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PHỤ LỤC XII 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 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 Điều 16.025 quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-

BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải như sau:  

“16.025 CÁC PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT BAY  

a. Người khai thác tàu bay phải thực hiện ba phương thức giám sát bay 

sau: 

1. Giám sát bay theo địa điểm; 

2. Giám sát bay theo thời gian; 

3. Theo dõi bay (bao gồm giám sát và theo dõi chuyến bay). 

b. Người có AOC đang khai thác loại tàu bay không phải tàu bay tuốc-

bin phản lực có trọng lượng nhỏ hơn 5.700 kg và chuyên chở ít hơn 9 hành 

khách trên các chuyến bay không thường lệ có thể được cho phép sử dụng giám 

sát bay theo địa điểm là phương thức chính của giám sát bay. 

c. Giám sát bay theo địa điểm phải là hệ thống tối thiểu được chấp thuận 

để giám sát đối với các chuyến bay nội địa. 

d. Người có AOC đang khai thác tàu bay tuốc-bin phản lực trọng lượng 

lớn hơn 5.700 kg và số lượng hành khách chuyên chở từ 20 hành khách trở lên 

sẽ phải sử dụng phương thức: 

1. Theo dõi bay bao gồm theo dõi tàu bay; 

2. Đối với các chuyến bay nội địa, phải thiết lập hệ thống giám sát tích 

hợp Phương thức theo dõi bay và giám sát bay theo địa điểm được Cục HKVN 

phê chuẩn.” 

2. Bãi bỏ Mục số 6 quy định tại Phụ lục XIV của Thông tư số 

03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải. 

 

 


