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PHỤ LỤC V 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 6 Bộ QCATHK 

(Ban hành kèm theo Thông tư số  21/2017/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

 1. Sửa đổi tên Phụ lục V của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 

31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Thông tư số 

03/2016/TT-BGTVT) như sau: 

 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 6 Bộ QCATHK” 

 2. Sửa đổi, bổ sung khoản c Điều 6.043 quy định tại Mục 11 của Phụ 

lục V của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: 

  “c. Với hoạt động khai thác có yêu cầu thiết bị phát hiện thời tiết, chỉ được 

phép bay vận chuyển hành khách theo quy tắc bay bằng thiết bị hoặc bay đêm 

bằng mắt thường khi không được thông báo thời tiết đang có mây giông hoặc 

tiềm ẩn những điều kiện nguy hiểm khác mà ra đa thời tiết hoặc thiết bị phát hiện 

mây giông thể phát hiện được khi thiết bị đó hoạt động tốt với mọi điều kiện thời 

tiết.” 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.052 quy định tại Mục 15 Phụ lục V của 

Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Bộ Giao 

thông vận tải (sau đây gọi là Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT) như sau: 

 “6.052 LIÊN LẠC THEO TÍNH NĂNG (PBC) 

 a. Đối với chuyến bay trong vùng trời xác định hoặc trên các tuyến đường 

bay có yêu cầu về loại tính năng thông tin liên lạc theo yêu cầu (RCP) được quy 

định, Người khai thác chỉ được khai thác tàu bay khi: 

 1. Các thiết bị thông tin liên lạc được lắp đặt và hoạt động phù hợp với 

các loại RCP quy định; 

 2. Cục HKVN chấp thuận cho Người khai thác tàu bay được khai thác 

trong vùng trời đó. 

 b. Đối với các khu vực hoạt động khai thác đòi hỏi các thiết bị thông tin 

liên lạc phải đáp ứng các quy định về đặc tính kỹ thuật RCP đối với liên lạc dựa 

trên tính năng (PBC), ngoài những yêu cầu ở Điều 6.050, máy bay phải đáp ứng 

các điều kiện sau: 

 1. Được trang bị thiết bị thông tin liên lạc để máy bay được khai thác đáp 

ứng các đặc tính kỹ thuật RCP theo quy định; 

 2. Có thông tin liên quan đến đặc tính kỹ thuật RCP quy định trong AFM 

hoặc tài liệu khác được Quốc gia thiết kế tàu bay hoặc Quốc gia đăng ký tàu bay 

phê chuẩn;  

 3. Có thông tin liên quan đến đặc tính kỹ thuật RCP quy định trong Danh 

mục thiết bị tối thiểu (MEL).” 

 4. Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 6.063 quy định tại Thông tư số 

01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải 

(sau đây gọi là Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT) và khoản b quy định tại 

Mục 19 Phụ lục V của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT, bãi bỏ khoản c của 

Điều 6.063 quy định tại Mục 19 Phụ lục V Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT 
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và khoản d Điều 6.063 quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT như 

sau: 

 a. Sửa đổi, bổ sung khoản a Điều 6.063 quy định tại Thông tư số 

01/2011/TT-BGTVT và khoản b quy định tại Mục 19 Phụ lục V của Thông tư 

số 03/2016/TT-BGTVT như sau: 

 “a. Chỉ được khai thác tàu bay trong vùng trời có yêu cầu về dẫn đường 

theo tính năng khi thiết bị dẫn đường của tàu bay liên tục cung cấp thông tin đi 

và đến tại mọi điểm trên đường bay cho tổ lái với độ chính xác theo quy định. 

Các yêu cầu về khai thác PBN được quy định tại Điều 10.363 của Phần 10 Bộ 

QCATHK. 

 b. Đối với khu vực khai thác đòi hỏi đặc tính dẫn đường theo tính năng,     

ngoài những yêu cầu quy định ở Điều 6.060, máy bay phải: 

 1. Được trang bị thiết bị dẫn đường cho phép tàu bay có thể khai thác theo 

các đặc tính dẫn đường theo quy định; 

 2. Có thông tin liên quan đến các đặc tính dẫn đường quy định trong AFM 

hoặc tài liệu tương đương được Quốc gia thiết kế tàu bay hoặc Quốc gia đăng ký 

phê chuẩn;  

 3. Có thông tin liên quan đến các đặc tính dẫn đường quy định trong 

MEL.” 

 b. Bãi bỏ khoản c Điều 6.063 quy định tại Mục 19 Phụ lục V của Thông 

tư số 03/2016/TT-BGTVT và d Điều 6.063 quy định Thông tư số 01/2011/TT-

BGTVT. 

 5. Bổ sung Điều 6.064 quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT 

như sau: 

 “6.064 THIẾT BỊ HỖ TRỢ KHAI THÁC MNPS 

 a. Đối với chuyến bay trong vùng trời xác định theo Thoả thuận dẫn 

đường khu vực, khi có quy định về tính năng dẫn đường tối thiểu (MNPS), tàu 

bay phải được trang bị thiết bị dẫn đường có khả năng liên tục cung cấp cho tổ 

bay các thông tin về vị trí điểm xuất phát, điểm đến kế tiếp tại mọi vị trí của 

hành trình với độ chính xác theo quy định. 

 b. Chỉ được phép khai thác tàu bay trong vùng trời có yêu cầu MNPS khi 

tàu bay được trang bị: 

 1. Hai hệ thống dẫn đường tầm xa độc lập, khi khai thác không hạn chế; 

 2. Hệ thống dẫn đường tầm xa, khi khai thác ở những đường bay đặc biệt 

định trước. 

 c. Thiết bị dẫn đường yêu cầu để khai thác trong vùng trời MNPS phải 

thuận tiện cho phi công ở vị trí làm việc có thể nhìn thấy và sử dụng được.” 

 6. Bổ sung Điều 6.066 quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT 

như sau: 

 “6.066 GIÁM SÁT THEO TÍNH NĂNG (PBS) 

 a. Tàu bay phải được lắp đặt thiết bị giám sát luôn sẵn sàng hoạt động 

tuân thủ theo các quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ không lưu. 
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 b. Ngoài những yêu cầu tại khoản a điều này, máy bay chỉ được phép khai 

thác trong khu vực có yêu cầu thiết bị giám sát phù hợp với tính năng giám sát 

theo yêu cầu (RSP) để khai thác PBS khi: 

 1. Được trang bị thiết bị giám sát luôn sẵn sàng hoạt động theo tính năng 

kỹ thuật RSP; 

 2. Có thông tin liên quan đến các tính năng kỹ thuật RSP quy định trong 

AFM hoặc tài liệu tương đương được quốc gia thiết kế tàu bay hoặc Quốc gia 

đăng ký phê chuẩn;  

 3. Có thông tin liên quan đến các tính năng kỹ thuật RSP quy định trong 

MEL.” 

 7. Bổ sung Điều 6.069 quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT 

như sau: 

 “6.069 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 

 Các thiết bị tàu bay phải được lắp đặt đảm bảo trong trường hợp bất kỳ 

thiết bị của hệ thống thông tin liên lạc, dẫn đường, giám sát hoặc hệ thống kết 

hợp các hệ thống trên bị hỏng sẽ không ảnh hưởng đến độ an toàn của thiết bị 

khác thuộc hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát.” 

 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.090 quy định tại Mục 28 Phụ lục V Thông 

tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: 

 “6.090 QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THIẾT BỊ GHI DỮ LIỆU CHUYẾN 

BAY (FR) 

 a. FR phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau: 

 1. Được xây dựng, lắp đặt, cài đặt để bảo vệ tốt nhất những dữ liệu ghi lại 

và có thể bảo quản, phục hồi và sao chép những dữ liệu đó; 

 2. Đáp ứng được các yêu cầu về hoạt động, chịu được tai nạn và chống 

cháy; 

 3. Không bị tắt trong chuyến bay; 

 4. Được vô hiệu khi kết thúc 01 chuyến bay có xảy ra tai nạn hoặc sự cố;

 5. Không bị kích hoạt trở lại sau khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố nghiêm 

trọng, nếu như chưa được tháo ra theo quy định trong Phần 9 Bộ QCATHK và 

Phụ lục 13 Công ước về hàng không dân dụng quốc tế. 

 b. FR chịu được va đập gồm 01 hoặc nhiều hệ thống sau đây: 

 1. Thiết bị ghi tham số bay (FDR); 

 2. Thiết bị ghi giọng nói buồng lái (CVR); 

 3. Thiết bị ghi hình trong chuyến bay (AIR); 

 4. Thiết bị ghi dữ liệu liên kết (DLR). 

 c. FR khối lượng nhẹ bao gồm 01 hay nhiều những hệ thống sau đây: 

 1. Hệ thống ghi dữ liệu tàu bay (ADRS); 

 2. Hệ thống ghi âm buồng lái (CARS); 

 3. Hệ thống ghi hình trong chuyến bay (AIRS); 

 4. Hệ thống ghi dữ liệu liên kết (DLRS). 

 d. Người khai thác tàu bay có lắp FR phải tiến hành kiểm tra hoạt động và 

đánh giá dữ liệu ghi lại của hệ thống FR để đảm bảo các FR luôn ở tình trạng sử 
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dụng được theo quy định và phê chuẩn của Cục HKVN tại Phụ lục 1 Điều 6.090 

về những yêu cầu bổ sung liên quan đến tình trạng luôn sử dụng được.  

  đ. Người khai thác phải đảm bảo đủ khả năng cung cấp các tham số FDR 

và ADRS của tàu bay cho Cục HKVN dưới dạng dữ liệu điện tử để phục vụ công 

tác điều tra tai nạn, sự cố, có xét đến sự phát triển của kỹ thuật thế giới về loại dữ 

liệu này. 

  e. Thông tin dạng hình ảnh hay dữ liệu kết nối có thể được ghi lại trên 

CVR, FDR, CARS hoặc ADRS. 

  g. Đối với máy bay có khối lượng cất cánh tối đa trên 27.000 kg và được 

phép chở trên 19 hành khách có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận loại được nộp 

kể từ ngày 01/01/2021 phải được trang bị các thiết bị để người khai thác phục 

hồi các dữ liệu bay trong khoảng thời gian phù hợp và được Cục HKVN phê 

chuẩn. Các yêu cầu tối thiểu để phê chuẩn thiết bị khôi phục dữ liệu FR được 

quy định Phụ lục 2 Điều 6.090 về Khôi phục dữ liệu chuyến bay. 

  h. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dữ liệu của CVR, CARS, AIR 

loại A và AIRS loại A vào mục đích khác ngoài mục đích điều tra tai nạn, sự cố 

tàu bay quy định tại Phần 19 Bộ QCATHK (hoặc SARPS của ICAO Annex 13), 

khi được Cục HKVN cho phép. Các trường hợp ngoại lệ của việc sử dụng dữ 

liệu bay được quy định tại Phụ lục 3 Điều 6.090.   

  i. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép sử dụng dữ liệu của FDR, ADRS, 

AIR/AIRS loại B và C vào mục đích khác ngoài mục đích điều tra tai nạn, sự cố 

tàu bay quy định tại Phần 19 Bộ QCATHK (hoặc SARPS tại Phụ ước 13 của 

ICAO) khi các dữ liệu ghi lại này được bảo vệ theo quy định tại Phần 1, yêu cầu 

của Hệ thống quản lý an toàn (SMS) (hoặc SARPS tại Phụ ước 19 của ICAO).” 

 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.095 quy định tại Mục 33 Phụ lục V của 

Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: 

 “6.095 HỆ THỐNG THIẾT BỊ GHI ÂM BUỒNG LÁI (CVR) VÀ 

GHI ÂM 

 a. CVR phải có khả năng lưu trữ được thông tin đã ghi trong tối thiểu: 

 1. 02 giờ hoạt động đối với máy bay có yêu cầu trang bị CVR; 

 2. 02 giờ hoạt động đối với Trực thăng có có yêu cầu trang bị CVR; 

 3. 25 giờ hoạt động đối với tất cả máy bay có trọng tải cất cánh tối đa trên  

27000 kg được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay lần đầu từ ngày 

01/01/2021. 

 b. Chỉ được phép khai thác máy bay động cơ tua-bin được cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện bay hoặc Giấy chứng nhận loại lần đầu vào hoặc sau 

ngày 01/01/2016 và máy bay này được điều khiển bởi hơn một phi công khi máy 

bay không được trang bị CVR hoặc CARS. 

c. Chỉ được phép khai thác máy bay có tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 

5700 kg được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay hoặc Giấy chứng nhận loại 

lần đầu vào hoặc sau ngày 01/01/2003 khi máy bay được trang bị CVR có khả 

năng ghi và lưu trữ thông tin tối thiểu 2 giờ. 
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d. Chỉ được phép khai thác máy bay có tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 

5.700 kg được cấp Giấy chứng đủ điều kiện bay hoặc Giấy chứng nhận loại lần 

đầu vào hoặc sau ngày 01/01/1987 khi máy bay được trang bị 01 CVR. 

đ. Chỉ được phép khai thác máy bay động cơ tua-bin, trong đó Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện bay được cấp lần đầu trước ngày 01/01/1987, tải trọng cất 

cánh tối đa là 27.000 kg theo Chứng chỉ loại được cấp bởi Nhà chức trách phù 

hợp sau ngày 30/09/1969 khi máy bay được trang bị CVR. 

e. Chỉ được phép khai thác máy bay động cơ tua-bin, trong đó Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện bay được cấp lần đầu trước ngày 01/01/1987, tải trọng cất 

cánh tối đa từ 5.700 kg tới và bao gồm 27.000 kg theo Chứng chỉ loại được cấp 

bởi Nhà chức trách phù hợp sau ngày 30/09/1969 khi máy bay được trang bị 

CVR. 

g. Chỉ được phép khai thác trực thăng với tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 

3.180 kg, trong đó Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay được cấp lần đầu vào hoặc 

sau ngày 01/01/1987 khi máy bay được trang bị CVR. 

h. Chỉ được phép khai thác trực thăng với tải trọng cất cánh tối đa lớn hơn 

7.000 kg, trong đó Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay được cấp lần đầu trước 

ngày 01/01/1987 khi máy bay được trang bị CVR. 

i. Đối với máy bay trực thăng không được trang bị FDR, ít nhất tốc độ ổ 

quay chính phải được ghi lại trên một kênh của CVR. 

k. Chỉ được phép khai thác tàu bay có CVR khi được trang bị nguồn điện 

dự phòng có khả năng tự cấp nguồn điện cho CVR hoạt động trong khoảng thời 

gian 10±1 phút khi nguồn điện thông thường của thiết bị ghi âm bị mất do ngắt 

điện bình thường hoặc bất thường. 

l. Nguồn điện dự phòng của CVR phải đủ để cấp cho CVR và các thiết bị 

ghi âm khác trong buồng lái và CVR phải được lắp đặt ở vị trí gần nhất với 

nguồn điện dự phòng này. 

m. Nguồn điện dự phòng của CVR phải tách rời khỏi nguồn điện thông 

thường cấp cho CVR sao cho: 

1. Cho phép sử dụng ắc-quy tàu bay hoặc các nguồn khác làm nguồn điện 

dự phòng cho CVR nhưng vẫn phải đảm bảo tính tách rời của nguồn này và 

không được chung với nguồn điện chính của tàu bay; 

2. Nếu tính năng của CVR được kết hợp với các tính năng ghi thông tin 

khác trên cùng 01 thiết bị, cho phép cấp nguồn cho các tính năng đó. 

n. Chỉ được phép khai thác máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa trên 

27.000 kg, có Giấy chứng nhận loại hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cấp 

lần đầu tại Việt Nam sau 01/01/2018, khi được trang bị nguồn điện dự phòng 

cho: 

1. Tối thiểu 01 CVR; 

2. CVR phía trước trong trường hợp có nhiều bộ ghi dữ liệu kết hợp.” 

10. Bãi bỏ Mục 50 của Phụ lục V quy định tại Thông tư số 

03/2016/TT-BGTVT.  

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.157 quy định tại Mục 52 của Phụ lục V 

của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: 
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“6.157 BÌNH CỨU HỎA XÁCH TAY 

  a. Chỉ được khai thác tàu bay khi tàu bay đó được trang bị đủ số lượng tối 

thiểu bình cứu hoả xách tay. Các bình cứu hoả này chứa các chất mà khi xả ra sẽ 

không gây ô nhiễm nghiêm trọng không khí trong máy bay. Loại và số lượng 

chất dập lửa phải phù hợp với các dạng cháy có thể xảy ra trong các khoang có 

trang bị bình cứu hỏa này. Trong khoang hành khách, bình cứu hoả phải được 

thiết kế sao cho giảm thiểu sự độc hại của hơi độc. 

  b. Số lượng tối thiểu bình cứu hoả xách tay: 

  1. 01 bình được lắp trong buồng lái; 

  2. 01 bình được lắp trong khoang hàng hạng E ở vị trí thuận tiện cho tổ 

bay và 01 bình trong mỗi khoang bếp tầng trên và tầng dưới; 

  3. 01 bình trong mỗi khoang hành khách cách biệt với buồng lái và không 

dễ tiếp cận với tổ bay. 

 4. Bình cứu hỏa trang bị theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay đều được 

tính là 01 bình cứu hỏa theo yêu cầu. 

  5. Tàu bay chở không quá 30 hành khách phải trang bị tối thiểu 01 bình ở 

vị trí thuận tiện trong khoang hành khách; 

  6. Đối với các loại tàu bay chở được nhiều hơn 30 hành khách, phải đảm 

bảo các bình cứu hoả xách tay lắp đặt ở vị trí thuận tiện và phân bố đều trên 

khoang tàu bay với số lượng tối thiểu như sau: 

 
  7. Số lượng tối thiểu bình cứu hỏa trong khoang hành khách (theo số 

lượng ghế hành khách tối đa của tàu bay) phải đáp ứng: 

  i. 01 bình đối với trường hợp tàu bay chở từ 30 đến 60 hành khách; 

  ii. 02 bình đối với trường hợp tàu bay chở từ 61 hành khách trở lên.” 

 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 6.180 quy định tại Mục 63 Phụ lục V của 

Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT như sau: 

 “6.180 THIẾT BỊ PHÁT TÍN HIỆU ĐỊNH VỊ KHẨN NGUY (ELT) 

 a. Tất cả tàu bay trên mọi chuyến bay đều phải được trang bị 01 ELT tự 

động kích hoạt. 

 b. Chỉ được phép khai thác tàu bay trên 19 ghế khi tàu bay được trang bị 

tối thiểu 02 ELT trong đó có 01 ELT tự động kích hoạt. 

 c. Chỉ được phép khai thác tàu bay qua các vùng mà ở đó có khó khăn đặc 

biệt cho công tác tìm kiếm cứu nạn, khi tàu bay được trang bị ELT thứ hai. 

 d. Chỉ được phép khai thác tàu bay trên biển ngoài tầm lượn để hạ cánh 

khi có trang bị ít nhất 01 ELT trên thuyền phao hoặc phao cứu sinh. 

 đ. Chỉ được phép khai thác bay biển ở khoảng cách đòi hỏi có thuyền 

phao, khi tàu bay được trang bị: 
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 1. 01 ELT thứ 02 đối với máy bay; 

 2. 01 ELT trên mỗi thuyền phao đối với trực thăng. 

 e. ELT được lắp đặt phải đảm bảo khả năng kích hoạt thành công cao nhất 

trong trường hợp tàu bay gặp nạn trên mặt nước hoặc đất liền bao gồm cả những 

khu vực có yêu cầu đặc biệt về tìm kiếm cứu nạn. Khi lắp đặt ELT phải chú ý 

đến: 

 1. Loại và số lượng ELT lắp đặt; 

 2. Vị trí lắp đặt ELT trên tàu bay và trên thiết bị cứu sinh nổi của tàu bay; 

 3. Việc lắp đặt ELT phải đảm bảo khả năng chống cháy và chịu va chạm 

tối ưu;  

 4. Vị trí lắp đặt thiết bị kiểm soát và tắt bật ELT tự động lắp cố định trên 

tàu bay và quy trình khai thác các thiết bị này phải tính đến các yêu tố sau: 

 (i) Phát hiện nhanh chóng khi có kích hoạt không mong muốn; 

 (ii) Sổ tay hướng dẫn sử dụng cho thành viên tổ bay phải dễ dàng sử 

dụng. 

 g. Thời hạn để thay hoặc sạc pin của ELT phải được ghi rõ ràng bên ngoài 

thiết bị. 

 h. Tất cả ELT được trang bị phải hoạt động tuân thủ các quy định trong 

Phụ ước 10 Quyển III của ICAO. 

 i. Máy bay có trọng lượng cất cánh tối đa được phê chuẩn trên 5.700 kg 

có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay được cấp lần đầu từ ngày 01/01/2021 phải 

có tính năng truyền thông tin xác định vị trí tự động mỗi phút khi bị lâm nạn. 

 k. Người khai thác phải cung cấp thông tin xác định vị trí tàu bay khi bị 

tai nạn cho các tổ chức liên quan theo quy định của Cục HKVN.” 

 13. Bổ sung Phụ lục 2 Điều 6.090 quy định tại Thông tư số 

01/2011/TT-BGTVT như sau: 

 “PHỤ LỤC 2 ĐIỀU 6.090: KHÔI PHỤC DỮ LIỆU CHUYẾN BAY 

 a. Khi phê chuẩn phương tiện để nhanh chóng khôi phục dữ liệu của hệ 

thống ghi dữ liệu chuyến bay, Cục HKVN xem xét: 

 1. Năng lực người khai thác; 

 2. Khả năng của tàu bay và hệ thống tàu bay theo chứng nhận của Quốc 

gia thiết kế tàu bay; 

 3. Độ tin cậy của phương tiện khôi phục dữ liệu của CVR và FDR; 

 4. Các biện pháp khắc phục cụ thể.” 

 14. Bổ sung Phụ lục 3 Điều 6.090 quy định tại Thông tư số 

01/2011/TT-BGTVT như sau: 

 “PHỤ LỤC 3 ĐIỀU 6.090: BẢO MẬT THÔNG TIN CVR 

 a. Các dữ liệu ghi lại của CVR, CARS, AIR loại A và AIRS loại A được 

phép cung cấp cho các mục đích ngoài việc điều tra tai nạn, sự cố và là tài sản 

được bảo vệ của hệ thống quản lý an toàn (SMS) của Người khai thác tàu bay 

khi các dữ liệu này: 

 1.  Liên quan đến các sự kiện an toàn trong hệ thống SMS; chỉ giới hạn ở 

các phần dữ liệu ghi lại không định danh; 



 

8 

 

 2. Được sử dụng để truy tìm tội phạm không liên quan đến quá trình điều 

tra tai nạn, sự cố; 

 3. Được sử dụng để kiểm tra FR như duy định ở Phụ lục 1 Điều 6.090.” 

 15. Bổ sung Phụ lục 4 Điều 6.090 quy định tại Thông tư số 

01/2011/TT-BGTVT như sau: 

 “PHỤ LỤC 4 ĐIỀU 6.090: SỬ DỤNG HẠN CHẾ THÔNG TIN CỦA 

FDR 

 a. Các dữ liệu ghi lại của FDR, ADRS, AIR loại B và C, AIRS loại B và 

C được phép cung cấp cho các mục đích ngoài việc điều tra tai nạn, sự cố và là 

tài sản được bảo vệ của hệ thống quản lý an toàn (SMS) của người khai thác khi 

các dữ liệu này: 

 1.  Được người khai thác tàu bay sử dụng vào mục đích bảo dưỡng hoặc 

duy trì đủ điều kiện bay; 

 2. Được người khai thác tàu bay sử dụng khi phân tích dữ liệu chuyến bay 

theo yêu cầu của Điều 12.075; 

 3. Được sử dụng vào mục đích ngoài việc điều tra tai nạn, sự cố; 

 4. Không định danh; 

 5. Được phép tiết lộ theo quy định về an ninh hàng không.” 

 16. Sửa đổi số thứ tự các điểm 2, 3 tại khoản p của Phụ lục 1 Điều 

6.133 quy định tại Mục số 75 của Phụ lục V của Thông tư số 03/2016/TT-

BGTVT thành điểm 1, 2. 

 17. Bổ sung Phụ lục 1 Điều 6.156 vào Thông tư số 03/2016/TT-

BGTVT như sau: 

 “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 6.155: TÚI Y TẾ DƯ ̣PHÒNG (UPK) ĐỐI VỚI 

VẬN TẢI HÀNG KHÔNG THƯƠNG MAỊ 

Số lươṇg vật dụng tối thiểu chứa trong UPK được quy định như sau: 

  1. Bột khô thấm hút chất lỏng; 

  2. Hoá chất diệt khuẩn, khử trùng, làm sạch bề mặt;  

  3. Gạc y tế; 

  4. Khẩu trang bảo vệ; 

  5. Kính bảo vệ; 

6. Găng tay y tế; 

  7. Tạp dề bảo vệ (hoặc Bộ quần áo bảo vệ); 

  8. Khăn thấm hút cỡ lớn; 

  9. Xẻng hót rác và cái gạt rác; 

  10. Túi chứa rác thải sinh học nguy hiểm; 

  11. Danh mục vật phẩm y tế và Tài liệu hướng dẫn sử dụng.” 

 18. Sửa đổi số thứ tự các Mục số 73, 74, 75, 77 quy định tại Phụ lục V 

của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT thành Mục số 70, 71 ,72, 73. 

 

 
 


