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PHỤ LỤC XIV 
Sửa đổi, bổ sung Phần 16 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 tiêu đề Phần 16 như sau: 
“PHẦN 16: KIỂM SOÁT KHAI THÁC CỦA NGƯỜI KHAI THÁC” 
2. Sửa đổi Điều 16.001 như sau: 
“16.001 PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 
a. Phần này đưa ra các quy định về điều phái bay của Người khai thác tàu 

bay yêu cầu phải thực hiện kiểm soát khai thác tàu bay của mình. 

b. Phần này áp dụng cho Người khai thác tàu bay và người được Người 
khai thác chỉ định để ban hành lệnh điều phái bay và các cá nhân thực hiện chức 
năng đối với chuyến bay trong phạm vi kiểm soát khai thác.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 16.015 như sau: 

“16.015 YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ NGƯỜI THỰC HIỆN CÁC CHỨC 
NĂNG KIỂM SOÁT KHAI THÁC 

a. Người có trình độ phù hợp sẽ được Người khai thác chỉ định để thực hiện 
các chức năng và chịu trách nhiệm kiểm soát khai thác từng chuyến bay trong 
vận tải hàng không thương mại. 

b. Chỉ được nhận nhiệm vụ nhân viên điều phái hoặc thực hiện chức năng 
kiểm soát khai thác khi người đó đã hoàn thành nội dung huấn luyện chuyên 
môn bao gồm những thành tố đặc trưng cho phương pháp kiểm soát và giám sát 
khai thác bay được phê chuẩn. 

c. Đối với các chuyến bay vận chuyển hành khách thường lệ theo lịch, một 
người lái có trình độ phù hợp hoặc nhân viên điều phái bay sẽ phải làm nhiệm 
vụ ở căn cứ khai thác để thực hiện các chức năng kiểm soát khai thác. 

d. Người khai thác tàu bay có AOC phải sử dụng nhân viên điều phái có 
giấy phép còn hiệu lực quy định tại Phần 7 và yêu cầu về trình độ quy định tại 
Phần 14 của Bộ QCATHK để thực hiện các chức năng điều phái bay và kiểm 
soát khai thác đối với tàu bay 20 ghế hành khách trở lên. 

e. Đối với các chuyến bay khác, người có trình độ phù hợp quy định tại 
Phần 14 của Bộ QCATHK có thể thực hiện các trách nhiệm kiểm soát khai thác 
và đảm bảo hỗ trợ khai thác bay. 

f. Đối với khai thác bay taxi 01 người lái, chỉ yêu cầu người có trình độ 
tương đương PIC thực hiện chức năng kiểm soát khai thác.” 
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4. Sửa đổi khoản b Điều 16.017 như sau: 
“b. Chỉ được chỉ định là nhân viên điều phái bay làm nhiệm vụ 12 giờ liên 

tục trong 24 giờ khi người đó được nghỉ xen kẽ 10 giờ.” 
5. Sửa đổi, bổ sung điểm 5 khoản a Điều 16.023 như sau: 
“5. Trong trường hợp khẩn nguy: 
i. Thực hiện các quy trình áp dụng nêu trong tài liệu hướng dẫn khai thác 

nhưng không được trái với quy trình kiểm soát không lưu;  
ii. Cung cấp những thông tin cần thiết cho người chỉ huy tàu bay thực hiện 

an toàn chuyến bay bao gồm cả các sửa đổi của kế hoạch bay.” 
6. Sửa đổi khoản d Điều 16.030 như sau: 
“d. Tài liệu lệnh điều phái bay này phải được lưu giữ tại sân bay khởi hành 

bởi người được chỉ định của Người khai thác, trừ khi Cục Hàng không Việt Nam 
phê chuẩn địa điểm lưu trữ khác.” 

7. Sửa đổi khoản a Điều 16.040 như sau: 
“a. Chỉ được ban hành lệnh điều phái bay khi nắm rõ các báo cáo về điều 

kiện khí tượng và dự báo thời tiết trên đường bay và khu vực khai thác sẽ bay 
qua bao gồm các sân bay có thể được sử dụng.” 
 


