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PHỤ LỤC X 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 14 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, bổ sung khoản 3 Điều 14.003 quy định tại Mục 1 Phụ lục 

XII 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: 

“3. Nhân viên hàng không trình độ cao bao gồm: thành viên tổ lái (phi 

công); nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay có chứng chỉ 

CRS mức B trở lên; nhân viên điều độ, khai thác bay.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14.042 quy định tại Mục 8 Phụ lục XII của 

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

“14.042 HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ MỆT MỎI 

a. Tổ chức, cá nhân đươc̣ thưc̣ hiện hoặc sử duṇg người khác thưc̣ hiện 

công việc của tổ bay, nhân viên điều phái hoặc nhân viên giữ trách nhiệm phân 

lic̣h bay khi người đó đã hoàn thành khóa huấn luyện ban đầu và định kỳ về 

quản lý mệt mỏi.  

b. Chương trình huấn luyện này phải tuân thủ chương trình được xây dựng 

bởi Người khai thác tàu bay và được công bố trong Tài liệu hướng dẫn khai 

thác. Nội dung của chương trình huấn luyện phải bao gồm các kiến thức về 

nguyên nhân, ảnh hưởng của mệt mỏi và phương pháp phòng, chống, giảm 

thiểu.  

c. Nội dung chương trình huấn luyện về quản lý mệt mỏi được quy định 

tại Phụ lục 1 Điều 14.042.” 

3. Bổ sung Điều 14.169 vào 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) như sau: 

“14.169 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG 

TRÌNH ĐỘ CAO 

a. Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay và nhân viên hàng 

không trình độ cao phải thực hiện các quy định sau: 

1. Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay và nhân viên hàng 

không trình độ cao phải có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng cho thuê lại lao 

động (sau đây gọi chung là hợp đồng lao động) phù hợp với quy định của pháp 

luật về lao động và các quy định tại Thông tư này; 

2. Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay có trách nhiệm quy 

định về chi phí, việc bồi thường chi phí đào tạo, huấn luyện, chi phí tích lũy giờ 

bay; chi phí phá vỡ cam kết thời gian làm việc sau đào tạo khi đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trước thời hạn để làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng đào 

tạo, hợp đồng lao động với nhân viên hàng không trình độ cao; 
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3. Hợp đồng lao động giữa người khai thác tàu bay với nhân viên hàng 

không trình độ cao gồm hai bản (02 bản) chính, trong đó một bản (01 bản) 

Người khai thác tàu bay lưu giữ, một bản (01 bản) nhân viên hàng không trình 

độ cao lưu giữ. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp 

đồng lao động, Người khai thác tàu bay phải gửi danh sách nhân viên hàng 

không trình độ cao kèm theo bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Cục 

HKVN để theo dõi, quản lý. Trường hợp danh sách nhân viên hàng không trình 

độ cao quy định tại điểm này có sự thay đổi, trong bảy (07) ngày làm việc, kể từ 

ngày ký kết hợp đồng, lao động, Người khai thác tàu bay có trách nhiệm thông 

báo với Cục HKVN để cập nhật. 

b. Chấm dứt hợp đồng lao động 

1. Nhân viên hàng không trình độ cao có quyền đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trước thời hạn, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Người 

khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay ít nhất 120 ngày trước ngày dự 

kiến chấm dứt hợp đồng để Người khai thác tàu bay lập kế hoạch duy trì hoạt 

động bảo đảm khai thác tàu bay theo kế hoạch bay đã được phê duyệt; 

2. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại điểm 1 

khoản này nếu kết thúc vào tháng 6, tháng 7 của năm thì hợp đồng lao động sẽ 

kéo dài đến hết tháng 7 của năm đó. Trường hợp thời hạn kết thúc hợp đồng lao 

động vào tháng 1 hoặc tháng 2 của năm thì thời hạn hợp đồng lao động sẽ kéo 

dài đến hết tháng 2 của năm đó; 

3. Nhân viên hàng không trình độ cao khi chấm dứt hợp đồng lao động 

trước thời hạn có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đào 

tạo, hợp đồng lao động và các thỏa thuận liên quan; 

4. Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay có trách nhiệm 

chấm dứt hợp đồng lao động khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp 

đồng đào tạo, hợp đồng lao động và các thỏa thuận có liên quan. 

c. Nhân viên hàng không trình độ cao được chuyển đổi Người khai thác 

tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay theo quy định của pháp luật khi đáp ứng các 

yêu cầu sau: 

1. Đã chấm dứt hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ (nếu 

có) đối với Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay hiện tại theo quy 

định; 

2. Có hợp đồng lao động với Người khai thác tàu bay hoặc tổ chức bảo 

dưỡng tàu bay mới.” 

4. Bổ sung Phụ lục 1 Điều 14.042 vào Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT 

như sau: 

“PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 14.042: HUẤN LUYỆN QUẢN LÝ MỆT MỎI 

Chương trình huấn luyện về quản lý mệt mỏi phải bao gồm các nội dung 

sau: 

a. Các quy định hiện hành về thời gian bay, thời gian làm việc và thời 

gian nghỉ ngơi; 

b. Kiến thức cơ bản về mệt mỏi, bao gồm hiểu biết về giấc ngủ và các ảnh 
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hưởng khi nhịp sinh học bị thay đổi; 

c. Nguyên nhân dẫn đến mệt mỏi, bao gồm tình trạng sức khoẻ có thể dẫn 

đến mệt mỏi; 

d. Ảnh hưởng của mệt mỏi đến khả năng làm nhiệm vụ; 

đ. Các biện pháp phòng chống mệt mỏi; 

 e. Ảnh hưởng của lối sống, chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập và cuộc 

sống gia đình đến mệt mỏi; 

g. Nhận thức về rối loạn giấc ngủ và các biện pháp điều trị; 

h. Ảnh hưởng của khai thác tầm xa hoặc nhiệm vụ tầm ngắn với tần suất 

cao lên từng cá nhân; 

i. Ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ trong hoạt động khai thác; 

k. Trách nhiệm của thành viên tổ bay đối với việc đảm bảo nghỉ ngơi đầy 

đủ và tình trạng sức khoẻ phù hợp khi thực hiện nhiệm vụ.” 

 
 


