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PHẦN 3 
CẤP GIẤY PHÉP LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI TÀU BAY VÀ THIẾT BI ̣TÀU BAY 

CHƯƠNG A: GIỚI THIỆU CHUNG 
 3.001 PHẠM VI ÁP DỤNG 

 a. Phần này quy định các yêu cầu của Việt Nam đối với:  

1. Tiêu chuẩn công nhận hiệu lực Giấy chứng nhâṇ loaị và Giấy chứng 

nhâṇ loaị bổ sung đươc̣ áp duṇg trong quá trình cấp mới hoăc̣ gia haṇ hiêụ lưc̣ 

Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ bay của tàu bay; 

 2. Các quy điṇh đối với các giấy chứng nhâṇ gốc của tàu bay và thiết bi ̣tàu 

bay. 

b. Phần này áp dụng đối với chủ sở hữu, Người khai thác tàu bay đăng ký 

quốc tịch Việt Nam và các cá nhân, tổ chức thực hiện bảo dưỡng tàu bay. 

c. Tiêu chuẩn do Cuc̣ HKVN ban hành phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế tàu 

bay của Phu ̣ước 8 của ICAO được áp dụng để ban hành các giấy chứng nhâṇ liên 

quan đến tàu bay và đủ điều kiện bay cho tàu bay mang quốc tic̣h Viêṭ Nam. 

  3.003 ĐỊNH NGHĨA 

 a. Tất cả các điṇh nghiã áp duṇg trong Phần này đươc̣ điṇh nghiã taị Phần 

1 của Bộ quy chế an toàn hàng không này. 

 3.005 TỪ VIẾT TẮT 

 a. Nghiã của các từ viết tắt trong Phần này đươc̣ nêu trong Phần 1 của Bộ 

quy chế an toàn hàng không này. 

 

CHƯƠNG B: GIẤY CHỨNG NHẬN LOẠI 

 3.010 HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN LOẠI 

 a. Tàu bay chỉ đươc̣ Cuc̣ HKVN cấp Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ bay khi 

loại tàu bay đó đã đươc̣ quốc gia thiết kế cấp Giấy chứng nhâṇ loaị. 

 b. Bản sao của Giấy chứng nhâṇ loaị phải đươc̣ cung cấp cho Cuc̣ HKVN. 

 c. Giấy chứng nhâṇ loại được Cuc̣ HKVN công nhâṇ theo các quy điṇh của 

Chương này. 

 3.013 ĐẶC TÍNH THIẾT KẾ ĐẢM BẢO YÊU CẦU ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

BAY 

 a. Cục HKVN thực hiện công nhận Giấy chứng nhận loại do các quốc gia 

thành viên ICAO cấp theo các tiêu chuẩn được quy định tại Phụ ước 8 của ICAO. 

 b. Trong trường hợp tiêu chuẩn đủ điều kiện bay do các Quốc gia thiết kế, 

chế tạo áp dụng khác các tiêu chuẩn trong Phụ ước 8 của ICAO, Cục HKVN 

đánh giá và xác định mức an toàn tương đương để cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện bay. 

 c. Trong mọi trường hợp nếu các đặc tính thiết kế không thích hợp, Cục 

HKVN yêu cầu Quốc gia thiết kế, chế tạo thực hiện các biện pháp khắc phục để 

đảm bảo mức an toàn tương đương theo yêu cầu của Phần này và các tiêu chuẩn 

thiết kế tàu bay và thiết bi ̣tàu bay do Cuc̣ HKVN quy điṇh (Các tiêu chuẩn này 

tối thiểu phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Phụ ước 8 của ICAO) trước khi cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay. 
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 d. Đặc tính thiết kế đảm bảo đủ điều kiện bay do các Quốc gia thiết kế, chế 

tạo áp dụng cho quá trình cấp Giấy chứng nhận loại phải tuân thủ với tiêu chuẩn 

thiết kế do quốc gia đó áp dụng và phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế 

quy định trong Phụ ước 8 của ICAO. 

 đ. Các thiết kế không được có các đặc tính và tính năng gây mất an toàn 

trong mọi điều kiện hoạt động dự kiến. 

 e. Các thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu để đảm bảo mức an toàn tương 

đương, trong đó việc thiết kế của tàu bay phản ánh các đặc tính thiết kế đảm bảo 

đủ điều kiện bay phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế tàu bay, các thiết bị của tàu bay 

và tối thiểu phải tuân thủ các quy định trong Phụ ước 8 của ICAO. 

 3.015 BẰNG CHỨNG TUÂN THỦ 

 a. Trong mọi trường hợp khi Quốc gia thiết kế, chế tạo, Nhà sản xuất chưa 

có đủ bằng chứng đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế trong Phụ ước 8 của 

ICAO, Cục HKVN phải thực hiện xác minh bằng chứng tuân thủ. 

 b. Ngoài việc xác định sự tuân thủ với các các đặc tính thiết kế đảm bảo đủ 

điều kiện bay của tàu bay, Cục HKVN thực hiện dừng cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện bay nếu tàu bay được xác định hoặc nghi ngờ có đặc tính nguy hiểm và 

vi phạm các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay. 

 c. Đối với phê chuẩn thiết kế của việc cải tiến kỹ thuật, sửa chữa hoặc thay 

thế thiết bị, tổ chức hoặc cá nhân phải cung cấp cho Cục HKVN đầy đủ các bằng 

chứng đảm bảo tàu bay liên tục tuân thủ các đặc tính thiết kế đảm bảo đủ điều 

kiện bay được sử dụng cho việc phê chuẩn Giấy chứng nhận loại của loại tàu bay 

hoặc các sửa đổi của Giấy chứng nhận loại. 

 d. Khi được Cuc̣ HKVN yêu cầu, Nhà chế tạo phải đưa ra bản thiết kế 

được phê chuẩn bao gồm các bản vẽ kỹ thuật, các đặc tính kỹ thuật, các báo cáo 

và các văn bản cần thiết để tạo nên bản thiết kế tàu bay và chứng tỏ sự tuân thủ 

với các đặc tính thiết kế của các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay thích hợp. 

 đ. Khi được Cuc̣ HKVN yêu cầu, Nhà chế tạo phải chứng minh rằng tàu 

bay đã được kiểm tra, thử nghiệm trên mặt đất và trên không theo yêu cầu của 

quốc gia thiết kế và quốc gia chế tạo để chứng tỏ sự tuân thủ với các đặc tính 

thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn đủ điều kiện bay thích hợp. 

 3.017 BẰNG CHỨNG THỎA ĐÁNG 

 a. Người làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay phải cung 

cấp cho Cục HKVN các bằng chứng đáp ứng yêu cầu sau: 

 1. Việc cấp Giấy chứng nhận loại để xác nhận thiết kế và phê chuẩn thiết 

kế bởi Quốc gia thiết kế được căn cứ vào các bằng chứng thỏa đáng chứng tỏ tàu 

bay tuân thủ với các đặc tính thiết kế đảm bảo đủ điều kiện bay. 

 2. Trong trường hợp quốc gia thành viên ICAO không phải là quốc gia 

thiết kế cấp Giấy chứng nhận loại cho một loại tàu bay, việc cấp này phải được 

thực hiện trên cơ sở thiết lập các bằng chứng thỏa đáng đảm bảo loại tàu bay 

hoàn toàn phù hợp với các đặc tính thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn đủ điều kiện bay 

thích hợp. 

 3.020 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LOẠI 
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 a. Trong trường hơp̣ Viêṭ Nam là quốc gia thiết kế, trước khi ban hành 

Giấy chứng nhâṇ loaị, Cuc̣ HKVN xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn và yêu cầu 

để đảm bảo quá trình phê chuẩn loại đối với thiết kế và thử nghiệm trên nguyên 

mẫu tàu bay tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. 

 b. Cuc̣ HKVN không cấp Giấy chứng nhâṇ loaị trong trường hơp̣ không có 

đủ nguồn nhân lưc̣ có trình đô ̣để đảm bảo mỗi bước của quá trình phê chuẩn cho 

nguyên mâũ tàu bay đươc̣ thưc̣ hiêṇ đầy đủ. 

 3.023 CÔNG NHẬN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN LOẠI 

 a. Cuc̣ HKVN công nhâṇ hiêụ lưc̣ của Giấy chứng nhâṇ loaị của Quốc gia 

thiết kế trước khi cấp Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ bay cho tàu bay đăng ký 

quốc tịch Viêṭ Nam. 

 b. Cuc̣ HKVN không công nhâṇ hiêụ lưc̣ của giấy chứng nhâṇ loaị khi giấy 

chứng nhâṇ này đươc̣ ban hành bởi quốc gia không phải là Quốc gia thiết kế. 

 3.025 CÔNG NHẬN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN LOẠI 

BỔ SUNG 

 a. Cuc̣ HKVN công nhâṇ hiêụ lưc̣ của Giấy chứng nhâṇ loaị bổ sung (STC) 

đã đươc̣ cấp và phê chuẩn bởi Quốc gia thiết kế cho loaị tàu bay hoăc̣ sản phẩm 

tàu bay. 

 b. Khi có thay đổi lớn về thiết kế loại đối với sản phẩm tàu bay nhưng chưa 

tới mức phải đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận loại, tổ chức, cá nhân nộp đơn xin 

cấp Giấy chứng nhận loại bổ sung tới nhà chức trách có thẩm quyền của Quốc gia 

thiết kế đã cấp Giấy chứng nhận loại cho sản phẩm đó hoặc Quốc gia đăng ký của 

tàu bay và phải thực hiện các quy trình theo quy định của quốc gia đó. 

  

CHƯƠNG C: QUY CHẾ PHÊ CHUẨN TÀU BAY 

3.030 CÁC QUY CHẾ PHÊ CHUẨN TÀU BAY ĐƯỢC ÁP DỤNG 

 a. Cục HKVN áp dụng các quy định, tiêu chuẩn đủ điều kiện bay chi tiết và 

đầy đủ của quốc gia thành viên ICAO cấp Giấy chứng nhận loại tàu bay để thực 

hiện việc phê chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay với điều kiện sau: 

 1. Các quy định, tiêu chuẩn này phù hợp với Phụ ước 8 của ICAO; 

 2. Các quy định, tiêu chuẩn này được ban hành bằng tiếng Anh hoặc có 

bản dịch ra tiếng Anh được công chứng; 

 3. Bản sao của các quy định này đựợc cung cấp cùng với đơn đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay; 

 4. Đảm bảo việc cập nhật đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn này cho Cục 

HKVN trong suốt quá trình tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam. 

 b. Cục HKVN áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế và thử nghiêṃ của Phu ̣ước 8 

của ICAO làm căn cứ xác điṇh sư ̣ phù hơp̣ của các quy điṇh, tiêu chuẩn phê 

chuẩn của các quốc gia thành viên ICAO khác. 

 c. Cục HKVN sử dụng các quy định phê chuẩn tàu bay của các quốc gia 

sau đây để thực hiện việc cấp, công nhận, thừa nhận các Giấy chứng nhận liên 

quan đến đủ điều kiện bay của tàu bay, bao gồm: 

 1. Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ (FAA) đối với các tàu bay có Giấy 

chứng nhận loại do FAA cấp; 
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 2. Nhà chức trách an toàn hàng không Châu Âu (EASA), đối với các tàu 

bay có Giấy chứng nhận loại do EASA cấp; 

 3. Bộ giao thông vận tải Canada đối với các tàu bay có Giấy chứng nhận 

loại do Bộ giao thông vận tải Canada cấp; 

 4. Nhà chức trách hàng không Brazil đối với các tàu bay có Giấy chứng 

nhận loại do Nhà chức trách hàng không Brazil cấp; 

 5. Nhà chức trách hàng không Liên bang Nga đối với các tàu bay có Giấy 

chứng nhận loại do Nhà chức trách hàng không Liên bang Nga cấp. 

 

CHƯƠNG D: CHẾ TẠO 

 3.039 PHẠM VI ÁP DỤNG 

 a. Chương này cung cấp các quy điṇh chung áp duṇg đối với viêc̣ chế taọ 

tàu bay hoăc̣ thiết bi ̣tàu bay ở Viêṭ Nam. 

 3.040 TUÂN THỦ GIẤY CHỨNG NHÂṆ CHẾ TAỌ VÀ GIẤY 

CHỨNG NHÂṆ LOAỊ 

 a. Cơ sở chế tạo chỉ đươc̣ phép chế taọ tàu bay hoăc̣ thiết bi ̣tàu bay ở Viêṭ 

Nam khi có Giấy chứng nhâṇ chế taọ tàu bay, thiết bi ̣tàu bay do Cuc̣ HKVN cấp. 

 b. Cơ sở có Giấy chứng nhâṇ chế taọ phải có phê chuẩn thiết kế cho từng 

tàu bay hoăc̣ thiết bi ̣tàu bay liên quan và có quyền sử duṇg các dữ liêụ thiết kế 

liên quan đươc̣ phê chuẩn dùng cho muc̣ đích chế taọ. 

 c. Cơ sở có Giấy chứng nhâṇ chế taọ tàu bay hoăc̣ các sản phẩm hàng 

không được sản xuất ở Viêṭ Nam phải tuân thủ các quy định của Giấy chứng 

nhận loại theo yêu cầu của Quốc gia thiết kế. 

 3.043 KIỂM SOÁT VIỆC CHẾ TẠO 

 Chỉ đươc̣ phép chế taọ tàu bay hoăc̣ thiết bi ̣tàu bay khi cơ sở chế tạo có đủ 

nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng để đảm bảo quá trình chế tạo được kiểm 

soát bao gồm hệ thống chất lượng đảm bảo quá trình lắp ráp và chế tạo đáp ứng 

được các yêu cầu đề ra. 

 3.045 QUẢN LÝ HỒ SƠ 

 Cơ sở có Giấy chứng nhận chế tạo phải thiết lập hệ thống quản lý, lưu giữ 

đầy đủ hồ sơ nhằm đảm bảo xác định được nguồn gốc của tàu bay, các thiết bị tàu 

bay. 

 3.047 CHUẨN BI ̣ CHO VIÊC̣ CHẾ TAỌ TÀU BAY VÀ THIẾT BI ̣

TÀU BAY 

 a. Cuc̣ HKVN phải đảm bảo các yêu cầu của quốc gia chế taọ đươc̣ đáp 

ứng trước khi ban hành Giấy chứng nhâṇ chế taọ đối với viêc̣ chế taọ tàu bay 

hoăc̣ thiết bi ̣tàu bay. Các yêu cầu đó bao gồm: 

 1. Có đầy đủ sư ̣phối hơp̣ và thống nhất cần thiết với quốc gia thiết kế; 

 2. Có đầy đủ sư ̣phối hơp̣ và thống nhất cần thiết với người có Giấy chứng 

nhâṇ loaị; 

 3. Cơ sở chế tạo làm đơn đề nghi ̣ có đủ cơ sở nhà xưởng, trang thiết bi,̣ 

nhân lực và các dữ liêụ ky ̃thuâṭ để thưc̣ hiêṇ đươc̣ viêc̣ chế taọ; 

 4. Cơ sở chế tạo làm đơn đề nghi ̣mà có hợp đồng với nhà thầu phu,̣ nhà 

cung ứng thì phải đảm bảo các thiết bị tàu bay đáp ứng yêu cầu đủ điều kiêṇ bay; 
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 5. Có đầy đủ sư ̣phối hơp̣ và thống nhất cần thiết để đảm bảo rằng cơ sở 

chế taọ hơp̣ tác với tổ chức có trách nhiêṃ với thiết kế loaị khi đánh giá các 

thông tin liên quan trong quá trình khai thác tàu bay. 

 3.050 PHÊ CHUẨN CHẾ TAỌ TÀU BAY 

 a. Khi phê chuẩn viêc̣ chế taọ tàu bay hoăc̣ thiết bi ̣ tàu bay, Cuc̣ HKVN 

phải: 

 1. Xem xét các dữ liêụ liên quan và kiểm tra các trang thiết bi ̣và quy trình 

chế taọ để xác điṇh tổ chức chế taọ tuân thủ các yêu cầu đối với viêc̣ chế taọ; 

 2. Đảm bảo rằng cơ sở chế taọ đa ̃thiết lâp̣ và duy trì hê ̣thống chất lươṇg 

hoăc̣ hê ̣ thống kiểm tra để đảm bảo mỗi tàu bay hoăc̣ thiết bi ̣ tàu bay đươc̣ sản 

xuất bởi cơ sở đó hoăc̣ bởi nhà thầu phu,̣ nhà cung ứng đáp ứng yêu cầu đủ điều 

kiêṇ bay. 

 b. Trước khi phê chuẩn viêc̣ chế taọ, phải có thỏa thuận cần thiết giữa 

Quốc gia thiết kế và Cuc̣ HKVN để: 

 1. Đảm bảo rằng cơ sở chế taọ có quyền tiếp cận dữ liêụ thiết kế được phê 

chuẩn liên quan dùng cho muc̣ đích chế taọ; 

 2. Xác điṇh trách nhiêṃ của từng quốc gia liên quan đến từng liñh vưc̣ 

thiết kế, chế taọ và duy trì đủ điều kiện bay của tàu bay. 

  

CHƯƠNG E: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY 

3.060 PHẠM VI ÁP DỤNG 

 a. Các yêu cầu của Chương này được áp dụng đối với viêc̣ cấp lần đầu 

Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ bay cho tàu bay mang quốc tịch Việt Nam. 

 3.063 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY LẦN ĐẦU 

 a. Cục HKVN không cấp Giấy chứng nhâṇ đủ điều kiêṇ bay trừ khi có đầy 

đủ bằng chứng về viêc̣ tàu bay phù hơp̣ với các đặc tính thiết kế đảm bảo đủ điều 

kiện bay. Các quy định chi tiết liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện bay đươc̣ quy định trong Phần 4 của Bộ QCATHK. 

 b. Cục HKVN không cấp hoặc không công nhận hiệu lực của Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay khai thác quốc tế trừ khi có đầy đủ bằng chứng 

chứng tỏ tàu bay tuân thủ với các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của Phụ ước 8 của 

ICAO. 

 c. Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đối với tàu bay mang quốc tịch Việt 

Nam sẽ được gia hạn hoặc tiếp tục có hiệu lực khi tuân thủ các yêu cầu của hệ 

thống kiểm tra, bảo dưỡng và chương trình giám sát của Cục HKVN. Các yêu 

cầu chung cho các loại hình kiểm tra này đựợc quy định tại Phần 4 của Bộ 

QCATHK. 

 d. Cục HKVN chấp nhận đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

bay đối với tàu bay có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay còn hiệu lực do quốc 

gia thành viên của ICAO cấp. 

 đ. Cục HKVN thực hiện các công việc sau trước khi cấp hoặc công nhận 

hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay do quốc gia thành viên ICAO cấp: 
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 1. Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay 

gốc khi có bằng chứng tàu bay đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay 

thích hợp; 

 2. Trong trường hợp công nhận hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay 

gốc, thời hạn công nhận hiệu lực không được vượt quá thời hạn quy định tại Giấy 

chứng nhận gốc. 

 e. Cục HKVN được phép áp dụng việc công nhận hiệu lực khi tàu bay lần 

đầu tiên được đăng ký mang quốc tịch Việt Nam và khi tàu bay thay đổi quốc 

tịch đăng ký. 

 3.065 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY 

 a. Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay do Cục HKVN cấp có định dạng 

tương tư ̣mâũ quy điṇh taị Phụ ước 8 của ICAO và bao gồm các thông tin sau: 

 1.  Quốc gia đăng ký: Côṇg Hòa Xa ̃Hôị Chủ Nghiã Viêṭ Nam; 

 2.  Cơ quan cấp: Cuc̣ Hàng không Viêṭ Nam; 

 3. Quốc tic̣h và dấu hiêụ đăng ký; 

 4. Nhà sản xuất và tên loaị tàu bay; 

 5. Số xuất xưởng; 

 6. Loaị hình khai thác; 

 7. Câu xác nhâṇ sau: “Giấy chứng nhận này được cấp phù hợp với Công 

ước Quốc tế về Hàng không dân dụng ngày 07 tháng 12 năm 1944 và Luật Hàng 

không dân dụng Việt Nam. Tàu bay mang dấu hiệu đăng ký nói trên có giá trị sử 

dụng trong điều kiện khai thác và bảo dưỡng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành; 

 8. Chữ ký của Người đaị diêṇ của Cuc̣ HKVN; 

 9. Ngày cấp; 

 10. Ngày hết haṇ; 

 11. Ghi chú. 

 b. Các nôị dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay do Cục HKVN cấp 

có kèm phần dic̣h sang tiếng Anh. 

3.067 THÔNG TIN VÀ CÁC GIỚI HẠN CỦA TÀU BAY 

 Người làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay phải cung 

cấp cho Cục HKVN các tài liệu hướng dẫn bay, bảng chỉ dẫn và các tài liệu khác 

chỉ rõ các giới hạn đã được phê chuẩn nhằm đảm bảo tính đủ điều kiện của tàu 

bay theo quy định của các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay thích hợp và cung cấp các 

chỉ dẫn và thông tin cần thiết khác cho việc khai thác an toàn của tàu bay. 

 3.070 TẠM THỜI KHÔNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN ĐỦ ĐIỀU 

KIỆN BAY 

 Trong trường hợp người chủ sở hữu hoặc Người khai thác tàu bay không 

duy trì được tình trạng đủ điều kiện bay của tàu bay theo các quy định của các 

tiêu chuẩn đủ điều kiện bay thích hợp được nêu trong Bộ QCATHK, tàu bay sẽ 

không được tiếp tục đưa vào khai thác cho đến khi tính đủ điều kiện bay của tàu 

bay được phục hồi.” 

 3.073 HỎNG HÓC CỦA CÁC TÀU BAY NƯỚC NGOÀI 



 

7 

 

 a. Trong trường hợp tàu bay mang quốc tịch nước ngoài khi đang khai thác 

tại Việt Nam có hỏng hóc hoặc được xác định là không đáp ứng tiêu chuẩn đủ 

điều kiện bay, Cục HKVN được phép tạm dừng khai thác tàu bay ngay lập tức và 

sau đó liên hệ ngay với nhà chức trách hàng không của quốc gia đăng ký tàu bay 

và thông báo chi tiết về tình trạng đủ điều kiện bay của tàu bay đó. Khi tàu bay có 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay do Cục HKVN cấp được nhà chức trách hàng 

không nước thành viên ICAO xác định là có hỏng hóc hoặc không đáp ứng tiêu 

chuẩn đủ điều kiện bay, các yêu cầu của Phần 4 của Bộ QCATHK sẽ được áp 

dụng. 

 b. Căn cứ vào các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay áp dụng, quốc gia đăng ký 

tàu bay phải đánh giá hỏng hóc có ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện bay của tàu 

bay khi khai thác quốc tế, cụ thể như sau: 

 1. Khi quốc gia đăng ký tàu bay xác định hỏng hóc của tàu bay vượt quá 

giới hạn cho phép dẫn đến việc tàu bay không đáp ứng được tiêu chuẩn đủ điều 

kiện bay, tàu bay sẽ phải dừng khai thác cho đến khi hỏng hóc được khắc phục và 

tình trạng đủ điều kiện bay của tàu bay được phục hồi; 

 2. Trong các trường hợp đặc biệt, quốc gia đăng ký tàu bay có thể quy định 

điều kiện với các giới hạn đặc biệt cho phép tàu bay được phép thực hiện chuyến 

bay không vì mục đích thương mại tới sân bay mà tại đó hỏng hóc có thể được 

sửa chữa và tình trạng đủ điều kiện của tàu bay được phục hồi; 

 3. Trong trường hợp quốc gia đăng ký tàu bay xác định hỏng hóc nằm 

trong giới hạn cho phép và tàu bay vẫn duy trì được tiêu chuẩn đủ điều kiện bay, 

tàu bay có thể được phép tiếp tục khai thác với hỏng hóc đó.” 

  

 

 


