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PHỤ LỤC XVIII 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 20 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 khoản b, c và bổ sung khoản d Điều 20.045    
 a. Sửa đổi khoản b, c Điều 20.045 như sau: 
 “b. Nội dung kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu bay được thực hiện theo 
danh mục quy định tại Phần này. 
 c. Người khai thác tàu bay có trách nhiệm duy trì cập nhật các tài liệu khai 
thác, bảo dưỡng tàu bay theo quy định; cung cấp đầy đủ cho Cục Hàng không 
Việt Nam khi được yêu cầu. Cục Hàng không Việt Nam có thể yêu cầu người 
khai thác tàu bay cung cấp các thông tin hoặc giải trình trực tiếp trong quá trình 
kiểm tra tình trạng kỹ thuật tàu bay và thông báo cho người làm đơn các vấn đề 
thiếu sót phát hiện được sau quá trình kiểm tra theo mẫu được quy định tại Phần 
này.” 
 b. Bổ sung khoản d Điều 20.045 như sau: 
 “d. Mẫu báo cáo không phù hợp được quy định tại Phụ lục 1 Điều 
20.045.” 
 2. Sửa đổi khoản b Điều 20.103 như sau:  
 “b. Chứng chỉ rà soát bảo dưỡng của tàu bay được thực hiện đối với tàu 
bay có tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 2.730 kg với thời hạn 6 tháng/lần và đối 
với tàu bay có trọng tải cất cánh tối đa nhỏ hơn 2.730 kg không quá 12 tháng/lần 
trừ khi được sự chấp thuận của Cục Hàng không Việt Nam bằng văn bản đối với 
miễn trừ việc cấp chứng chỉ rà soát bảo dưỡng.” 
 3. Sửa đổi khoản b Điều 20.105 như sau:  
 “b. Nhân viên rà soát bảo dưỡng tàu bay được Cục Hàng không Việt Nam 
ủy quyền phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
 1. Được huấn luyện phù hợp với Phần 7 với loại tàu bay liên quan; 
 2. Hoàn thành khoá huấn luyện chuyển loại đối với loại tàu bay liên quan; 
 3. Đã có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tế trong công tác bảo dưỡng 
tàu bay; 
 4. Được huấn luyện các quy trình bảo dưỡng nêu trong tài liệu điều hành 
bảo dưỡng của Người khai thác (MCM); 
 5. Được huấn luyện về quy trình bảo dưỡng của tổ chức bảo dưỡng được 
phê chuẩn phù hợp với Phần 5 Bộ QCATHK; 
 6. Được Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra và cấp Giấy ủy quyền thực 
hiện rà soát bảo dưỡng.” 
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 4. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 Điều 20.045 như sau: 
 “PHỤ LỤC 2 ĐIỀU 20.045: BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP 
(CAAV/FSSD-AIR 029) 

 
 

 ” 
 5. Sửa đổi bổ sung Phụ lục 1 Điều 20.055 như sau: 

“PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 20.055: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
BAY (CAAV/FSSD-AIR 021) 
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