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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN 

TÀU BAY 

APPLICATION FOR ISSUANCE OF AIRCRAFT RADIO STATIONS LICENSE 

 

1. Tên và địa chỉ tổ chức cấp giấy chứng nhận: 

 Name and address of applicant 

2. Tên và địa chỉ nhà sản xuất: 

 Name and address of Manufacturer 

3. Mô tả tàu bay và thiết bị/ Aircraft and equipments details: 

a. Quốc tịch và dấu hiệu đăng ký:      

Nationality and registration mark 
 b.  Loại tàu bay:     Mẫu mã: 

 Type of aircraft      Model 

 c.  Số xuất xưởng:     Thời gian sản xuất: 

 Manufacturer’s serial number   Year of manufacture 

 d.  Loại động cơ:     Số động cơ lắp trên tàu bay: 

Type of engine     Number of engines fitted 

 e.  Loại cánh quạt:     Số cánh quạt lắp trên tàu bay: 

Type of Propeller     Number of propeller fitted 

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

Maximum take-off weight: 

g. Tải trọng hạ cánh tối đa của tàu bay: 

Maximum landing weight 

h. Chi tiết thiết bị vô tuyến được sử dụng: 

Details of Radio Equipment to be used 

Tên thiết bị 

Equipment 

Số quy cách 

Part number 

Số lượng 

Number installed 

Nhà chế tạo 

Manufacture 

    

    

    

    

    

 

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 cấp, công nhận  giấy phép sử dụng 

thiết bị vô tuyến điện 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 issuance, recognition of  Aircraft Radio Stations License) 

  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 




