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TỜ KHAI 

Xóa đăng ký 
Application for deregistration of aircraft 

 
 

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/APPLICANT 
1. Tên/Full name: ..................................................................................................................
2. Quốc tịch/Nationality: .......................................................................................................

3. Địa chỉ/Address: ................................................................................................................
4. Điện thoại/Tel:...................................................................................................................
II. TÀU BAY/AIRCRAFT 
1. Loại tàu bay/Type of aircraft:............................................................................................

2. Kiểu loại tàu bay/Designation of aircraft: .........................................................................
3. Nhà sản xuất/Manufacturer: ..............................................................................................

4. Số xuất xưởng tàu bay/Aircraft serial number: .................................................................

5. Trọng lượng cất cánh tối đa/MTOW:................................................................................
6. Năm xuất xưởng/Year: ......................................................................................................

7. Số lượng và kiểu loại động cơ/Number and designation of engines: ...............................
8. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký/Nationality and registration mark:....................

III. NỘI DUNG XÓA ĐĂNG KÝ3/DEREGISTRATION INFORMATION 

 Xóa đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam/Deregistration of Vietnamese 
nationality of aircraft 
Giấy chứng nhận đã cấp/Issued certificate: 

- Số/No.:..................................... 
- Ngày cấp/Date of issued:............................... 
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Xóa đăng ký tàu bay tạm thời mang quốc tịch Việt Nam/Deregistration of 
temporary Vietnamese nationality of aircraft 
Giấy chứng nhận đã cấp/Issued certificate: 
- Số/No.:..................................... 
- Ngày cấp/Date of issued:............................... 

 

Xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay/Deregistration of aircraft ownership 
Giấy chứng nhận đã cấp/Issued certificate: 
- Số/No.:..................................... 
- Ngày cấp/Date of issued:............................... 

 

Xóa đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay/Deregistration of right to aircraft 
possession  
Giấy chứng nhận đã cấp/Issued certificate: 
- Số/No.:..................................... 
- Ngày cấp/Date of issued:............................... 

 

 
 
Tài liệu gửi kèm theo đơn/Attachments: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ngày     tháng      năm 
Date     month      year 

Người đề nghị/Applicant 
(Ký/đóng dấu)/(Signature/seal) 

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này. 

I declare that all particulars supplied in this application are correct and complete 
and shall fully be responsible for the provided information. 
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