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ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY 

APPLICATION FOR RENEWAL OF CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

 

1. Loại tàu bay:     Số đăng ký quốc tịch: 

 Aircraft type      Registration mark: 

2. Chương trình bảo dưỡng được phê chuẩn/ Approved maintenance schedule reference: 

 

3. Loại tàu bay sử dụng vào mục đích/ Type of proposed operation: 

Chở hành khách  Hàng khóa  Hàng không chung 

Transport of passengers Cargo   General Aviation 

Việc hàng không  Tư nhân  Khai thác đặc biệt 

 Aerial work   Private  Special operations 

4. Tên và địa chỉ của tổ chức đề nghị gia hạn chứng nhận/ Name and address of 
applicant (if other than the aircraft owner): 

5. Tên và địa chỉ chủ sở hữu tàu bay/ Name and address of the registered owner:  

6. Tên và địa chỉ của tổ chức bảo dưỡng chuẩn bị tàu bay cho việc kiểm tra gia hạn giấy 
chứng nhận đủ điều kiện bay/ Name and address of approved maintenance preparing 
aircraft for inspection in order to renew certificate of airworthiness: 

7. Tải trọng cất cánh tối đa của tàu bay: 

Maximum take-off mass of aircraft 
8. Tổng thời gian hoạt động của tàu bay: 

Total utilization of the aircraft since new (flying hours/cycles) 
9. Thời gian hoạt động từ lần gia hạn trước: 

Total utilization of the aircraft since last renewal (flying hours/cycles) 

 

Tôi xin cam đoan chi tiết kê khai trên đây và trong các phụ lục đính kèm theo đều chính 

xác và đúng sự thật, đề nghị Cục HKVN kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện 

bay cho tàu bay (I hereby declare that the particulars entered on this application and it’s 

appendix are accurate in every respect, submitted to CAAV for inspection and renew the 

validity of subject Certificate of Airworthiness) 

 

  Ngày  tháng  năm 

Date month  year 

Người đề nghị/Applicant 

(Ký/đóng dấu)/(Signature/seal) 

 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 




