 như sau:  
 “d. Trong quá trình cất, hạ cánh, Người khai thác phải đảm bảo rằng tiếp 
viên hàng không được bố trí đầy đủ tại khu vực trách nhiệm và gần các cửa thoát 
hiểm mức sàn để đảm bảo việc thoát hiểm nhanh nhất cho hành khách trong 
trường hợp khẩn cấp.” 
 7. Bãi bỏ phần ghi chú của khoản a Điều 13.023 và bổ sung khoản b 
Điều 13.023  
 a. Bãi bỏ phần ghi chú của khoản a Điều 13.023 
 b. Bổ sung khoản b Điều 13.023 như sau: 
 “b. Khoản a Điều này không áp dụng đối với nhân viên công vụ của nhà 
nước được quyền mang theo vũ khí khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và các 
quy định này phải tuân thủ với chính sách khai thác của Người khai thác và phù 
hợp với Chương trình an ninh quốc gia, quy định an ninh quốc tế.” 
 8. Bổ sung các điểm 7, 8, 9, 10, 11 khoản b Điều 13.025 như sau:  

“7. Trẻ em đi một mình; 
8. Trẻ sơ sinh; 
9. Hành khách nằm cáng; 
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10. Người khiếm thính. 
 11. Các yêu cầu cụ thể liên quan tới việc chuyên chở hành khách đặc biệt 
trong khoang hành khách quy định tại Phụ lục 1 Điều 13.025.”  
 9. Bổ sung khoản d Điều 13.053 như sau:  
 “d. Nơi xếp hành lý phải có khả năng giữ các gói hàng khỏi bị va chạm 
mạnh có thể gây ra một lực quán tính lớn khi hạ cánh khẩn cấp theo quy định 
khi cấp Giấy chứng nhận loại tàu bay.” 
 10. Bổ sung Điều 13.064 như sau:  
 “13.064  KHẢ NĂNG THOÁT HIỂM 

Trước khi tàu bay di chuyển trên mặt đất với hành khách ở trên tàu bay, 
người chỉ huy tàu bay, tiếp viên trưởng hoặc người được Người khai thác chỉ 
định phải đảm bảo có ít nhất một cửa với mép dưới ngang mức sàn của tàu bay 
sẵn sàng để hành khách ra, vào hoặc thoát hiểm trong các trường hợp bình 
thường hoặc khẩn cấp.” 
 11. Sửa đổi, bổ sung khoản b Điều 13.065 như sau:  
 “b. Trong trường hợp thực hiện tiếp nhiên liệu khi hành khách vẫn ngồi 
trong tàu bay, người chỉ huy hoặc người được chỉ định làm đại diện của người 
khai thác phải đảm bảo các phương thức quy định trong Tài liệu hướng dẫn khai 
thác tàu bay được tuân thủ.” 
 12. Bổ sung Phụ lục 1 của Điều 13.011 như sau:  
 “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 13.011: QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN TIẾP 
VIÊN HÀNG KHÔNG 

a. Chương trình huấn luyện tiếp viên hàng không được quy định đầy đủ 
để đảm bảo rằng mỗi thành viên đều:  
 1. Có năng lực để thực hiện những nhiệm vụ và chức năng an toàn mà tiếp 
viên hàng không được giao thực hiện trong các trường hợp khẩn cấp hoặc trong 
tình huống đòi hỏi phải sơ tán khẩn cấp; 
 2. Có năng lực sử dụng thành thạo các thiết bị khẩn nguy và thiết bị cứu 
sinh theo yêu cầu như áo phao, xuồng cứu sinh, cầu trượt, cửa thoát hiểm, bình 
chữa cháy xách tay, bình ô-xy, bộ dụng cụ sơ cứu, cấp cứu và máy rung hỗ trợ 
tim; 
 3. Nắm vững kiến thức về sự ảnh hưởng đến các yếu tố sinh lý của hành 
khách trong tình trạng thiếu ô-xy trong môi trường điều áp bình thường cũng 
như trong trường hợp bị mất áp suất ca bin khi khai thác ở độ cao trên 3.000 m 
(10.000 feet); 
 4. Hiểu rõ nhiệm vụ và chức năng của các thành viên phi hành đoàn khác 
để phối hợp hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu trong trường hợp khẩn nguy; 
 5. Kiến thức và nhận biết được các loại hàng nguy hiểm được và không 
được cho phép mang lên khoang hành khách; 
 6. Có kiến thức về thực hiện các công việc an toàn khoang khách bao gồm 
sự phối hợp giữa các thành viên tổ bay.” 
 13. Bổ sung Phụ lục 1 của Điều 13.025 như sau:  
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   “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 13.025: QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN CHỞ HÀNH 
KHÁCH CÓ TÌNH TRẠNG ĐẶC BIỆT 

1. Những yếu tố sau đây, Người khai thác cần cân nhắc khi thực hiện 
chuyên chở hành khách đặc biệt: 
 a.  Loại máy bay và cấu hình khoang khách; 
 b. Tổng số hành khách vận chuyển trên tàu; 
 c. Số lượng và loại khách đặc biệt không được vượt quá số lượng hành 
khách có  khả năng hỗ trợ họ trong trường hợp sơ tán khẩn cấp;  
 d. Các yếu tố hoặc các trường hợp có thể ảnh hưởng đến quy trình khẩn 
cấp của thành viên phi hành đoàn; 
 e. Người khai thác phải xây dựng quy trình hướng dẫn hành khách đặc 
biệt trước chuyến bay và người trợ giúp an toàn của họ; 
 g. Người trợ giúp an toàn phải từ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe và có khả 
năng các hiểu hướng dẫn của tiếp viên hàng không để trợ giúp khi cần; 
  h. Hành khách đặc biệt và người đi cùng trợ giúp phải ngồi cạnh nhau 
trong cùng hàng ghế; 

i. Trong diễn tập để kiểm chứng năng lực thoát hiểm của người khai thác 
tàu bay nên có thành phần hành khách đặc biệt và trẻ em dưới 2 tuổi.” 
 

 
 
 
 
 


