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PHỤ LỤC VI 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 7 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, bổ sung Điều 7.001 như sau:  

 “7.001 PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
 a. Phần này áp dụng đối với: 
 1. Việc cấp giấy phép, năng định, phép bổ sung cho nhân viên hàng không 

trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay. 
 2. Các điều kiện để được cấp giấy phép, năng định, phép bổ sung cho 

nhân viên hàng không trong lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay nếu 
cần thiết.  

 3. Các hạn chế cấp giấy phép, năng định và phép bổ sung.  
 b. Phần này áp dụng đối với tất cả các cá nhân đề nghị Cục Hàng không 

Việt Nam cấp giấy phép theo quy định của Bộ quy chế an toàn hàng không và 
các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ huấn luyện theo quy định.” 
 2. Bổ sung khoản d, đ Điều 7.013 như sau:  

 “d. Chỉ được thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hàng không yêu cầu có 
giấy phép theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam khi giấy phép 
được cấp theo quy định cụ thể tại Phần 7 hoặc theo tiêu chuẩn của Phụ ước 1 
Công ước hàng không dân dụng của ICAO. 

 đ. Tổ chức, cá nhân được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép chỉ 
được thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi nội dung được cấp trong giấy phép.” 
 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.017 như sau: 

 “7.017 QUYỀN HẠN CỦA CÁC GIẤY PHÉP 
 a. Tổ chức, cá nhân được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép phải 

tuân thủ các quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.016 của Phần này. 
 b. Cục Hàng không Việt Nam xác định quyền hạn của giấy phép và hiệu 

lực của các năng định được cấp bởi các quốc gia khác.” 
 4. Bổ sung tên và bổ sung khoản b, c, d, e Điều 7.020 như sau: 

 a. Bổ sung tên Điều 7.020 như sau:  
 “7.020 CẤP NĂNG ĐỊNH CHỦNG LOẠI TÀU BAY CHO THÀNH 

VIÊN TỔ LÁI” 
 b. Bổ sung khoản b, c, d, e Điều 7.020 như sau: 

“b. Khi người được cấp giấy phép đáp ứng được các quy định để được cấp 
năng định chủng loại tàu bay bổ sung, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xác nhận 
năng định đó vào giấy phép. 
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 c. Nếu đơn đề nghị cấp giấy phép được Cục Hàng không Việt Nam chấp 
thuận, Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp giấy phép riêng biệt cho mỗi 
chủng loại tàu bay.  

 d. Bất kỳ năng định chủng loại nào được xác nhận trên giấy phép người 
lái sẽ chứng tỏ mức quyền hạn của năng định được cấp trên đó: 

 1. Người có giấy phép lái tàu bay đề nghị cấp các năng định bổ sung phải 
đáp ứng các quy định của Phần này phù hợp với quyền hạn của năng định đề 
nghị cấp; 

 2. Người được cấp giấy phép phải được kiểm tra kiến thức phù hợp với 
các quyền hạn được xác nhận trên giấy phép; 

 3. Nếu không có năng định mới được cấp ở mức giấy phép đang có thì 
người có giấy phép có thể lựa chọn để được cấp: 

 i. Giấy phép riêng cho chủng loại đó; 
 ii. Sửa đổi giấy phép hiện tại với chủng loại mới được cấp ở mức thấp 

hơn quyền hạn đã được cấp. 
 4. Việc không có các ghi chú riêng rẽ đối với mức độ quyền hạn trên giấy 

phép chứng tỏ năng định chủng loại mới đã có các quyền hạn liên quan đến mức 
độ của giấy phép. 

 e. Đối với các trường hợp liên quan đến thừa nhận hoặc chuyển đổi giấy 
phép nước ngoài có năng định chủng loại trên giấy phép sẽ không được đưa vào 
giấy phép mà đưa vào các năng định riêng biệt.” 
 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.025 như sau:  

 “7.025 CẤP NĂNG ĐỊNH LOẠI TÀU BAY 
 a. Cục Hàng không Việt Nam cấp năng định loại sau đây để thực hiện 

quyền của người chỉ huy tàu bay: 
 1. Tàu bay lớn, không phải loại nhẹ hơn không khí; 
 2. Máy bay loại nhỏ lắp động cơ tuốc-bin phản lực; 
 3. Trực thăng loại nhỏ khai thác yêu cầu người lái có giấy phép lái tàu bay 

vận tải hàng không; 
 4. Tàu bay theo chứng chỉ có ít nhất 02 người lái; 
 b. Năng định loại tàu bay nêu tại các điểm 1, 2 và 4 khoản a Điều này 

cũng được cấp cho lái phụ. 
 c. Các giới hạn áp dụng đối với năng định loại được cấp. 
 d. Xác nhận đặc biệt đối với các năng định loại tàu bay có thể được cấp 

cho người có năng định lái chính hoặc lái phụ không quy định ở khoản  a  của 
Điều này này.” 
 6. Bổ sung điểm  3  khoản  a  Điều 7.027 như sau: 

 “3. Bay thiết bị- Thiết bị bay tạo lực nâng bằng động cơ.” 
 7. Bổ sung khoản b  Điều 7.030 như sau: 
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 “b. Ngoài các quy định về năng định ở khoản a Điều này, Cục Hàng 
không Việt Nam có thể cấp giấy phép giáo viên bay với năng định loại tàu bay 
cụ thể” 
 8. Bổ sung khoản b Điều 7.033 như sau: 

 “ b. Ngoài các quy định về năng định ở khoản a Điều này, Cục Hàng 
không Việt Nam có thể cấp giấy phép cơ giới trên không với năng định loại cụ 
thể đối với từng loại tàu bay mà người đề nghị sử dụng để thực hiện kiểm tra kỹ 
năng theo quy định.” 
 9. Bổ sung điểm 4 và điểm 5 khoản a Điều 7.035 như sau:  

 “4. Huấn luyện trên buồng lái mô phỏng; 
 5. Bất kỳ năng định đặc biệt nào khác mà Cục Hàng không Việt Nam thấy 

cần thiết.” 
 10. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.040 như sau:  

 “7.040 CẤP NĂNG ĐỊNH LOẠI TÀU BAY CHO NHÂN VIÊN KỸ 
THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY 

 a. Cục Hàng không Việt Nam cấp năng định loại tàu bay sau cho nhân 
viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay: 

 1. Loại tàu bay đối với tàu bay có tổng trọng lượng cất cánh hơn 5.700 kg; 
 2. Năng định loại động cơ đối với động cơ lắp trên tàu bay có tổng trọng 

lượng cất cánh hơn 5.700 kg; 
 3. Các thiết bị hoặc nhóm thiết bị điện tử cụ thể; 
  4. Các năng định khác có trong khoản b và c Điều này. 
 b. Cục Hàng không Việt Nam cấp năng định giấy phép bảo dưỡng tàu bay 

và các năng định liên quan khác và điều kiện để duy trì hiệu lực của giấy phép 
sử dụng cho tàu bay và trực thăng với các mức sau: 

 1. Mức A; 
 2. Mức B1; 
 3. Mức B2; 
 4. Mức C. 
c. Mức A và B1 được chia theo các tiểu mức liên quan đến cấu hình kết hợp 

giữa tàu bay, trực thăng, động cơ tuốc-bin hoặc động cơ pit-tông như sau: 
 1. Tiểu mức A1 và B1.1: tàu bay động cơ tuốc-bin; 
 2. Tiểu mức A2 và B1.2: tàu bay động cơ pit-tông; 
 3. Tiểu mức A3 và B1.3: trực thăng động cơ tuốc-bin; 
 4. Tiểu mức A4 và B1.4: trực thăng động cơ pit-tông.” 

 11. Bổ sung các khoản b, c, d, e Điều 7.050 như sau:  
 “b. Cục Hàng không Việt Nam xác nhận các ủy quyền sau đây đối với 

giấy phép giáo viên hướng dẫn bay theo quy định của Phần này: 
 1. Huấn luyện trên buồng lái mô phỏng; 
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 2. Các ủy quyền khác đối với các chức năng huấn luyện chuyên nghiệp 
nếu cần thiết; 

 c. Cục Hàng không Việt Nam xác nhận các giấy phép sau đây đối với 
những người thực hiện chức năng giáo viên huấn luyện cho những người khác 
có cùng giấy phép được cấp theo quy định tại Phần này: 

 1. Cơ giới trên không; 
 2. Dẫn đường trên không; 
 3. Tiếp viên; 
 4. Điều phái bay; 
 5. Nhân viên bảo dưỡng tàu bay; 
 6. Kiểm soát viên không lưu. 
 d. Cục Hàng không Việt Nam có thể xác nhận các ủy quyền cụ thể sau 

đây đối với giấy phép nhân viên bảo dưỡng tàu bay: 
 1. Ủy quyền kiểm tra AMT; 
 2. Các ủy quyền khác đối với các chức năng kiểm tra cụ thể nếu cần thiết. 
 e. Cục Hàng không Việt Nam có thể xác nhận giấy phép với các ủy quyền 

cụ thể khác nếu cần thiết để đảm bảo một môi trường hàng không an toàn và 
hiệu quả.” 
 12. Sửa đổi điểm 3 khoản a và bổ sung khoản b Điều 7.055 như sau:  

a. Sửa đổi điểm 3 khoản a Điều 7.055 như sau:    
“3. Cục Hàng không Việt Nam phải xác định được những yêu cầu mà khả 

năng của người làm đơn không ảnh hưởng đến an toàn trong điều kiện khai thác 
cụ thể.” 

b. Bổ sung khoản b Điều 7.055 như sau: 
 “b. Cục Hàng không Việt Nam có thể hủy bỏ hạn chế trên giấy phép khi 

người đề nghị chứng tỏ được với giáo viên kiểm tra hoặc thanh tra bay năng lực 
khai thác trong điều kiện hạn chế hoặc thể hiện việc tuân thủ các điều kiện để 
được hủy bỏ hạn chế, nếu áp dụng.” 
 13. Sửa đổi khoản a Điều 7.060 như sau:  

 “a. Người có giấy phép lái tàu bay còn hiệu lực do quốc gia thành viên 
ICAO cấp có thể được Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấp đổi giấy phép 
trên cơ sở công nhận hiệu lực của giấy phép nước ngoài theo các quy định tại 
Chương này và Chương G Phần 1 Bộ QCATHK.” 

 14. Bổ sung khoản c Điều 7.065 như sau:  
 “c. Các quy định tối thiểu đối với việc thừa nhận, chuyển đổi giấy phép 

lái máy bay do Quốc gia thành viên khác cấp: 
 1. Hoàn thiện bài kiểm tra kỹ năng theo quy định của Bộ QCATHK khi 
gia hạn năng định loại hoặc năng định hạng tàu bay; 
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 2. Đáp ứng được các quy định về kiến thức lý thuyết liên quan đến Bộ 
QCATHK; 

 3. Chứng tỏ được kiến thức về tiếng Anh liên quan đến Phần 7 Bộ QCATHK; 
 4. Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Phần 8 của Bộ 

QCATHK; 
 5. Đáp ứng được các quy định bổ sung khác của Cục Hàng không Việt 

Nam nếu cần thiết. 
 6. Tuân thủ các quy định về kinh nghiệm theo cột 2 các điều kiện công 

nhận, chuyển đổi giấy phép ở cột 3 của bảng dưới đây:  

Giấy phép đã có Tổng giờ bay 
kinh nghiệm 

Các điều kiện chuyển 
đổi,thừa nhận 

1. 2. 3. 

Giấy phép lái 
máy bay vận tải 
hàng không (A) 

> 1.500 giờ bay ở 
vị trí lái chính trên 
các loại máy bay 
nhiều người lái. 

Được bay khai thác vận tải 
thương mại ở vị trí lái chính trên 
các máy bay nhiều người lái. 

Giấy phép lái 
máy bay vận tải 
hàng không hoặc 
Giấy phép lái máy 
bay thương mại, 
Năng định bay bằng 
thiết bị (*) 

> 1.500 giờ bay ở 
vị trí lái chính hoặc 
lái phụ trên máy bay 
nhiều người lái theo 
quy định về khai thác. 

 

Được bay khai thác vận tải 
thương mại ở vị trí lái phụ trên 
các máy bay nhiều người lái. 

 

Giấy phép lái 
máy bay thương mại, 
Năng định bay bằng 
thiết bị 

 

> 1.000 giờ bay ở 
vị trí lái chính trong 
khai thác vận tải hàng 
không thương mại từ 
khi được cấp Năng 
định bay bằng thiết bị. 

Được bay khai thác vận tải 
hàng không trên máy bay một 
người lái ở vị trí lái chính. 

 

Giấy phép lái 
máy bay thương mại, 
Năng định bay bằng 
thiết bị 

 

> 1.000 giờ bay ở 
vị trí lái chính hoặc 
lái phụ trên máy bay 
một người lái theo các 
quy định về khai thác.  

Được bay khai thác vận tải 
hàng không trên máy bay một 
người lái ở vị trí lái phụ theo các 
quy định về khai thác tàu bay. 

 

Giấy phép lái 
máy bay thương mại  

 

> 700 giờ bay trên 
các máy bay ngoài tàu 
lượn bao gồm 200 giờ 
trên loại tàu bay đề 
nghị chuyển đổi/ công 

Các hoạt động bay ngoài 
mục đích vận tải thương mại. 
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nhận và 50 giờ trong 
vòng 12 tháng trước 
đó. 

Giấy phép lái 
máy bay thương mại, 
Năng định bay bằng 
thiết bị. 

Thực hiện huấn 
luyện tại ATO (Mức 1 
hoặc 2) do Cục Hàng 
không Việt Nam phê 
chuẩn và hoàn thành 
tốt nội dung kiểm tra 
lý thuyết, thực hành 
theo quy định của 
Phần 7.  

Được bay khai thác vận tải 
thương mại ở vị trí lái phụ trên 
các máy bay nhiều người lái. 

 7.  Người có Giấy phép lái máy bay thương mại, năng định bay bằng thiết 
bị trên máy bay nhiều người lái phải chứng tỏ được kiến thức lý thuyết ở mức 
ATPL (A) theo các quy định về khai thác tàu bay trước khi được công nhận, 
chuyển đổi giấy phép.”  
 15. Sửa đổi Ghi chú Điều 7.080 như sau: 

 “Việc ghi chép giờ bay thực hiện theo quy định tại Điều 10.070, 10.073, 
10.075.” 
 16. Bổ sung Điều 7.082 như sau: 

 “7.082 QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN HUẤN LUYỆN BAY  
 a. Người lái không được thực hiện huấn luyện bay để cấp giấy phép và 

năng định cho người lái khác trừ khi người này được Cục Hàng không Việt Nam 
cho phép. 

 b. Sự cho phép này phải bao gồm: 
 1. Giấy phép huấn luyện bay với năng định phù hợp. 
 2. Cục Hàng không Việt Nam ủy quyền cho phép thực hiện huấn luyện 

bay; 
 3. Cục Hàng không Việt Nam cấp ủy quyền cụ thể. 
 c. Chỉ được thực hiện việc huấn luyện bay trên thiết bị huấn luyện mô 

phỏng theo quy định để cấp giấy phép hoặc năng định của người lái khi giấy 
phép, kinh nghiệm huấn luyện bay phù hợp và được Cục Hàng không Việt Nam 
cho phép.” 
 17. Bổ sung khoản b Điều 7.087 như sau: 

 “b. Kinh nghiệm sử dụng thiết bị huấn luyện bay mô phỏng hoặc việc 
chứng tỏ kỹ năng bay để được cấp giấy phép và năng định theo quy định của 
Phần này không được tính trừ khi tuân thủ phê chuẩn nói trên.”  
 18. Sửa đổi, bổ sung khoản c Điều 7.095 như sau:  
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 “c. Nếu người làm đơn không đáp ứng các quy định về kiểm tra kỹ năng 
để được cấp giấy phép hoặc năng định trong vòng 60 ngày sau khi bắt đầu kiểm 
tra, người làm đơn phải làm lại bài kiểm tra kỹ năng theo quy định.” 

 19. Sửa đổi Điều 7.103 như sau: 
  “7.103 GIỚI HẠN TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ HUẤN LUYỆN 

MÔ PHỎNG 
 a. Việc sử dụng thiết bị huấn luyện mô phỏng nhằm tích lũy kinh nghiệm 

hoặc thực hiện các thao tác, kỹ năng cần thiết theo quy định để cấp Giấy phép 
hoặc năng định phải được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. 

 b. Thời gian bay thực hiện trên các thiết bị huấn luyện bay mô phỏng để 
đáp ứng các yêu cầu về huấn luyện, kiểm tra theo quy định của Phần này chỉ 
được tính khi các thiết bị huấn luyện bay mô phỏng được Cục Hàng không Việt 
Nam phê chuẩn cho: 

 1. Việc sử dụng để huấn luyện và kiểm tra; 
 2. Những thao tác, phương thức hoặc chức năng cụ thể do thành viên tổ 

bay thực hiện; 
 3. Đại diện cho chủng loại hoặc loại tàu bay cụ thể, các cấu hình cụ thể 

trong một loại tàu bay hoặc một nhóm tàu bay. Yêu cầu sử dụng buồng lái mô 
phỏng và thiết bị huấn luyện giả định được quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.103.
 20. Sửa đổi, bổ sung khoản a, b Điều 7.107 như sau: 

 “a. Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra đánh giá trình độ thông thạo ngôn 
ngữ tiếng Anh về nói và hiểu ngôn ngữ sử dụng trong liên lạc vô tuyến điện đối 
với những người có các loại giấy phép: 

 1. Người lái tàu bay; 
 2. Nhân viên dẫn đường trên không; 
 3. Nhân viên cơ giới trên không; 
 4. Kiểm soát viên không lưu; 
 5. Nhân viên điện đàm mặt đất. 
 b. Việc đánh giá khả năng ngôn ngữ phải được hoàn thành khi cấp giấy 

phép lần đầu và định kỳ theo thời hạn của mức độ ngôn ngữ của người được 
đánh giá và đáp ứng các yêu cầu của ICAO, cụ thể như sau: 

 1. Đối với việc khai thác bay quốc tế và kiểm soát viên không lưu của các 
chuyến bay quốc tế, ngôn ngữ được đánh giá phải là tiếng Anh; 

 2. Đối với người lái tàu bay khai thác hạn chế trong lãnh thổ Việt Nam, 
ngôn ngữ đánh giá phải là ngôn ngữ được sử dụng bởi kiểm soát viên không lưu 
và nhân viên khai thác ở trạm dưới mặt đất. Các quy định về trình độ ngôn ngữ 
của ICAO được quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.107.” 
 21. Bổ sung Điều 7.111 như sau:  
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 “7.111. QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯƠC CẤP NĂNG ĐỊNH 
THIẾT BỊ 

 Quyền hạn của người được cấp năng định thiết bị quy định tại Chương C 
Phần 10” 
 22. Sửa đổi khoản a, bổ sung f, g, h, i Điều 7.113  
 a. Sửa đổi khoản a Điều 7.113 như sau:  

 “a. Người làm đơn đề nghị năng định bay bằng thiết bị phải: 
 1. Có giấy phép lái tàu bay với năng định loại và hạng tàu bay đề nghị cấp 

năng định bay bằng thiết bị; 
 2. Phải thể hiện được trình độ thông thạo tiếng Anh tối thiểu ở Mức 4; 
 3. Có giấy chứng nhận sức khỏe loại 1; 
 4. Có sổ ghi giờ bay huấn luyện và xác nhận của giáo viên xác nhận người 

đó đã sẵn sàng cho kiểm tra sát hạch thực hành; 
 5. Đạt bài kiểm tra sát hạch kiến thức hàng không, trừ khi người đó đã có 

năng định bay bằng thiết bị của chủng loại tàu bay khác; 
 6. Đạt bài kiểm tra sát hạch thực hành: 
 i. Trên chủng loại, hạng, loại tàu bay phù hợp với năng định đề nghị cấp; 
 ii. Trên buồng lái giả định hoặc thiết bị huấn luyện được phê chuẩn phù 

hợp với năng định đề nghị cấp. 
 b. Sửa đổi khoản f, g, h, i Điều 7.113 như sau:  
 “f. Người làm đơn phải tích lũy được không ít hơn 10 giờ bay thiết bị quy 

định tại khoản i của Điều này khi được giáo viên hướng dẫn được ủy quyền 
hướng dẫn bay kèm năng định thiết bị trên loại tàu bay đề nghị cấp năng định. 
Giáo viên hướng dẫn bay phải đảm bảo người làm đơn phải có kinh nghiệm khai 
thác theo quy định ít nhất trong các lĩnh vực sau: 

 1. Các phương thức trước chuyến bay bao gồm việc sử dụng tài liệu 
hướng dẫn bay hoặc các tài liệu tương đương và các tài liệu về dịch vụ không 
lưu phù hợp trong việc chuẩn bị kế hoạch bay bằng thiết bị; 

 2. Kiểm tra trước chuyến bay, sử dụng các danh mục kiểm tra, kiểm tra 
trước khi cất cánh và taxi; 

 3. Các phương thức khai thác quy tắc bay bằng thiết bị trong điều kiện 
bình thường, bất thường và khẩn nguy bao gồm ít nhất: 

 i. Chuyển sang bay bằng thiết bị khi cất cánh; 
 ii. Khởi hành và kết thúc chuyến bay bằng thiết bị tiêu chuẩn;  
 iii. Các phương thức bay bằng thiết bị trong chuyến bay; 
 iv. Các phương thức bay chờ; 
 v. Các phương thức tiếp cận bằng thiết bị ở độ cao tối thiểu theo quy định; 
 vi. Các phương thức tiếp cận hụt; 
 vii. Hạ cánh với các phương thức tiếp cận bằng thiết bị; 
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 viii. Các phương thức trong chuyến bay và các tính năng bay đặc biệt. 
 g. Nếu được cấp năng định thiết bị trên tàu bay nhiều động cơ, người làm 

đơn phải được huấn luyện bay kèm thiết bị trên máy bay nhiều động cơ phù hợp 
do giáo viên huấn luyện bay được ủy quyền huấn luyện. Giáo viên huấn luyện 
bay phải đảm bảo người làm đơn có kinh nghiệm khai thác tàu bay với khả năng 
bay bằng thiết bị phù hợp với một động cơ không hoạt động hoặc giả định 
không hoạt động. 

 h. Người làm đơn đề nghị phải chứng tỏ được khả năng bay bằng thiết bị 
với các phương thức được quy định tại khoản d và e Điều này ở mức kỹ năng 
phù hợp với quyền hạn được cấp cho người có năng định bay bằng thiết bị và 
về: 

 1. Nhận biết và quản lý đe dọa và rủi ro; 
 2. Khai thác tàu bay theo năng định đề nghị cấp trong giới hạn cho phép; 
 3. Hoàn thành tất cả các phương thức thành thạo và chính xác; 
 4. Có kỹ năng phối hợp tốt; 
 5. Có kiến thức về hàng không tốt; 
 6. Duy trì kiểm soát tàu bay và đảm bảo thực hiện các quy trình hiệu quả. 
 i. Người làm đơn đề nghị phải chứng tỏ khả năng khai thác tàu bay nhiều 

động cơ với năng định bay bằng thiết bị phù hợp khi một động cơ không hoạt 
động hoặc giả định không hoạt động nếu được cấp năng định thiết bị khai thác 
trên tàu bay đó.”  

 23. Sửa đổi, bổ sung tiết iv điểm 2 khoản a và bổ sung khoản f Điều 
7.120  

 a. Sửa đổi, bổ sung tiết iv điểm 2 khoản a Điều 7.120 như sau: 
 “iv. Phương thức đối với tổ lái mất khả năng làm việc và phối hợp tổ bay 

bao gồm việc phân công nhiệm vụ thành viên tổ lái; phối hợp tổ bay và sử dụng 
danh mục kiểm tra; nội dung huấn luyện MCC nêu tại Phụ lục Điều 7.120.” 

 b. Bổ sung khoản f Điều 7.120 như sau: 
 “f. Trừ khi Cục Hàng không Việt Nam có quy định cụ thể về các mục 

kiểm tra cụ thể phải thực hiện, giáo viên thực hiện kiểm tra kỹ năng của Cục 
Hàng không Việt Nam có thể nhân nhượng một số mục kiểm tra mà Cục Hàng 
không Việt Nam cho phép.” 
 24. Sửa đổi tên và bổ sung khoản c, d Điều 7.125  
 a. Sửa đổi tên Điều 7.125 như sau: 
 “7.125 XÁC NHẬN KHẢ NĂNG LIÊN LẠC VÔ TUYẾN CỦA THÀNH 
VIÊN TỔ LÁI.” 
 b. Bổ sung khoản c, d Điều 7.125 như sau: 
  “c. Nội dung xác nhận: Nếu được xác nhận, nội dung phải thể hiện 
Thành viên tổ lái có đủ điều kiện liên lạc vô tuyến điện. 
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  d. Quyền hạn: Thành viên tổ lái được xác nhận có đủ điều kiện liên lạc vô 
tuyến điện có quyền sử dụng thiết bị vô tuyến điện lắp trên tàu bay hoặc dưới 
mặt đất để liên lạc với: 
 1. Các thiết bị không lưu; 
 2. Các thiết bị thông tin hàng không; 
 3. Các trạm liên lạc hàng không dưới mặt đất và tàu bay khác.” 
 25. Bổ sung Điều 7.131 như sau: 
 “7.131 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI 
MÁY BAY HỌC VIÊN. 
  Quyền hạn của người được cấp giấy phép lái máy bay học viên được quy 
định tại Chương C Phần 10.” 
 26. Sửa đổi điểm 3, 4 và bổ sung điểm 5 khoản a Điều 7.133  
 a. Sửa đổi điểm 3, 4 khoản a như sau: 
  “3. Có khả năng đọc, nói, viết và hiểu ngôn ngữ Việt Nam, tiếng Anh;  
   4. Hoàn thành tốt khóa học dự khóa đối với học viên bay với thời gian tối 
thiểu là 3 tháng. Khóa huấn luyện dự khóa phải do tổ chức huấn luyện hàng 
không được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn hoặc do người khai thác có 
AOC do Cục Hàng không Việt Nam cấp thực hiện. Chi tiết về nội dung các môn 
học được quy định tại Phụ lục 1 của Điều 7.133.” 
  b. Bổ sung điểm 5 khoản a như sau: 
  “5. Khi được yêu cầu theo quy định tại Phần 10 Bộ QCATHK phải có 
Giấy chứng nhận sức khỏe loại 1 hoặc 2.” 
 27. Sửa đổi bổ sung Điều 7.137 như sau:   
 “7.137 YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN BAY ĐỂ BAY ĐƠN 
  a. Học viên bay được phép bay đơn khi có sự giám sát của Cục Hàng 
không Việt Nam hoặc giáo viên huấn luyện bay được ủy quyền. 
  b. Kiến thức hàng không: 
  1. Học viên bay phải đạt bài kiểm tra sát hạch lý thuyết theo những chủ đề 
sau: 
  i. Các nội dung áp dụng theo quy định của Phần này và Phần 10; 
  ii. Các quy tắc không lưu và các quy trình áp dụng cho các sân bay mà 
học viên bay sẽ thực hiện bay đơn;  
  iii. Các đặc tính của chuyến bay và giới hạn khai thác đối với kiểu loại tàu 
bay được sử dụng khi bay. 
  2. Giáo viên huấn luyện học viên bay đơn phải: 
  i. Tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch; 
  ii. Xem xét lại toàn bộ các câu trả lời sai sau khi kết thúc bài kiểm tra 
trước khi quyết định cho phép học viên bay đơn.  
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  c. Huấn luyện trước khi bay đơn: trước khi thực hiện bay đơn, học viên 
bay phải: 
  1. Được huấn luyện và thể hiện trên hồ sơ huấn luyện các thao tác cơ 
động và phương thức theo yêu cầu của Chương này phù hợp với kiểu loại tàu 
được sử dụng khi bay; 
  2. Chứng tỏ được trước giáo viên huấn luyện bay đầy đủ khả năng và mức 
độ an toàn khi thực hiện các cơ động và phương thức theo yêu cầu của Chương 
này phù hợp với kiểu loại tàu được sử dụng khi bay. 
  d. Các thao tác cơ động tàu bay và phương thức trước khi bay đơn: người 
lái tàu bay học viên phải được huấn luyện và thể hiện trên hồ sơ huấn luyện các 
thao tác cơ động và các phương thức theo yêu cầu trước khi bay đơn. Quy định 
thao tác cơ động tàu bay và phương thức cho học viên bay quy định tại Phụ lục 
1 Điều 7.137” 
   e. Xác nhận đủ điều kiện bay đơn: học viên bay phải được xác nhận đủ 
điều kiện bay đơn trên loại tàu bay theo quy định của Điều này trước khi bắt đầu 
được phép bay đơn, trong đó bao gồm: 
  1. Xác nhận cho học viên bay: học viên bay phải được giáo viên huấn 
luyện bay được ủy quyền xác nhận đủ điều kiện bay đơn. 
  2. Xác nhận nhật ký bay: Học viên bay phải được xác nhận bay đơn 
đường dài trong nhật ký bay do giáo viên huấn luyện bay xác nhận.” 
 28. Bổ sung khoản d Điều 7.140 như sau: 
  “d. Các phương thức huấn luyện bay đường dài: Học viên bay được huấn 
luyện bay đường dài phải được huấn luyện và ghi vào nhật ký bay theo phương 
thức được quy định. Danh mục các phương thức huấn luyện và ghi nhật ký được 
quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.140.” 
 29. Bổ sung Điều 7.151 như sau: 
  “7.151 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI 
MÁY BAY TƯ NHÂN 
   Quyền hạn của người được cấp giấy phép tàu bay tư nhân quy định tại 
Chương C của Phần 10 Bộ QCATHK.” 
 30. Bổ sung khoản  b  Điều 7.157 như sau: 
  “b. Giáo viên huấn luyện bay phải đảm bảo người đề nghị cấp Giấy phép 
lái tàu bay tư nhân có kinh nghiệm khai thác tối thiểu theo các phương thức quy 
định đối với tàu bay tư nhân tại Phụ lục 1 Điều 7.157.” 
 31. Bổ sung Điều 7.158 như sau: 
  “7.158 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỂ CẤP GIẤY 
PHÉP LÁI TÀU BAY TƯ NHÂN 
  Người đề nghị cấp giấy phép lái tàu bay tư nhân phải thể hiện khả năng lái 
chính trên hạng và loại tàu bay phù hợp theo phương thức khai thác quy định tại 
Phụ lục 1 của Điều 7.157 ở mức tay nghề theo quy định của Cục Hàng không 
Việt Nam phù hợp với quyền hạn được cấp và với các lĩnh vực sau: 
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  a. Nhận biết và quản lý đe dọa, rủi ro; 
  b. Khai thác tàu bay theo giới hạn; 
  c. Hoàn thành các phương thức chính xác và thành thạo; 
  d. Có khả năng phán đoán và kỹ thuật lái tàu bay tốt;  
  e. Áp dụng kiến thức hàng không. 
  g. Duy trì việc kiểm soát tàu bay theo phương thức đạt kết quả tốt và đảm 
bảo.” 
 32. Bổ sung Điều 7.171 như sau: 
   “7.171 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI 
MÁY BAY THƯƠNG MẠI. 
  Quyền hạn của người được cấp giấy phép lái máy bay thương mại được 
quy định tại Chương C Phần 10 Bộ QCATHK.” 
 33. Bổ sung khoản  b  Điều 7.175 như sau: 
  “b) Người đề nghị cấp giấy phép lái tàu bay thương mại phải thể hiện mức 
kiến thức lý thuyết phù hợp với quyền hạn được cấp cho người có giấy phép lái 
tàu bay thương mại và phù hợp với chủng loại tàu bay đề nghị cấp trong giấy 
phép theo quy định tại Phụ lục 1 của Điều 7.175.” 
  34. Bổ sung Điều 7.178 như sau: 
  “7.178 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỂ CẤP GIẤY 
PHÉP LÁI TÀU BAY THƯƠNG MẠI 
  Người đề nghị cấp giấy phép lái tàu bay thương mại phải thể hiện khả 
năng lái chính trên hạng và loại tàu bay phù hợp theo phương thức khai thác quy 
định tại Phụ lục 1 Điều 7.177 ở mức tay nghề theo quy định của Cục Hàng 
không Việt Nam, phù hợp với quyền hạn được cấp và với các yêu cầu sau: 
  a. Nhận biết và quản lý đe dọa, rủi ro; 
  b. Khai thác tàu bay theo giới hạn; 
  c. Hoàn thành các phương thức chính xác và thành thạo; 
  d. Có khả năng phán đoán và kỹ thuật lái tàu bay tốt;  
  e. Áp dụng kiến thức hàng không. 
  g. Duy trì việc kiểm soát tàu bay theo phương thức đạt kết quả tốt và đảm 
bảo.” 
  35. Sửa đổi điểm  1  khoản  b, điểm 1, 2, 3 khoản  c  và bổ sung khoản  
d  Điều 7.180 
  a. Sửa đổi điểm 1 khoản b Điều 7.180 như sau:  
  “1. 150 giờ đối với năng định máy bay, trong đó tối thiểu 70 giờ là lái 
chính.” 
  b. Sửa đổi điểm 1, 2, 3 khoản c Điều 7.180 như sau: 
   “1. 10 giờ đối với năng định máy bay; 
  2. 10 giờ đối với năng định trực thăng; 
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  3. 10 giờ đối với năng định trực thăng nếu việc huấn luyện được hoàn 
thành theo khoá học được ATO thực hiện.” 
  c. Bổ sung khoản d Điều 7.180 như sau: 
  “d. Người đề nghị cấp giấy phép có giấy phép lái máy bay thương mại với 
ít nhất một chủng loại tàu bay có thể đề nghị Cục Hàng không Việt Nam giảm 
quy định về tổng giờ bay. Cục Hàng không Việt Nam xem xét và quyết định số 
giờ bay kinh nghiệm tại khoản a Điều này được giảm.” 
 36. Bổ sung khoản  b, c  Điều 7.183 như sau: 
  “b. Nếu người đề nghị cấp giấy phép lái máy bay thương mại với năng 
định kinh khí cầu thực hiện bài kiểm tra kỹ năng trên kinh khí cầu với bộ đốt 
nóng, Cục Hàng không Việt Nam sẽ cấp giấy phép với hạn chế quyền hạn của 
giấy phép là năng định khí cầu. Người lái có thể xóa bỏ hạn chế này bằng cách 
tích lũy đủ kinh nghiệm trên khinh khí cầu ga và được Giáo viên được ủy quyền 
chứng nhận đã đủ kinh nghiệm và khả năng cần thiết để điều khiển khinh khí 
cầu ga.  
  c. Nếu người đề nghị cấp giấy phép lái máy bay thương mại với năng định 
khí cầu thực hiện kiểm tra kỹ năng trên khí cầu khí, Cục Hàng không Việt Nam 
sẽ cấp giấy phép với hạn chế quyền hạn của giấy phép với năng định khí cầu ga. 
Người lái có thể xóa bỏ hạn chế này bằng cách tích lũy đủ kinh nghiệm trên 
khinh khí cầu khí nóng và được Giáo viên được ủy quyền chứng nhận đã đủ 
kinh nghiệm và khả năng cần thiết để điều khiển khinh khí cầu khí nóng.” 
 37. Bổ sung Điều 7.191 như sau: 
  “7.191: QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI 
MÁY BAY TỔ LÁI NHIỀU THÀNH VIÊN. 
  Quyền hạn của người được cấp giấy phép lái máy bay tổ lái nhiều thành 
viên được quy định tại Chương C Phần 10 Bộ QCATHK.” 
  38. Bổ sung điểm 3 khoản  a , sửa đổi khoản  c  và bổ sung khoản  d  
Điều 7.193  
  a. Sửa đổi điểm 3 khoản a như sau: 
  “3. Phải có giấy chứng nhận sức khỏe loại 1.” 
  b. Sửa đổi khoản c như sau: 
  “c. Mức độ kỹ năng theo quy định tại Điều 7.198 phải được người làm 
đơn thể hiện và quá trình này phải được đánh giá liên tục.” 
  c. Bổ sung khoản d như sau: 
   “d. Khi tổ chức huấn luyện được phê chuẩn theo quy định tại Phần 9 Bộ 
QCATHK chứng tỏ học viên đã chuẩn bị kiểm tra lý thuyết và thực hành theo 
quy định tại chương này thì học viên đó có thể kiểm tra trước khi đáp ứng các 
quy định về kinh nghiệm.” 
 39. Bổ sung Điều 7.198 như sau: 
  “7.198 YÊU CẦU VỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP 
LÁI TÀU BAY TỔ LÁI NHIỀU THÀNH VIÊN (MÁY BAY) 
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  a. Người đề nghị cấp giấy phép lái máy bay tổ lái nhiều thành viên phải 
chứng tỏ được các bài kiểm tra thực hành theo quy định với tất cả các mục kiểm 
tra quy định tại Phụ lục 3 ở vị trí phi công bay và không bay với vị trí lái phụ 
trên máy bay động cơ tua-bin được cấp giấy chứng nhận khai thác với thành 
phần tổ bay tối thiểu 02 người lái bay theo quy tắc bay bằng mắt và quy tắc bay 
bằng thiết bị: 
  1. Nhận biết và quản lý đe dọa và rủi ro; 
  2. Kiểm soát được các tính năng của máy bay như thực hiện tốt các 
phương thức bay hoặc đảm bảo được tính năng của máy bay; 
  3. Khai thác máy bay theo phương thức tự động hóa phù hợp với từng giai 
đoạn của chuyến bay và duy trì được sự nhận biết về phương thức hoạt động tích 
cực của tự động hóa; 
  4. Thực hiện các quy trình bình thường, bất thường và khẩn nguy trong tất 
cả các giai đoạn của chuyến bay bằng phương pháp chính xác; 
  5. Giao tiếp hiệu quả với các thành viên tổ lái khác và chứng tỏ khả năng 
thực hiện hiệu quả các phương thức đối với việc mất khả năng làm việc của tổ 
lái, phối hợp tổ bay bao gồm sự phân công nhiệm vụ của của tổ lái, tuân thủ theo 
các phương thức khai thác tiêu chuẩn và sử dụng danh mục kiểm tra; 
  b. Quá trình đạt được các kỹ năng quy định tại khoản a Điều này phải liên 
tục được đánh giá.” 
 40. Sửa đổi khoản c  và bổ sung khoản  e  Điều 7.203  
  a. Sửa đổi khoản c như sau: 
  “c. Quyền của người có năng định bay bằng thiết bị: trước khi thực hiện 
quyền của người có năng định bay bằng thiết bị với phương thức khai thác một 
người lái trên máy bay, người đó phải thể hiện khả năng của người chỉ huy tàu 
bay với phương thức khai thác một người lái trên máy bay, chỉ sử dụng tham số 
đồng hồ và đáp ứng yêu cầu về kỹ năng tại khoản g Điều 7.113 phù hợp với 
chủng loại máy bay.” 
  b. Bổ sung khoản e Điều 7.203 như sau: 
   “e. Khi người được cấp giấy phép lái máy bay tổ lái nhiều thành viên với 
năng định máy bay, trực thăng đạt 65 tuổi thì giấy phép phải được giới hạn 
không được phép khai thác vận tải hàng không thương mại.” 
 41. Bổ sung Điều 7.211 như sau: 
  “7.211 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI 
MÁY BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 
  Quyền hạn của người được cấp giấy phép lái máy bay vận tải hàng không 
quy đinh tại Chương C Phần 10 Bộ QCATHK.” 
 42. Sửa đổi điểm 7 khoản  a và bổ sung khoản b  Điều 7.213 

a. Sửa đổi điểm 7 khoản  a  Điều 7.213 như sau: 
  “7. Chứng tỏ được mức độ kỹ năng quy định tại Điều 7.218 đối với giấy 
phép lái tàu bay vận tải hàng không để đạt bài kiểm tra sát hạch kỹ năng với các 
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nội dung khai thác áp dụng cho năng định chủng loại và loại tàu bay đề nghị 
cấp.” 
 b. Bổ sung khoản b Điều 7.213 như sau: 

 “b. Khi trung tâm huấn luyện hàng không được phê chuẩn theo Phần 9 
chứng tỏ với Cục Hàng không Việt Nam các học viên chuẩn bị kiểm tra lý 
thuyết và thực hành theo quy định của Chương này thì các học viên có thể thực 
hiện kiểm tra trước khi đáp ứng các quy định về kinh nghiệm. Phi công phải 
hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết và thực hành để được cấp giấy phép lái máy 
bay vận tải hàng không trước khi đáp ứng các quy định về tuổi và kinh nghiệm 
quy định tại khoản a Điều này” 
 43. Sửa đổi khoản b và bổ sung khoản c Điều 7.215 như sau: 
  “b. Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép lái tàu bay vận tải hàng không 
phải được huấn luyện các kiến thức hàng không và được giáo viên thể hiện trên 
hồ sơ huấn luyện theo quy định. Khóa kiến thức lý thuyết phải bao gồm ít nhất 
là 750 giờ huấn luyện, trong đó các môn học được phân phối tối thiểu là: 
  1. Luật hàng không dân dụng Việt Nam   40 giờ; 
  2. Kiến thức chung về tàu bay     80 giờ; 
  3. Tính năng và kế hoạch bay     90 giờ; 
  4. Khả năng và hạn chế của con người   50 giờ; 
  5. Khí tượng       60 giờ; 
  6. Dẫn đường       150 giờ; 
  7. Phương thức khai thác      20 giờ; 
  8. Nguyên lý bay       30 giờ; 
  9. Liên lạc        30 giờ; 
  c. Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép lái máy bay vận tải hàng không 
phải được giáo viên huấn luyện lý thuyết và lưu hồ sơ quá trình huấn luyện hoặc 
hoàn thành khóa huấn luyện tự học về các kiến thức hàng không theo quy định.” 
 44. Bổ sung Điều 7.218 như sau: 

 “7.218 CÁC YÊU CẦU VỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỐI VỚI 
NGƯỜI LÁI TÀU BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 

 a. Người đề nghị cấp giấy phép lái máy bay vận tải hàng không phải thể 
hiện khả năng làm việc ở vị trí lái chính trên loại tàu bay phù hợp, với năng định 
hạng và năng định loại, thực hiện các phương thức và thao tác theo quy định tại 
Phụ lục 1 của Điều 7.177 với mức độ tay nghề phù hợp theo quy định của Cục 
Hàng không Việt Nam đối với quyền hạn được cấp cho người lái tàu bay vận tải 
hàng không  và: 

 1. Nhận biết và quản lý đe dọa và rủi ro; 
 2. Kiểm soát được các tính năng của máy bay như thực hiện tốt các 

phương thức bay hoặc đảm bảo được tính năng của máy bay; 
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 3. Khai thác máy bay theo phương thức tự động hóa phù hợp với từng 
giai đoạn của chuyến bay và duy trì được sự nhận biết về phương thức hoạt động 
tích cực của tự động hóa; 

 4. Thực hiện các quy trình bình thường, bất thường và khẩn nguy trong 
tất cả các giai đoạn của chuyến bay bằng phương pháp chính xác; 

 5. Thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ bay bao gồm năng lực đưa ra quyết 
định và duy trì việc nhận biết các tình huống;  

 6. Trao đổi hiệu quả giữa các thành viên tổ lái và chứng tỏ khả năng thực 
hiện hiệu quả các phương thức đối với việc mất khả năng làm việc của tổ lái, 
phối hợp tổ bay bao gồm sự phân công nhiệm vụ của của tổ lái, tuân thủ theo 
các phương thức khai thác tiêu chuẩn và sử dụng danh mục kiểm tra. 

 b. Khi tàu bay yêu cầu khai thác với lái phụ thì các quy trình và phương 
thức sau đây phải được thực hiện trong bài kiểm tra kỹ năng: 

 1. Phương thức chuẩn bị trước chuyến bay bao gồm việc chuẩn bị kế 
hoạch bay và lập kế hoạch sử dụng các dịch vụ không lưu; 

 2. Các phương thức và quy trình bình thường trong mọi giai đoạn của chuyến 
bay; 

 3. Các quy trình bất thường và khẩn nguy liên quan đến sai lệch và hỏng 
hóc của thiết bị như động cơ, hệ thống tàu bay, khung sườn; 

 4. Các phương thức điều phối tổ bay và tổ bay mất khả năng làm việc, bao 
gồm việc phân công nhiệm vụ tổ lái, phối hợp tổ bay và sử dụng danh mục kiểm tra; 

 5. Đối với máy bay và thiết bị bay bằng lực nâng, các phương thức và quy 
trình bay bằng thiết bị được quy định tại Điều này, bao gồm động cơ giả định bị hỏng. 

 c. Đối với máy bay, người đề nghị cấp giấy phép lái máy bay vận tải 
hàng không phải thể hiện khả năng thực hiện các phương thức và quy trình quy 
định tại Điều 7.113 (thiết bị) ở vị trí lái chính của máy bay nhiều động cơ. 
 45. Bổ sung Điều 7.225 như sau: 
  “7.225 HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GIẤY PHÉP LÁI TÀU BAY VẬN TẢI 
HÀNG KHÔNG 
  Khi người được cấp giấy phép lái tàu bay vận tải hàng không với năng 
định máy bay, trực thăng hoặc thiết bị bay bằng lực nâng đạt 65 tuổi thì giấy 
phép phải xác nhận hạn chế “Không phù hợp để khai thác thương mại.” 
 46. Bổ sung Điều 7.231 như sau: 
  “7.231 CÁC QUYỀN HẠN CỦA GIẤY PHÉP GIÁO VIÊN BAY 
  Các quyền hạn cấp cho người có giấy phép giáo viên bay quy định tại 
Chương C Phần 10 Bộ QCATHK.” 
 47. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.237 như sau: 
  “7.237 QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN BAY ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN 
HUẤN LUYỆN BAY 
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  a. Dưới sự giám sát của giáo viên huấn luyện bay được Cục Hàng không 
Việt Nam chấp thuận, người đề nghị phải: 
  1. Được huấn luyện các kỹ năng bao gồm thực hành, nhận biết và sửa 
chữa các lỗi chung của học viên.  
  2. Thực hành các kỹ năng huấn luyện trong điều khiển bay và phương 
thức bay đề nghị huấn luyện. 
  b. Người đề nghị cấp giấy phép huấn luyện bay phải: 
  1. Ghi thời gian bay theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam; 
  2. Có chứng thực của giáo viên được ủy quyền là đã đạt bài kiểm tra cấp 
năng định giáo viên huấn luyện bay. 
  c. Người đề nghị có thể hoàn thành nội dung huấn luyện bay theo quy 
định của Chương này: 
  1. Trên tàu bay thuộc chủng loại hoặc hạng tàu bay đề nghị cấp năng định; 
  2. Trên buồng lái giả định hoặc thiết bị huấn luyện thuộc chủng loại hoặc 
hạng tàu bay đề nghị cấp và được sử dụng phù hợp với khóa huấn luyện được 
phê chuẩn tại trung tâm huấn luyện hàng không.” 
 48. Bổ sung Điều 7.238 như sau: 
  “7.238 YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN BAY 
  Kỹ năng do người làm đơn thể hiện phải được thực hiện trên chủng loại 
tàu bay của năng định giáo viên bay đề nghị cấp, thể hiện được khả năng hướng 
dẫn về các nội dung được cho phép theo giấy phép giáo viên bay bao gồm cả nội 
dung trước và trong khi bay và hướng dẫn dưới mặt đất.” 
 49. Bổ sung Điều 7.251 như sau: 
  “7.251 QUYỀN HẠN CỦA CƠ GIỚI TRÊN KHÔNG 
  Quyền hạn của người có giấy phép cơ giới trên không được quy định 
trong Chương C phần 10 Bộ QCATHK” 
 50. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.263 như sau: 
  “7.263 YÊU CẦU VỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP 
CƠ GIỚI TRÊN KHÔNG  
  a. Người đề nghị cấp giấy phép cơ giới trên không phải chứng tỏ được 
khả năng thực hiện các quy trình cơ giới trên không quy định tại Phụ lục 1 Điều 
7.260 ở mức khả năng phù hợp với quyền hạn của giấy phép cơ giới trên không: 
  1. Nhận biết và quản lý đe dọa và rủi ro; 
  2. Sử dụng hệ thống tàu bay với các khả năng và hạn chế của máy bay; 
  3. Thực hiện tốt khả năng làm việc nhóm; 
  4. Áp dụng kiến thức hàng không; 
  5. Giao tiếp hiệu quả với các thành viên tổ lái khác; 
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  b. Người đề nghị cấp giấy phép cơ giới trên không với năng định hạng 
phải đạt bài kiểm tra kỹ năng về các nhiệm vụ cơ giới trên không theo quy định 
của Cục Hàng không Việt Nam: 
  1. Trên loại máy bay đề nghị cấp năng định; 
  2. Chỉ trên máy bay hoặc trên buồng lái mô phỏng của loại tàu bay đề 
nghị cấp năng định. 
  c. Việc sử dụng thiết bị huấn luyện mô phỏng để thực hiện bất kỳ một quy 
trình nào trong khi thực hiện kỹ năng quy định tại khoản a phải được Cục Hàng 
không Việt Nam phê chuẩn và phải đảm bảo thiết bị huấn luyện giả định phù 
hợp với nhiệm vụ.” 
 51. Bổ sung Điều 7.271 như sau: 
  “7.271 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TRÊN KHÔNG  
  Người có giấy phép dẫn đường trên không có thể hoạt động như Người 
dẫn đường trên không đối với tình huống yêu cầu dẫn đường trên không đặc 
biệt.” 
 52. Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 7.290 như sau: 
  “a. Phần này quy định các yêu cầu để cấp các loại giấy phép, năng định, 
chứng chỉ và phép kiểm tra cấp cho: 
  1. Tiếp viên hàng không; 
  2. Giáo viên mặt đất; 
  3. Nhân viên điều độ khai thác bay; 
  4. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay; 
  5. Nhân viên gấp dù; 
  6. Nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không;  
  7. Nhân viên điện đàm mặt đất.” 
 53. Bổ sung Điều 7.301 như sau: 
  “7.301 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI CÓ GIẤY PHÉP TIẾP VIÊN 
HÀNG KHÔNG 
  Quyền hạn của người có Giấy phép tiếp viên hàng không được quy định 
trong Chương B Phần 13 Bộ QCATHK” 
  54. Bổ sung Điều 7.321 như sau:  
  “7.321 QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN MẶT ĐẤT 
  a. Người có năng định giáo viên mặt đất cơ bản được phép: 
  1. Huấn luyện các kiến thức lý thuyết quy định để cấp giấy phép lái máy 
bay tư nhân hoặc các năng định kèm theo; 
  2. Huấn luyện kiến thức lý thuyết quy định để cấp giấy phép lái máy bay 
tư nhân; 
  3. Kiến nghị kiểm tra kiến thức để cấp giấy phép lái máy bay tư nhân. 
  b. Người có năng định giáo viên mặt đất nâng cao được phép: 
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  1. Huấn luyện các kiến thức lý thuyết để cấp bất kỳ loại giấy phép hoặc 
năng định; 
  2. Huấn luyện mặt đất đối với thành viên tổ bay; 
  3. Kiến nghị kiểm tra kiến thức để cấp giấy phép. 
  c. Giáo viên lý thuyết năng định, người có năng định giáo viên lý thuyết 
năng định được phép: 
  1. Huấn luyện lý thuyết yêu cầu để cấp năng định thiết bị;  
  2. Huấn luyện lý thuyết đối với kiểm tra kỹ năng thiết bị; 
  3. Kiến nghị kiểm tra kiến thức để cấp năng định thiết bị. 
  d. Người có giấy phép giáo viên huấn luyện mặt đất, trong giới hạn năng 
định được cấp được phép chứng thực vào nhật ký bay hoặc hồ sơ huấn luyện 
khác cho người được huấn luyện hoặc kiến nghị.” 
 55. Bổ sung Điều 7.351 như sau: 
  “7.351 QUYỀN HẠN CỦA GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN KỸ THUẬT 
BẢO DƯỠNG TÀU BAY 
  Quyền hạn của giấy phép nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay quy định 
trong Chương G Phần 4 Bộ QCATHK” 
 56. Sửa đổi, bổ sung khoản (b) Điều 7.353 như sau:  
 “b. Người có giấy phép AMT làm đơn đề nghị cấp năng định bổ sung phải 
đáp ứng các yêu cầu theo quy định và trong thời hạn 24 tháng, đạt bài kiểm tra 
sát hạch của năng định đề nghị cấp.” 
 57. Sửa đổi, bổ sung Điều 7.355 như sau: 
  “7.355 YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC HÀNG KHÔNG ĐỐI VỚI 
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY  
  a. Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép AMT hoặc bổ sung năng định 
cho giấy phép AMT phải chứng minh mức kiến thức liên quan tới năng định xin 
cấp và kiến thức đó phù hợp với với trách nhiệm công việc của người có giấy 
phép. Yêu cầu về mức kiến thức cơ bản được quy định trong Phụ lục 1 Điều 
7.355  
  b. Mỗi người làm đơn xin cấp giấy phép hoặc năng định AMT sau khi đáp 
ứng các quy định áp dụng về kinh nghiệm phải đạt bài kiểm tra sát hạch lý 
thuyết theo các nội dung do Cục Hàng không Việt Nam tổ chức phù hợp với 
năng định của giấy phép AMT và các điều khoản trong Phần 4 Bộ QCATHK;  
  c. Người làm đơn sẽ phải đạt bài kiểm tra lý thuyết trước khi tham gia bài 
kiểm tra thực hành.” 
 58. Bổ sung Điều 7.363 như sau: 
  “7.363 TỐT NGHIỆP TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐƯỢC PHÊ CHUẨN 
  Học viên có thể đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tổ chức thi cấp Giấy 
phép trước khi đáp ứng các yêu cầu về kinh nghiệm theo quy định tài Phần này 
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nếu đã tốt nghiệp và được cơ sở huấn luyện do Cục Hàng không Việt Nam phê 
chuẩn phù hợp với Phần 9 Bộ QCATHK xác nhận đầy đủ kiến thức và kỹ năng.” 
 59. Bổ sung Điều 7.371 như sau:  
  “7.371 QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG 
TÀU BAY ĐƯỢC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM CẤP ỦY QUYỀN 
GIÁM SÁT KIỂM TRA 
  Quyền hạn của nhân viên AMT được Cục Hàng không Việt Nam cấp ủy 
quyền giám sát kiểm tra có trong chương G phần 4 Bộ QCATHK.” 
 60. Bổ sung Điều 7.381 như sau: 
  “7.381 QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN SỬA CHỮA CHUYÊN 
NGÀNH HÀNG KHÔNG 
  a. Quyền hạn của nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không quy định 
trong chương G của Phần 4 Bộ QCATHK.” 
 61. Bổ sung Mục VI vào Chương G như sau: 
  “Mục VI: NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  7.393 PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
  Mục này quy định các yêu cầu để cấp giấy phép nhân viên điều độ khai 
thác bay. Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép và năng định cho nhân viên điều độ khai 
thác bay được quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.393 Bộ QCATHK. 
  7.395 QUYỀN HẠN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP NHÂN 
VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  Quyền hạn của người được cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay 
quy định tại Chương B Phần 16 Bộ QCATHK. 
  7.397 QUY ĐỊNH CHUNG ĐIỀU KIỆN NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ 
KHAI THÁC BAY  
  a. Người có đủ điều kiện để cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác 
bay phải: 
  1. Tối thiểu 21 tuổi; 
  2. Thể hiện khả năng thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh mức 4 theo quy định 
của ICAO; 
  3. Có tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoặc huấn luyện theo quy định; 
  4. Đạt bài kiểm tra sát hạch lý thuyết về những nội dung theo quy định; 
  5. Đạt bài kiểm tra sát hạch kỹ năng về những nội dung khai thác đối với 
năng định đề nghị cấp. 
  7.399 YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC HÀNG KHÔNG ĐỐI VỚI NHÂN 
VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  a. Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay 
phải chứng tỏ trình độ kiến thức lý thuyết phù hợp với quyền hạn theo giấy phép 
điều độ khai thác bay được cấp. Yêu cầu kiến thức lý thuyết của nhân viên điều 
độ khai thác bay được quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.399. 
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  b. Cục Hàng không Việt Nam công nhận việc đã đạt bài kiểm tra sát hạch 
lý thuyết trong vòng 24 tháng sau khi bài kiểm tra sát hạch kỹ năng được thực 
hiện.  
  7.401 YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM HOẶC HUẤN LUYỆN ĐỐI 
VỚI NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  a. Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay 
phải xuất trình được bằng chứng về việc đã đáp ứng được các yêu cầu về kinh 
nghiệm hoặc huấn luyện hàng không theo quy định. Yêu cầu kinh nghiệm hàng 
không của nhân viên điều độ khai thác được quy định tại Phụ lục 1 Điều 7.401. 
  b. Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay 
được phép sử dụng thời gian huấn luyện khi tham gia khóa học được phê chuẩn 
để làm cơ sở cho việc đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm phải đạt bài kiểm tra kỹ 
năng trong vòng 90 ngày sau khi hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết. 
  7.403 YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ 
KHAI THÁC BAY 
  Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay 
phải đạt bài kiểm tra kỹ năng thực hành về nhiệm vụ của nhân viên điều độ khai 
thác bay. Yêu cầu kỹ năng của nhân viên điều độ khai thác bay được quy định 
tại Phụ lục 1 Điều 7.403.  
  7.405 CÁC HẠN CHẾ KHI CẤP GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN ĐIỀU 
ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  Người làm đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên điều độ khai thác bay sẽ 
bị cấp giấy phép hạn chế với nội dung “không có giá trị đối với điều độ tàu bay 
lớn không được giám sát trong vận chuyển hàng không thương mại” nếu không 
làm việc ít nhất 90 ngày làm việc trong thời gian 6 tháng trước khi nộp đơn dưới 
sự giám sát của một nhân viên điều độ khai thác đã được cấp giấy phép. Hạn chế 
này sẽ được loại bỏ khi người làm đơn trình Cục Hàng không Việt Nam bằng 
chứng đã đáp ứng quy định này.” 
 62. Bổ sung Mục 7 Chương G như sau: 
 “Mục 7: NHÂN VIÊN ĐIỆN ĐÀM MẶT ĐẤT  
  7.420 PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 
  Chương này quy định đối với việc cấp giấy phép nhân viên điện đàm mặt 
đất và các điều kiện cấp giấy phép và năng định nhân viên điện đàm mặt đất nếu 
cần thiết.  
  7.421 CÁC QUYỀN HẠN CỦA GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN ĐIỆN 
ĐÀM MẶT ĐẤT 
  Người được cấp Giấy phép nhân viên điện đàm mặt đất được phép làm 
việc trong các đài trạm mặt đất. Trước khi được thực hiện các quyền trong giấy 
phép, người làm đơn phải quen với các thông tin hiện tại và phù hợp liên quan 
đến các loại thiết bị và phương thức khai thác tại trạm hàng không đó. 
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  7.423 CÁC YÊU CẦU  CHUNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHAI 
THÁC THIẾT BỊ ĐÀI HÀNG KHÔNG 
  a. Để được cấp giấy phép nhân viên điện đàm mặt đất, người làm đơn 
phải: 
  1. Ít nhất là 18 tuổi; 
  2. Chứng tỏ được trình độ ngôn ngữ tiếng Anh sử dụng để liên lạc điện 
đài ở Việt Nam tối thiểu ở mức 4; 
  3. Đáp ứng các quy định về kiến thức lý thuyết, kinh nghiệm và kỹ năng 
theo quy định của Chương này. 
  b. Những người được cấp giấy phép nhân viên điện đàm trên không có thể 
khai thác các thiết bị đài trạm hàng không dưới mặt đất mà không cần đáp ứng 
các quy định của Điều này. 
  7.425 CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIẾN THỨC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN 
KHAI THÁC THIẾT BỊ ĐÀI HÀNG KHÔNG 
  Người đề nghị cấp giấy phép khai thác thiết bị đài hàng không phải chứng 
tỏ được mức kiến thức phù hợp với quyền hạn được cấp theo quy định. 
  7. 427 CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN 
KHAI THÁC THIẾT BỊ ĐÀI HÀNG KHÔNG 
  Người đề nghị cấp giấy phép nhân viên điện đàm mặt đất phải cung cấp 
hồ sơ chứng tỏ rằng họ đáp ứng được các quy định tối thiểu về kinh nghiệm khai 
thác thiết bị đài hàng không theo quy định.  
  7.430 CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN KHAI 
THÁC THIẾT BỊ ĐÀI HÀNG KHÔNG 
  Người đề nghị cấp giấy phép nhân viên điện đàm mặt đất phải chứng tỏ 
được kỹ năng khai thác nhân viên điện đàm mặt đất theo quy định. 
 63. Bổ sung Phụ lục 1 của Điều 7.016 như sau: 
  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.016: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC GIẤY PHÉP 
NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG. 
  a. Các thông tin sau đây phải được thể hiện trên giấy phép nhân viên hàng 
không: 
  1. Tên quốc gia (chữ đậm); 
  2. Loại giấy phép (chữ rất đậm); 
  3. Số giấy phép do Cục Hàng không Việt Nam cấp; 
  4. Tên đầy đủ của người được cấp giấy phép (chữ in hoa); 
  5. Ngày sinh; 
  6. Địa chỉ của người được cấp giấy phép (chi tiết địa chỉ hiện tại sẽ ghi 
trên giấy chứng nhận); 
  7. Quốc tịch của người được cấp giấy phép; 
  8. Chữ ký của người được cấp giấy phép; 
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  9. Cục Hàng không Việt Nam; 
  10. Chứng nhận liên quan đến hiệu lực và quyền hạn phù hợp với giấy 
phép của người được cấp; 
  11. Chữ ký của người có thẩm quyền và ngày cấp giấy phép; 
  12. Dấu của Cục Hàng không Việt Nam; 
  13. Năng định (chủng loại, hạng, loại tàu bay, khung sườn, kiểm soát tại 
sân…); 
  14. Ghi chú (chứng nhận đặc biệt liên quan đến các hạn chế và các chứng 
nhận quyền hạn bao gồm cả trình độ thông thạo ngôn ngữ.); 
  15. Bất kỳ thông tin nào khác mà Cục Hàng không Việt Nam muốn. 
  b. Chất liệu của giấy phép: giấy loại một hoặc chất liệu phù hợp khác bao 
gồm các loại thẻ nhựa phải được sử dụng và các nội dung ở khoản a Điều này 
phải được thể hiện rõ ràng. 
  c. Ngôn ngữ: khi các giấy phép được in bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh thì 
giấy phép phải bao gồm cả phần dịch sang tiếng Anh ít nhất là các điểm 1, 2, 7, 
10, 13, 14, 15 khoản a Điều này. Khi giấy phép được in bằng ngôn ngữ khác 
tiếng Anh thì các năng định được cấp phù hợp với Mục 1.2.2.1 Phụ ước 1 của 
ICAO phải dịch sang tiếng Anh tên quốc gia cấp giấy phép, giới hạn hiệu lực 
năng định và bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào.  
  d. In giấy phép: các mục ghi trên giấy phép phải được đánh số đồng bộ 
bằng chữ số La Mã theo quy định tại khoản b Điều này. Các đầu mục có thể in 
theo thứ tự sao cho thuận lợi nhất đối với Cục Hàng không Việt Nam.” 
 64. Bổ sung Phụ lục 1 Điều 7.133 như sau: 
  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.133 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ NỘI DUNG 
MÔN HỌC 
  a. Lịch sử ngành hàng không Việt Nam và thế giới; 
  b. Kỷ luật làm việc đặc thù trong môi trường hàng không; 
  c. Yếu tố tâm lý con người trong hoạt đông khai thác hàng không.” 
 65. Bổ sung Phụ lục 1 Điều 7.323 như sau: 
  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.323: CÁC YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC ĐỐI 
VỚI HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN MẶT ĐẤT 
  Người đề nghị cấp năng định giáo viên huấn luyện lý thuyết phải được 
huấn luyện về các nội dung sau với thời gian tối thiểu là 05 ngày (08 giờ/ngày): 
  a. Hệ thống luật hàng không và Bộ QCATHK cùng các tài liệu hướng dẫn 
thực hiện; 
  b. Hệ thống hóa kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu về nội dung 
môn học được cấp năng định huấn luyện; 
  c. Phương pháp tiếp cận, giảng lý thuyết môn học được cấp năng định 
huấn luyện; 
  d. Cách xây dựng giáo án, soạn bài tập, câu hỏi kiểm tra.” 
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 66. Bổ sung Phụ lục 1 điều 7.393 như sau: 
  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.393: VỀ THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI GIẤY 
PHÉP VÀ NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  a. Người đề nghị cấp giấy phép và năng định nhân viên điều độ khai thác 
bay phải gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng 
không Việt Nam. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm các tài liệu sau đây: 
  1. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên nhân viên điều độ khai thác bay; 
  2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng đơn vị hoặc chính 
quyền địa phương; 
  3. Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc văn bằng, chứng 
chỉ đào tạo phù hợp để đối chiếu; 
  4. Bản sao kết quả huấn luyện phù hợp; 
  5. Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với các quy định của Bộ Y 
tế và Phần 8 của Bộ QCATHK còn hiệu lực; 
  6. 02 ảnh cỡ 3x4 được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi 
nộp hồ sơ. 
  b. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên trong trường hợp giấy phép 
hết hạn hiệu lực bao gồm: 
  1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép; 
  2. Bản sao kết quả huấn luyện phù hợp; 
  3. Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với các quy định của Bộ Y 
tế và Phần 8 của Bộ QCATHK còn hiệu lực;  
  4. 02 ảnh cỡ 3x4 được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi 
nộp hồ sơ. 
  c. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép cho nhân viên trong trường hợp giấy 
phép bị mất, bị rách hoặc bị hỏng, bao gồm: 
  1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép nêu rõ lý do; 
  2. Bản gốc hoặc bản sao giấy phép nhân viên (nếu có); 
  3. 02 ảnh cỡ 3x4 được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi 
nộp hồ sơ. 
  d. Hồ sơ gia hạn năng định nhân viên bao gồm: 
  1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép; 
  2. Bản sao kết quả huấn luyện gần nhất; 
  3. Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với các quy định của Bộ Y 
tế và Phần 8 của Bộ QCATHK còn hiệu lực; 
  e. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng 
không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và thực hiện 
việc gia hạn năng định phù hợp” 
 67. Bổ sung Phụ lục 1 điều 7.399 như sau: 
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  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.399: CÁC YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC ĐỐI 
VỚI NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  a. Ngoài các quy định tại Điều 7.399, người đề nghị phải chứng tỏ được 
mức kiến thức phù hợp với năng định được cấp đối với người có giấy phép điều 
độ khai thác bay, ít nhất là trong các nội dung sau đây: 
  1. Các quy tắc và quy định liên quan đến người có giấy phép điều độ khai 
thác bay, các phương thức và thực hành về dịch vụ không lưu phù hợp; 
  2. Các quy tắc khai thác động cơ tàu bay, hệ thống và thiết bị; 
  3. Các giới hạn khai thác đối với tàu bay và động cơ; 
  4. Danh mục thiết bị tối thiểu; 
  5. Tính toán hoạt động bay và phương thức lập kế hoạch bay; 
  6. Các ảnh hưởng của việc chất tải và phân phối trọng tải trên tàu bay, các 
đặc tính và tính năng bay, cách tính trọng tải và cân bằng; 
  7. Lập kế hoạch bay, tính toán khả năng thời gian tiêu thụ nhiên liệu và 
nhiên liệu tiêu thụ, tính toán cân bằng và trọng tải; 
  8. Chuẩn bị và lập kế hoạch bay dịch vụ không lưu; 
  9. Nguyên tắc cơ bản cho hệ thống lập kế hoạch được máy tính hỗ trợ; 
  10. Yếu tố con nguời liên quan đến việc dẫn đường trên không bao gồm 
các quy tắc quản lý đe doạ và rủi ro;  
  11. Khí tượng hàng không; sự thay đổi của hệ thống áp suất; cấu trúc dải 
không khí, nguồn gốc và các đặc điểm của hiện tượng thời tiết đặc biệt ảnh 
hưởng đến các điều kiện cất cánh, trong khi bay và hạ cánh; 
  12. Dịch và áp dụng các báo cáo khí tượng hàng không, các biểu đồ và dự 
báo khí tượng; mã và các chữ viết tắt; sử dụng và các quy trình nắm bắt các 
thông tin khí tượng; 
  13. Các nguyên tắc dẫn đường trên không đối với chuyến bay bay bằng 
thiết bị; 
  14. Sử dụng tài liệu hàng không; 
  15. Các phương thức khai thác vận chuyển hàng và hàng nguy hiểm; 
  16. Các phương thức liên quan tới tai nạn và sự cố; phương thức bay khẩn 
nguy; 
  17. Phương thực liên quan tới can thiệp bất hợp pháp và phá hoại tàu bay; 
  18. Phương thức bay liên quan tới chủng loại tàu bay phù hợp; 
  19. Liên lạc vô tuyến điện; 
  20. Phương thức liên lạc với tàu bay và các đài mặt đất liên quan.” 
 68. Bổ sung Phụ lục 1 điều 7.401 như sau: 
  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.401: CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM 
KHAI THÁC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 



103 

	  

  a. Người đề nghị cấp giấp phép phải hoàn thành khóa học phù hợp do Cục 
Hàng không Việt Nam phê chuẩn. 
  b. Ngoài các yêu cầu nêu tại Điều 7.401, người đề nghị cấp giấy phép 
chứng minh kinh nghiệm có ít nhất: 
  1. 01 năm làm việc hỗ trợ điều độ vận chuyển hàng không thương mại; 
  2. Có tối thiểu hai năm làm việc tại một trong các vị trí liệt kê dưới đây 
hoặc tổng hợp của các vị trí này với điều kiện kinh nghiệm làm việc ở mỗi vị trí 
tối thiểu phải là 01 năm: 
  i. Thành viên tổ bay trong vận chuyển hàng không thương mại; 
  ii. Nhân viên khí tượng học trong một tổ chức điều độ vận chuyển hàng 
không; 
  iii. Kiểm soát viên không lưu, giám sát viên nhân viên điều độ khai thác 
bay hoặc hệ thống khai thác bay vận chuyển hàng không; 
  iv. Nhiệm vụ khác mà Cục Hàng không Việt Nam xác định có kinh 
nghiệm tương đương. 
  c. Ngoài các yêu cầu về kinh nghiệm có trong khoản a, b Điều này, người 
đề nghị cấp giấy phép phải làm việc dưới sự giám sát của nhân viên khai thác 
bay trong ít nhất 90 ngày trong 06 tháng liên tục trước khi nộp đơn.” 
 69. Bổ sung Phụ lục 1 Điều 7.403 như sau: 
  “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 7.403: CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG ĐỐI VỚI 
NHÂN VIÊN ĐIỀU ĐỘ KHAI THÁC BAY 
  Ngoài các yêu cầu nêu tại Điều 7.403, Người làm đơn phải chứng minh 
được khả năng: 
  a. Phân tích thời tiết chính xác và chấp nhận được trong khai thác từ một 
loạt các bản đồ thời tiết hàng ngày và báo cáo thời tiết, cung cấp một cuộc thảo 
luận có hiệu lực về điều kiện thời tiết trong khu vực lân cận của một đường bay 
cụ thể; dự báo xu hướng thời tiết thích hợp để vận chuyển hàng không tại điểm 
đến và điểm dự phòng; 
  b. Xác định các đường bay tối ưu cho một phân đoạn nhất định, và tạo ra 
tài liệu chính xác hoặc máy tính tạo ra kế hoạch bay; 
  c. Cung cấp việc giám sát khai thác và tất cả các hỗ trợ khác cho một 
chuyến bay trong điều kiện thời tiết bất lợi thực tế hoặc mô phỏng, phù hợp với 
nhiệm vụ của người có giấy phép điều độ khai thác bay; 
  d. Nhận biết và quản lý các mối đe dọa và các lỗi.” 

 


