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PHỤ LỤC IV 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 5 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 điểm 12 và điểm 14 khoản a Điều 5.003  
a. Sửa đổi điểm 12 khoản a Điều 5.003 như sau: 
“12. Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng: là tài liệu được giám đốc 

điều hành bảo dưỡng ký cam kết trong đó mô tả chi tiết tổ chức và trách nhiệm 
của bộ máy điều hành của tổ chức bảo dưỡng, phạm vi công việc, mô tả cơ sở hạ 
tầng, các quy trình bảo dưỡng và hệ thống kiểm tra, đảm bảo chất lượng; ” 

b. Sửa đổi điểm 14 khoản a Điều 5.003 như sau: 
“14. Tài liệu phạm vi hoạt động: quyền và giới hạn hoạt động được xác 

định trong Giấy chứng nhận của tổ chức được phê chuẩn;” 
2. Sửa đổi tiêu đề của Điều 5.015 như sau: 
“GIẤY CHỨNG NHẬN PHÊ CHUẨN VÀ TÀI LIỆU PHẠM VI 

HOẠT ĐỘNG” 
3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản c Điều 5.020 như sau: 
“3. Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn có các quy trình 

điều hành công việc sẽ được thực hiện tại địa điểm khác với căn cứ của AMO.” 
4. Sửa đổi, bổ sung khoản b Điều 5.037 như sau: 
“b. Người sở hữu Giấy chứng nhận phê chuẩn đã hết hạn, tự từ bỏ, bị Cục 

Hàng không Việt Nam tạm đình chỉ hoặc thu hồi phải hoàn trả Giấy chứng nhận 
phê chuẩn cùng với tài liệu phạm vi hoạt động về Cục Hàng không Việt Nam; ” 

5. Sửa đổi, bổ sung tiết iv, v điểm 1, điểm 7 khoản a và tiêu đề khoản 
a  Điều 5.040  

a. Sửa đổi, bổ sung tiết iv, v điểm 1, tiêu đề điểm 1 khoản a và tiêu đề 
khoản a Điều 5.040 như sau: 

“a. Các năng định cấp cho AMO được ghi trong Tài liệu phạm vi hoạt 
động kèm theo Giấy chứng nhận phê chuẩn: 

1. Các năng định tàu bay: Năng định tàu bay cho phép AMO thực hiện 
bảo dưỡng, bảo dưỡng dự phòng, hoặc cải tiến tàu bay, bao gồm công việc trên 
hệ thống tạo lực của tàu bay tới mức, nhưng không bao gồm, đại tu theo định 
nghĩa thuật ngữ này tại Phần 5 Bộ QCATHK, theo các cấp sau: 

iv. Cấp 4: máy bay trực thăng (ngoại trừ máy bay trực thăng chủ yếu được 
chế tạo từ vật liệu composite) có trọng lượng cất cánh tối đa được phê chuẩn 
bằng hoặc nhỏ hơn 2.730 kg;      

v. Cấp 5: máy bay trực thăng (ngoại trừ máy bay trực thăng chủ yếu được 
chế tạo từ vật liệu composite) có trọng lượng cất cánh tối đa được phê chuẩn lớn 
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hơn 2.730 kg; ” 
 b. Sửa đổi, bổ sung điểm 7 khoản a Điều 5.040 như sau : 
 “7. Các năng định thiết bị: năng định thiết bị cho phép AMO thực hiện bảo 

dưỡng, bảo dưỡng dự phòng hoặc cải tiến các thiết bị phụ theo các cấp sau đây:” 
 6. Sửa đổi, bổ sung khoản a và b Điều 5.043 sau:  
 “a. Khi có lý do xác đáng, Cục Hàng không Việt Nam có thể cấp năng 

định hạn chế cho AMO thực hiện bảo dưỡng hoặc cải tiến chỉ một loại tàu bay, 
hệ thống sinh lực, cánh quạt, vô tuyến, đồng hồ, thiết bị phụ cụ thể hoặc một 
phần của chúng hoặc chỉ thực hiện bảo dưỡng chuyên dụng yêu cầu thiết bị và 
kỹ năng thông thường không có trong phạm vị hoạt động của AMO. Năng định 
như vậy có thể hạn chế cho loại tàu bay, động cơ hoặc phần hợp thành hoặc cho 
một số phần do một nhà sản xuất cụ thể chế tạo. ” 

 b. Năng định hạn chế được cấp cho: 
1. Tàu bay; 
2. Hệ thống sinh lực; 
3. Cánh quạt; 
4. Thiết bị điện - điện tử; 
5. Các hệ thống máy tính; 
6. Đồng hồ; 
7. Các thiết bị phụ; 
8. Cho mục đích khác, khi Cục Hàng không Việt Nam cho rằng yêu cầu 

của AMO là thích hợp. ” 
7. Sửa đổi, bổ sung khoản b và c Điều 5.067 như sau: 
“b. Việc phân phối công việc và tổ chức ca kíp làm việc phải tính đến giới 

hạn khả năng con người quy định tại Phụ lục 1 Điều 5.067. 
c. Khi có sự thay đổi đội ngũ thực hiện công việc bảo dưỡng, các thông 

tin liên quan phải được trao đổi một cách thích hợp giữa nhân viên hai ca để 
đảm bảo việc bàn giao các thông tin liên quan đến bảo dưỡng tàu bay. ” 

8. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản b Điều 5.083 như sau: 
“4. Quản lý đảm bảo chất lượng và an toàn.” 
9. Sửa đổi, bổ sung điểm 5 khoản f Điều 5.087 như sau: 
“5. Bao gồm các tham chiếu tới Bộ QCATHK.” 
10. Sửa đổi, bổ sung khoản g Điều 5.095 như sau: 
“g. Đội ngũ nhân viên bảo dưỡng và ký xác nhận bảo dưỡng phải đáp ứng 

các yêu cầu về phân loại, được đào tạo ban đầu và đào tạo lại, bao gồm đào tạo 
về chuyên môn, an toàn và yếu tố con người theo các nhiệm vụ và trách nhiệm 
được phân công, phù hợp với chương trình được Cục Hàng không Việt Nam 
chấp thuận.” 
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11. Sửa đổi, bổ sung Điều 5.100 như sau: 

“5.100  CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN   
a. AMO phải có hệ thống quản lý an toàn đáp ứng các yêu cầu quy trình 

trong Phần 1 Chương I Bộ QCATHK và được Cục Hàng không Việt Nam chấp 
thuận. 

b. Hệ thống quản lý an toàn của AMO phải xác định rõ các ranh giới về 
trách nhiệm an toàn trong toàn bộ tổ chức bảo dưỡng, bao gồm cả trách nhiệm 
trực tiếp về an toàn của bộ máy điều hành cao nhất.” 

12. Bổ sung khoản g Điều 5.135 như sau: 
“g. Cơ sở nhà xưởng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 

định tại Thông tư 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ Giao thông vận 
tải quy định về bảo dưỡng môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.” 

13. Sửa đổi, bổ sung khoản b và d Điều 5.137 như sau: 
a. Sửa đổi, bổ sung khoản b Điều 5.137 như sau: 
“b. Cục Hàng không Việt Nam có thể miễn trừ việc AMO phải sở hữu các 

trang thiết bị và dụng cụ chuyên dụng để thực hiện bảo dưỡng hoặc sửa chữa tàu 
bay, thiết bị tàu bay nêu trong Tài liệu phạm vi hoạt động của AMO nếu các 
trang thiết bị và dụng cụ được thuê mượn bằng hợp đồng và được AMO kiểm 
soát đầy đủ khi cần.” 

b. Sửa đổi, bổ sung khoản d Điều 5.137 như sau : 
“d. AMO phải đảm bảo các trang thiết bị, dụng cụ, thiết bị thử nghiệm sử 

dụng trong sản xuất hoặc để xác định tính khả phi phải được hiệu chuẩn để đảm 
bảo tính chính xác đáp ứng các tiêu chuẩn được chấp thuận bởi Cục Hàng không 
Việt Nam và có khả năng truy nguyên tới các tiêu chuẩn do tổ chức thiết kế của 
trang thiết bị, dụng cụ, thiết bị thử nghiệm đó.” 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 5.140 như sau: 
“a. AMO phải có đầy đủ dữ liệu được phê chuẩn thích hợp với công việc 

thực hiện được phê chuẩn do Cục Hàng không Việt Nam, tổ chức thiết kế tàu 
bay, thiết bị tàu bay, các tổ chức thiết kế được phê chuẩn của quốc gia sản xuất 
và quốc gia thiết kế cung cấp.” 

15. Sửa đổi, bổ sung khoản b và c Điều 5.150 như sau: 
“b. Thiết bị tàu bay được bảo dưỡng khi tháo khỏi tàu bay phải được cấp 

xác nhận bảo dưỡng cho công việc bảo dưỡng và xác nhận bảo dưỡng khác liên 
quan cho việc lắp đặt hoàn chỉnh lên tàu bay sau khi thực hiện xong việc lắp đặt. 

c. Xác nhận bảo dưỡng phải bao gồm: 
1. Các chi tiết cơ bản của công việc bảo dưỡng đã được thực hiện; 
2. Ngày tháng năm thực hiện bảo dưỡng; 
3. Tên, số phê chuẩn của AMO;  
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4. Số Giấy chứng nhận phê chuẩn uỷ quyền và chữ ký của người ký xác 
nhận bảo dưỡng; 

5. Việc xác nhận bảo dưỡng được quy định tại Phụ lục 1 Điều 5.150.” 
16. Sửa đổi, bổ sung tiêu đề khoản b; tiết i điểm 1 khoản b Phụ lục 1 

Điều 5.043 như sau:  
a. Sửa đổi tiêu đề khoản b Phụ lục 1 Điều 5.043 như sau: 
“b. Năng định hệ thống sinh lực.” 
b.  Sửa đổi, bổ sung tiết i điểm 1 khoản b Phụ lục 1 của Điều 5.043 như 

sau: 
 “i. Bảo dưỡng hệ thống sinh lực, bao gồm cả thay thế các chi tiết: 

A. Thực hiện làm sạch bằng hoá chất và cơ học; 
B. Thực hiện phân rã; 
C. Thay thế bạc lót, ổ bi, chốt và vòng cách; 
D. Thực hiện các công việc gia nhiệt có thể cần sử dụng các phương pháp 

được khuyến cáo yêu cầu phải có các phương tiện nung được kiểm soát nhiệt độ; 
E. Thực hiện các công việc làm lạnh hoặc co rút; 
F. Tháo và thay thế các chốt; 
G. Khắc thông tin nhận dạng; 
H. Sơn vỏ động cơ và các thiết bị; 
I. Phủ chất chống ô-xy hoá cho các chi tiết.” 
c. Bổ sung tiết xi điểm 3 khoản b Phụ lục 1 của Điều 5.043 như sau: 
“xi. Dóng và điều chỉnh các cơ cấu điều khiển động cơ.” 
d. Sửa đổi, bổ sung tiết ii điểm 2 khoản d Phụ lục 1 của Điều 5.043 như 

sau: 
“ii. Đo công suất phát thiết bị vô tuyến; Đo các giá trị điều hòa, nhiễu và 

biến dạng của thiết bị thông tin;” 
e. Sửa đổi, bổ sung khoản g Phụ lục 1 của Điều 5.043 như sau: 
“g. Năng định thiết bị: 
1. Cấp 1, 2, 3 và 4: 

 i. Thực hiện các chức năng sau theo tiêu chuẩn kỹ thuật và các khuyến 
cáo của nhà sản xuất: 

 A. Tìm hỏng hóc của phụ tùng; 
 B. Bảo dưỡng và cải tiến phụ tùng, bao gồm lắp đặt và thay thế các chi 

tiết; 
 C. Kiểm tra, thử, và hiệu chuẩn các phụ tùng được lắp hoặc tháo khỏi tàu 

bay một cách thích hợp. 
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 D. Gia công, chế tạo các chi tiết đơn giản phục vụ cho công tác bảo dưỡng, 
cải tiến.” 

17. Bổ sung Phụ lục 1 Điều 5.067 như sau: 
“PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 5.056: LẬP KẾ HOẠCH NHÂN LỰC 
a. AMO phải lập kế hoạch giờ công chứng tỏ tổ chức có đầy đủ nhân lực 

cho kế hoạch dự kiến thực hiện. 
b. Nếu AMO thực hiện bảo dưỡng nội trường, kế hoạch sẽ phải liên quan 

đến việc đưa tàu bay về hanga. 
c. Kế hoạch giờ công phải thường xuyên được cập nhật. 
d. Công việc thực hiện trên bất kỳ tàu bay nào đăng ký ngoài Việt Nam 

phải được tính đến nếu việc đó ảnh hưởng đến kế hoạch giờ công. 
e. Việc giám sát chất lượng về sự tuân thủ kế hoạch giờ công phải đủ để 

đáp ứng yêu cầu của khoản b Điều 5.067. 
g. Các nhân viên kế hoạch, nhân viên kỹ thuật, giám sát viên và nhân viên 

xác nhận bảo dưỡng phải được đánh giá về năng lực bằng đánh giá “thực tế công 
việc” hoặc liên quan đến các chức năng cụ thể của họ bên trong AMO trước khi 
cho phép làm việc độc lập. 

h. Để trợ giúp công tác đánh giá năng lực, phải có mô tả công việc cho từng 
vị trí.  

i. Nhân viên lập kế hoạch có khả năng diễn giải các yêu cầu bảo dưỡng 
thành các nhiệm vụ (nội dung) bảo dưỡng, và có nhận thức rõ không được phép 
thực hiện sai lệch so với chương trình bảo dưỡng tàu bay.  

k. Các nhân viên kỹ thuật có khả năng thực hiện các nhiệm vụ (nội dung) 
bảo dưỡng phải đạt mọi tiêu chuẩn quy định trong chỉ dẫn bảo dưỡng và phải 
thông báo cho giám sát viên về các lỗi sai liên quan đến yêu cầu phải sửa chữa 
để xác lập lại tiêu chuẩn bảo dưỡng được yêu cầu. 

l. Các giám sát viên có khả năng đảm bảo rằng tất cả các nhiệm vụ (nội 
dung) bảo dưỡng được thực hiện và nếu không được thực hiện hoặc có bằng 
chứng rằng có nội dung (nhiệm vụ) bảo dưỡng không thể thực hiện được theo 
chỉ dẫn bảo dưỡng thì các vấn đề đó được báo cáo và được sự đồng ý của hệ 
thống đảm bảo chất lượng.   

m. Nhân viên xác nhận bảo dưỡng có khả năng xác định khi nào tàu bay 
hoặc thiết bị tàu bay dủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cho phép khai thác. 

n. Nhân viên lập kế hoạch, giám sát viên, và đội ngũ nhân viên xác nhận 
bảo dưỡng phải chứng minh được sự hiểu biết về các quy trình của AMO liên 
quan đến vai trò cụ thể của họ.” 

18. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản b và bổ sung khoản k Phụ lục 1 
Điều 5.083 như sau: 

a. Sửa đổi, bổ sung điểm 4 khoản b Phụ lục 1 Điều 5.083 như sau: 
“4. Phụ trách đảm bảo chất lượng và an toàn;” 
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b. Bổ sung phần khoản k Phụ lục 1 Điều 5.083 như sau: 
“k. Nhân viên xác nhận bảo dưỡng có thể báo cáo cho bất kỳ người phụ 

trách nào nêu trên phụ thuộc vào phương thức kiểm soát mà AMO sử dụng 
(nhân viên kỹ thuật có giấy phép, kiểm tra độc lập, giám sát viên có chức năng 
kép…) nhưng đội ngũ giám sát đảm bảo chất lượng phải độc lập.” 

19. Sửa đổi, bổ sung khoản a Phụ lục 1 Điều 5.087 như sau: 
“a. AMO phải có tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng bao gồm các thông 

tin sau: 
1. Bản cam kết có chữ ký xác nhận của giám đốc điều hành: cam kết tài 

liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng và các quy trình liên quan đảm bảo việc tuân 
thủ của AMO với các quy định của Phần này và duy trì việc tuân thủ trong mọi 
thời điểm được phê chuẩn; trường hợp giám đốc điều hành (Accountable 
Manager) của AMO không phải là Người đứng đầu tổ chức (CEO) thì bản cam 
kết này phải được ký xác nhận bởi cả hai người nêu trên; 

2. Chính sách an toàn và chất lượng: mô tả hệ thống đảm bảo chất lượng 
độc lập nhằm giám sát việc tuân thủ và tính đầy đủ của các quy trình (hoặc hệ 
thống kiểm tra) để đảm bảo các công việc bảo dưỡng được thực hiện đúng; tàu 
bay và các thiết bị được ký xác nhận đưa vào khai thác theo đúng các quy định, 
bao gồm cả các quy trình tự đánh giá bao gồm cả phương pháp và tần suất thực 
hiện việc tự đánh giá và các quy trình báo cáo đến giám đốc điều hành để thực 
hiện công việc rà soát và có biện pháp khắc phục; 

3. Tên tuổi và chức danh của các vị trí quan trọng của AMO đã được Cục 
Hàng không Việt Nam chấp thuận theo quy định; 

4. Nhiệm vụ và trách nhiệm của các vị trí quan trọng, bao gồm cả các vấn 
đề liên quan mà họ sẽ trực tiếp làm việc với Cục Hàng không Việt Nam trên 
danh nghĩa của AMO; 

5. Sơ đồ tổ chức và sự phân định trách nhiệm của AMO đối với các vị trí 
quan trọng; 

6. Danh sách nhân viên ký xác nhận hoàn thành bảo dưỡng; 
7. Mô tả khái quát nguồn nhân lực; 
8. Mô tả khái quát về cơ sở, trang thiết bị nhà xưởng ở từng địa điểm được 

nêu trong phạm vi công việc của AMO; 
9. Phạm vi công việc nêu rõ các mức độ công việc được phê chuẩn thực 

hiện; 
10. Chương trình đào tạo; 
11. Quy trình thông báo các thay đổi của AMO; 
12. Quy trình sửa đổi tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng; 
13. Mô tả phương pháp được sử dụng để hoàn thiện và lưu giữ hồ sơ bảo 

dưỡng để chứng tỏ tất cả các yêu cầu về ký và cho phép khai thác được đáp ứng; 
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14. Mô tả quy trình chuẩn bị cho phép khai thác và các trường hợp phải ký 
xác nhận hoàn thành bảo dưỡng trước khi đưa vào khai thác; 

15. Mô tả các quy trình bổ sung để tuân thủ các quy trình bảo dưỡng của tài 
liệu giải trình quản lý bảo dưỡng và yêu cầu khác của Người khai thác;  

16. Mô tả quy trình nhận, sửa đổi và phân phối trong nội bộ tổ chức bảo 
dưỡng tất cả các dữ liệu được phê chuẩn liên quan đến tiêu chuẩn đủ điều kiện 
bay từ chủ sở hữu Giấy chứng nhận phê chuẩn loại hoặc tổ chức thiết kế loại; 

17. Mô tả các quy trình được sử dụng để xác lập năng lực của đội ngũ nhân 
viên bảo dưỡng tàu bay; 

18. Mô tả các quy trình bảo dưỡng của AMO, bao gồm các quy trình kiểm 
tra đầu vào, kiểm tra không phá hủy và các quy trình khác của hoạt động bảo 
dưỡng; 

19. Mô tả các quy trình để tuân thủ các thông báo kỹ thuật và các yêu cầu 
báo cáo của Phần 4 Bộ QCATHK; 

20. Quy trình kiểm soát hoạt động bảo dưỡng thực hiện ngoài căn cứ; 
21. Quy trình kiểm soát dụng cụ, thiết bị; 
22. Các quy trình của AMO và hệ thống đảm bảo chất lượng; 
23. Danh mục các Người khai thác tàu bay mà AMO cung cấp dịch vụ bảo 

dưỡng; 
24. Danh mục các tổ chức liên quan đến công việc bảo dưỡng; 
25. Danh mục các cơ sở bảo dưỡng ngoại trường, bảo dưỡng nội trường, 

bảo dưỡng thiết bị; 
26. Danh mục các nhà thầu phụ;” 
20. Bãi bỏ Phụ lục 2 và Sửa đổi Phụ lục 1 Điều 5.095   
a. Sửa đổi phụ lục 1 Điều 5.095 như sau: 
“PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 5.095: ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 
a. Công tác đào tạo đội ngũ nhân viên xác nhận bảo dưỡng phải được thực 

hiện bởi AMO hoặc tổ chức được AMO lựa chọn. Bất luận trường hợp nào, 
AMO cũng phải xây dựng được nội dung và tiêu chuẩn đào tạo, cũng như tiêu 
chuẩn tuyển chọn những người dự kiến sẽ đào tạo. Tiêu chuẩn tuyển chọn được 
xây dựng nhằm mục đích đảm bảo rằng các học viên sẽ có cơ hội hoàn thành tốt 
khoá học. 

b. Cuối khoá đào tạo phải tổ chức thi. 
c. Đào tạo ban đầu phải bao trùm: 
1. Lý thuyết kỹ thuật cơ bản liên quan đến cấu trúc thân cánh và các hệ 

thống lắp trên tàu bay theo cấp mà AMO dự kiến bảo dưỡng; 
2. Các thông tin chuyên biệt về loại tàu bay cụ thể mà cá nhân sẽ trở thành 

nhân viên xác nhận bảo dưỡng, bao gồm cả thông tin về ảnh hưởng của các sửa 
chữa và các hỏng hóc cấu trúc,hệ thống; 
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3. Các quy trình của AMO liên quan đến các nhiệm vụ của đội ngũ nhân 
viên xác nhận bảo dưỡng. 

d. Đào tạo định kỳ phải bao gồm các thay đổi của các quy trình trong nội 
bộ AMO và các thay đổi của tiêu chuẩn tàu bay, thiết bị tàu bay được bảo 
dưỡng. 

e. Chương trình đào tạo phải bao gồm các chi tiết về số người sẽ được nhận 
đào tạo ban đầu để được phân loại là nhân viên xác nhận bảo dưỡng sau một 
thời hạn nhất định. 

g. Chương trình đào tạo do AMO xây dựng cho đội ngũ nhân viên bảo 
dưỡng và đội ngũ nhân viên xác nhận bảo dưỡng phải bao gồm đào tạo về kiến 
thức và kỹ năng liên quan đến khả năng con người, bao gồm cả kỹ năng phối 
hợp với các nhân viên bảo dưỡng khác và tổ lái.” 

b. Bãi bỏ Phụ lục 2 Điều 5.095. 
21. Sửa đổi, bổ sung khoản a Phụ lục 1 Điều 5.137 như sau: 
“a. Tất cả các thiết bị, dụng cụ và thiết bị kiểm tra cần thiết để quyết định 

chấp thuận hoặc tìm khiếm khuyết về đủ điều kiện bay phải được truy nguyên 
tới các chuẩn được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận thừa nhận hoặc chuẩn 
do Nhà chế tạo thiết bị quy định.” 

22. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản a và khoản c Phụ lục 1 của Điều 
5.140  

a. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 khoản a Phụ lục 1 của Điều 5.140 như sau: 
“1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;” 
b. Sửa đổi, bổ sung khoản c Phụ lục 1 của Điều 5.140 như sau: 
“c. Dữ liệu được phê chuẩn phải có đủ tại khu vực làm việc ở gần tàu bay 

hoặc thiết bị tàu bay được bảo dưỡng để các giám sát viên, nhân viên kỹ thuật và 
nhân viên xác nhận bảo dưỡng nghiên cứu.” 


