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CHƯƠNG A: KHÁI QUÁT CHUNG
11.001 ÁP DỤNG
(a) Phần này quy định các yêu cầu của Việt Nam đối với những Người khai thác và
các loại hình khai thác liên quan đến phục vụ các lĩnh vực kinh tế, xã hội theo
quy định của Phần này.
(b)

Phần này áp dụng cho những tổ chức và cá nhân sử dụng tàu bay để thực hiện ở
Việt Nam.

(c)

Tất cả những người sử dụng tàu bay để ở Việt Nam phải tuân thủ các yêu cầu về
đủ điều kiện bay và khai thác của các phần khác của Bộ quy chế an toàn hàng
không này, ngoại trừ các yêu cầu của Phần này hoặc các yêu cầu bổ sung riêng
biệt khác.

11.003 CÁC ĐỊNH NGHĨA
(a) Các từ viết tắt sau đây sẽ sử dụng trong Phần này:
Ghi chú: Các thuật ngữ khác liên quan đến hàng không được định nghĩa trong
Phần 1 của Bộ quy chế an toàn hàng không này.
(1)

Bay phục vụ kinh tế, xã hội: là loại hình hoạt động hàng không chung
phục vụ nông nghiệp, xây dựng, chụp ảnh, trắc địa, giám sát và tuần tra, tìm
kiếm và cứu nạn, bay quảng cáo và các lĩnh vực kinh tế, xã hội khác;

(2)

Bay nhào lộn: Một sự cố ý di chuyển, bất ngờ thay đổi thế bay của một tàu
bay, một thế bay không bình thường, hoặc gia tốc (thay đổi tốc độ) không
bình thường, nó không cần thiết đối với chuyến bay thông thường;

(3)

Cờ, băng rôn, khẩu hiệu. Một dạng tấm quảng cáo được gắn bên ngoài
máy bay và được kéo theo máy bay;

(4)

Khai thác tàu bay nông nghiệp: Khai thác tàu bay cho các mục đích:
(i)

Phun, rải bất kỳ thuốc bảo vệ thực vật nào;

(ii) Bón phân hoặc các hóa chất phục vụ cho cây trồng, nhân giống cây,
hoặc thuốc trừ các cây không có lợi; hoặc
(iii) Bay gieo hạt, trồng rừng, bảo vệ rừng, nhưng không bao gồm phun
thuốc trừ sâu.
(5)

Thuốc bảo vệ thực vật: Bất kỳ chất hóa học hoặc hỗn hợp chất hóa học
dùng cho mục đích:
(i)

Ngăn cản, phá hủy, đẩy lùi, hoặc giảm nhẹ bất kỳ sâu bọ, động vật
gặm nhấm, giun, nấm, và các dạng động thực vật khác hoặc vi rút,
ngoại trừ các vi rút trong hoặc trên người hoặc động vật khác mà Việt
Nam công bố là có hại; và

(ii) Sử dụng để điều chỉnh cây trồng, làm rụng lá hoặc làm khô.
(6)

Thùng (bộ phận) cẩu hàng của trực thăng: Cấu hình để cẩu hàng ngoài
bằng trực thăng:
(i)

Hạng A – Bộ phận cẩu hàng ngoài gắn cố định vào trực thăng, không
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thể vứt bỏ, và không thể thả xuống thấp hơn càng của tàu bay, được sử
dụng để vận chuyển hàng;
(ii) Hạng B – Bộ phận cẩu hàng treo ngoài trực thăng, có thể vứt bỏ được,
và di chuyển tự do trên cạn hoặc dưới nước trong khi trực thăng hoạt
động;
(iii) Hạng C – Bộ phận cẩu hàng treo ngoài trực thăng, chúng có thể vứt bỏ
được, nhưng kéo lê trên (chạm với) mặt đất hoặc mặt nước trong khi
trực thăng hoạt động;
(iv) Hạng D – Treo cẩu người bên ngoài từ trực thăng.
11.005 CÁC TỪ VIẾT TẮT
(a) Các từ viết tắt sao đây được sử dụng trong Phần này:
(1)

AGL (Above Ground Level) – Mức cao phía trên mặt đất;

(2)

PIC (Pilot In Command) – Người chỉ huy tàu bay;

(3)

IFR (Instrument Flight Rules) – Quy tắc bay bằng thiết bị.

CHƯƠNG B: KHAI THÁC TÀU BAY NÔNG NGHIỆP
11.010 ÁP DỤNG.
(a) Phần này quy định về:
(1)

Khai thác tàu bay nông nghiệp ở Việt Nam; và

(2)

Cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp thương mại và
dùng riêng cho các hoạt động khai thác này.

11.013 GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY NÔNG NGHIỆP
(a) Trừ khi được quy định tại khoản (d) của Điều này, không ai được tiến hành khai
thác tàu bay nông nghiệp khi không có Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay
nông nghiệp theo quy định của Phần này.
(b)

Một Người khai thác nếu phù hợp với các quy định của Chương này, thực hiện
khai thác tàu bay nông nghiệp với loại trực thăng được trang bị thiết bị phục vụ
(tưới, gieo hạt..) bên ngoài, không được coi như là đã được cấp Giấy chứng nhận
Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài.

(c)

Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài
theo quy định của Phần này có thể thực hiện khai thác tàu bay nông nghiệp chỉ
liên quan tới tưới nước dập cháy rừng sử dụng trực thăng cẩu hàng ngoài.

11.015 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU
BAY NÔNG NGHIỆP
(a) Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay nông nghiệp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục
HKVN. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải gửi về Cục HKVN tối thiểu 60
4

Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay - Phần 11

ngày trước ngày dự kiến tiến hành công việc khai thác tàu bay nông nghiệp.
(b)

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp bao
gồm:
(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp bao
gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở
chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực khai
thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai thác
loại hình khai thác nông nghiệp trước đó; loại, kiểu tàu bay (trực thăng,
cánh bằng); tài liệu khai thác tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của
nhân viên giám sát khai thác chính; ngày dự kiến khai thác.

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM), bao gồm: hệ thống quản lý
và giám sát và khai thác; chương trình an toàn bay và phòng ngừa tai nạn,
chính sách khai thác chung của Người khai thác; phương thức khai thác tiêu
chuẩn của loại tàu bay; thông tin về đường bay và sân bay; và chính sách
huấn luyện; giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(4)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(5)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(6)

Bản sao hợp đồng bảo dưỡng giữa Người khai thác và các tổ chức bảo
dưỡng được phê chuẩn phù hợp với quy định của Phần 11 Bộ quy chế an
toàn hàng không, nếu Người khai thác không có tổ chức bảo dưỡng;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

11.017 PHÊ CHUẨN, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI
KHAI THÁC TÀU BAY NÔNG NGHIỆP
(a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ của người đề nghị cấp Giấy
chứng nhận khai thác tàu bay nông nghiệp, Cục HKVN sẽ thẩm định tính hợp lệ
và đầy đủ của hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị. Trong
trường hợp hồ sơ đề nghị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn phải bổ
sung và thời gian phê chuẩn khai thác tàu bay nông nghiệp sẽ chỉ được tính kể từ
khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.
(b)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN thực hiện
việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay để
xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.

(c)

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm tra thực tế,
Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy người làm đơn
hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định của Phần này, Cục HKVN
cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp. Trong trường hợp
còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo kết quả cho người
làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp
ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng sẽ
được tính bổ sung vào thời gian cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay
nông nghiệp.
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(d)

(e)

Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp có thể được sửa đổi, bổ
sung:
(1)

Cục HKVN sẽ xem xét theo luật và các quy chế hiện hành; hoặc

(2)

Dựa trên đơn đề nghị của Người khai thác.

Người khai thác tàu bay nông nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường
bưu điện đến Cục HKVN nêu rõ nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ đề
nghị sửa đổi, bổ sung phải được gửi tối thiểu 30 ngày trước ngày Giấy chứng
nhận khai thác tàu bay nông nghiệp sửa đổi, bổ sung dự kiến sẽ có hiệu lực. Hồ
sơ bao gồm:
(1)

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung năng định khai thác, loại tàu bay hoặc tàu bay
của Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay. Trong đơn nêu rõ nội dung
đề nghị sửa đổi, bổ sung;

(2)

Các tài liệu sửa đổi, bổ sung có liên quan.

(f)

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của người đề nghị bổ
sung, sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác tàu bay nông nghiệp, Cục HKVN thẩm
định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho người
đề nghị. Trong trường hợp hồ sơ đề nghị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người
làm đơn phải bổ sung và thời gian sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác tàu bay
nông nghiệp chỉ được tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.

(g)

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN lập
kế hoạch thực hiện các công việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với
Người khai thác tàu bay để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.

(h)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm tra thực tế,
Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy người làm đơn
hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định của Phần này, Cục HKVN
phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông
nghiệp. Trong trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ
thông báo kết quả cho người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục
các yêu cầu chưa được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu
cầu chưa được đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian phê chuẩn sửa đổi
Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp.

(i)

Cục HKVN phê chuẩn yêu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Người khai
thác tàu bay nông nghiệp nếu xác định khả năng đảm bảo an toàn trong hàng
không thương mại và công cộng.

(j)

Trong vòng 30 ngày, sau khi nhận được thông báo từ chối sửa đổi, bổ sung,
Người khai thác có thể đề nghị Cục HKVN xem xét lại thông báo từ chối.

11.020 CÁC YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU
BAY NÔNG NGHIỆP
(a) Quy định chung:
(1)

Cục HKVN cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp cho
người đề nghị phù hợp với các quy định về Giấy chứng nhận Người khai
thác tàu bay nông nghiệp của Chương này;
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(2)
(b)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp bao
gồm các loại phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Người lái:
(1)

Người lái tàu bay phải có giấy phép lái tàu bay của Việt Nam còn hiệu lực,
phù hợp với loại hình khai thác và loại tàu bay được sử dụng;

(2)

Người khai thác tàu bay nông nghiệp thương mại phải có giấy phép hoặc có
ít nhất một người lái có giấy phép lái tàu bay thương mại hoặc vận tải hàng
không còn hiệu lực được cấp bởi Cục HKVN liên quan tới tàu bay sử dụng
khai thác.

(c)

Tàu bay: Người đề nghị phải có ít nhất 1 tàu bay có Giấy chứng nhận đủ điều
kiện bay còn hiệu lực để phục vụ cho khai thác nông nghiệp.

(d)

Khả năng hiểu biết và kiểm tra kỹ năng: Người đề nghị phải đưa ra các hiểu biết
và kỹ năng phù hợp để khai thác tàu bay nông nghiệp.
(1)

Trình độ hiểu biết:
(i)

Các bước thực hiện trước khi bắt đầu khai thác, bao gồm bề mặt, địa
hình khu vực làm việc;

(ii) Quy trình xử lý an toàn của các chất bảo vệ thực vật và xử lý các bình
chứa chất bảo vệ thực vật thải ra;
(iii) Các ảnh hưởng chung của thuốc trừ sâu và chất hóa học nông nghiệp
đối với cây trồng, động vật và con người, và các phương thức phòng
ngừa khi sử dụng thuốc trừ sâu và các chất hóa học;
(iv) Triệu chứng chính của người bị nhiễm thuốc trừ sâu, giới hạn nguy
hiểm, và nơi kiểm soát chất độc;
(v)

Tính năng và giới hạn khai thác của tàu bay sử dụng;

(vi) Các quy trình áp dụng và quy trình an toàn bay.
(2)

Kỹ năng khi di chuyển, bằng chứng trọng lượng cất cánh tối đa của tàu bay
được cấp chứng chỉ, hoặc trong lượng tải tối đa cho phép.
(i)

Đường băng ngắn và cất cánh đường băng ngắn (chỉ áp dụng cho tàu
bay và tàu bay gyrô);

(ii) Tiếp cận tới vùng làm việc;
(iii) Cải bằng;
(iv) Bay thẳng theo vệt;
(v)

Tiến trước và quay vòng;

(vi) Giảm tốc nhanh chóng (dừng lại nhanh) chỉ đối với trực thăng.
11.023 THỜI HẠN VÀ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN
NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY NÔNG NGHIỆP
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp có hiệu lực 24 tháng trừ
khi bị hủy bỏ, đình chỉ hoặc thu hồi. Người khai thác nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị
cấp gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp trực tiếp hoặc
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qua đường bưu điện đến Cục HKVN tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hạn của
Giấy chứng nhận, hồ sơ đề nghị gia hạn bao gồm:
(1)

(2)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông
nghiệp. bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa
điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp;
khu vực khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh
nghiệm khai thác trước đó; loại, kiểu tàu bay (trực thăng, cánh bằng); tài
liệu khai thác tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên
giám sát khai thác chính; ngày dự kiến khai thác;
Báo cáo về những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng
nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp.

(b)

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được công văn đề nghị gia hạn
Giấy chứng nhận khai thác tàu bay nông nghiệp, Cục HKVN sẽ thẩm định tính
hợp lệ và đầy đủ của công văn và các dữ liệu khai thác tàu bay nông nghiệp của
24 tháng trước đó và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị. Trong
trường hợp hồ sơ đề nghị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn phải bổ
sung và thời gian phê chuẩn khai thác tàu bay nông nghiệp sẽ chỉ được tính kể từ
khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.

(c)

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ Cục HKVN thực
hiện việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay
để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.

(d)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi thống nhất kế hoạch thực hiện công việc kiểm
tra tài liệu, kiểm tra thực tế, Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra
cho thấy người làm đơn hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định của
Phần này, Cục HKVN cấp gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay
nông nghiệp. Trong trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục
HKVN sẽ thông báo kết quả cho người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc
khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc
phục các yêu cầu chưa được đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian gia hạn
Giấy chứng nhận khai thác tàu bay nông nghiệp.

11.025 QUY TẮC KHAI THÁC CHUNG
(a) Điều này quy định quy tắc áp dụng đối với tổ chức, cá nhân và tàu bay sử dụng
trong khai thác phục vụ nông nghiệp theo quy định của Phần này, ngoại trừ quy
định tại khoản (c) của Điều này.
(b)

Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp có thể
thực hiện các sai lệch trong khai thác so với Phần 10 mà không nhất thiết phải có
nhân nhượng từ nhà chức trách hàng không khi thực hiện các công việc hàng
không liên quan đến nông nghiệp, bay làm vườn và bảo tồn rừng theo các quy
định của Chương này.

(c)

Quy tắc khai thác của Chương này áp dụng cho người có Giấy chứng nhận
Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài thực hiện khai thác tàu bay nông
nghiệp chỉ liên quan đến xả nước dập cháy rừng bằng trực thăng cẩu hàng ngoài.

(d)

Trong trường hợp hoàn toàn tuân thủ với Chương này, Người khai thác có thể
thực hiện khai thác nông nghiệp với tàu bay cánh quay có thiết bị gieo hạt nằm
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bên ngoài mà không nhất thiết phải có Giấy chứng nhận khai thác do Cục HKVN
đã quy định.
11.027 CÁC GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG NHẬN MANG THEO TÀU BAY
(a) Không ai được phép khai thác tàu bay trừ khi có bản sao Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay nông nghiệp được mang theo tàu bay.
(b)

Bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay, Giấy
chứng nhận vô tuyến điện và Giấy chứng nhận tiếng ồn của tàu bay phải mang
theo tàu bay và sẵn sàng cung cấp cho công tác kiểm tra khi được yêu cầu.

11.030 HẠN CHẾ CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY
NÔNG NGHIỆP
(a) Không ai được phép thực hiện khai thác một tàu bay nông nghiệp theo Giấy
chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp do Cục HKVN cấp:
(1)

Với mục đích thuê hoặc cho thuê;

(2)

Trên một vùng đông dân cư; hoặc

(3)

Trên bất kỳ khu vực riêng nào trừ khi người đó là người sở hữu hoặc có
quyền sử dụng khu vực đó theo luật định.

11.033 PHƯƠNG THỨC PHUN, RẢI
(a) Không ai được phép phun, rải bất kỳ các chất hoặc hóa chất gây nguy hiểm cho
người và tài sản phía dưới.
11.035 PHUN THUỐC TRỪ SÂU, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(a) Ngoại trừ quy định tại khoản (b) của Điều này, người được cấp Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay nông nghiệp không được phun bất kỳ loại thuốc bảo vệ
thực vật:

(b)

(1)

Trái với mục đích đã đăng ký;

(2)

Trái với các chỉ dẫn an toàn hoặc giới hạn sử dụng ghi trên nhãn; hoặc

(3)

Trái với các quy định của Việt Nam.

Khoản này không áp dụng đối với mục đích thí nghiệm việc phun, rải thuốc bảo
vệ thực vật:
(1)

Dưới sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện
nghiên cứu thuốc bảo vệ thực vật; hoặc

(2)

Được Việt Nam cho phép.

11.037 NHÂN SỰ
(a) Cung cấp thông tin: Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay
nông nghiệp phải đảm bảo rằng mọi nhân viên làm việc trong tổ chức của mình
phải biết rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.
(b)

Người giám sát: Không ai được phép giám sát Người khai thác tàu bay nông
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nghiệp trừ khi người đó có hiểu biết và kỹ năng phù hợp với các yêu cầu của
Chương này.
(c)

Người chỉ huy tàu bay: Không ai được phép thực hiện công việc của người chỉ
huy tàu bay được khai thác theo quy định của Chương này trừ khi người lái đó:
(1)

Có giấy phép lái tàu bay và năng định được miêu tả trong Chương này phù
hợp với loại hình khai thác thực hiện; hoặc

(2)

Chứng minh đầy đủ cho người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác
tàu bay nông nghiệp đang thực hiện khai thác, hoặc cho người giám sát do
người có Giấy chứng nhận khai thác tàu bay nông nghiệp chỉ định về trình
độ và kỹ năng phù hợp với các yêu cầu của Chương này.

11.040 KHAI THÁC TRONG KHÔNG PHẬN KIỂM SOÁT CỦA MỘT SÂN BAY
(a) Ngoại trừ các chuyến bay đi đến và xuất phát từ vùng phun rải thuốc, không ai
được phép khai thác một tàu bay trong phạm vị đường biên bao quanh diện tích
bề mặt của không phận loại D quy định của một sân bay cụ thể trừ khi có giấy
phép khai thác do cơ quan kiểm soát không lưu phụ trách khu vực sân bay đó
cấp.
(b)

Không ai được phép khai thác tàu bay trong điều kiện thời tiết dưới mức tối thiểu
quy định cho phương thức bay bằng mắt (VFR) trong phạm vi đường biên bao
quanh diện tích bề mặt của không phận loại E chiếu lên trên từ mặt đất trừ khi có
giấy phép khai thác do cơ quan kiểm soát không lưu phụ trách khu vực sân bay
đó cấp.

11.043 KHAI THÁC TRÊN VÙNG ĐÔNG DÂN CƯ: KHÁI QUÁT CHUNG
(a) Người được cấp Giấy chứng nhận có thể hoạt động hoặc cho phép một tàu bay
hoạt động trên vùng trời của khu vực đông dân cư ở độ cao yêu cầu, nếu việc
khai thác được thực hiện trên nguyên tắc:
(1)

Đảm bảo an toàn tối đa cho người và tài sản trên mặt đất của khu vực đó và
phù hợp với hoạt động khai thác; và

(2)

Phải trình Cục HKVN phê chuẩn kế hoạch bay cho mỗi lần khai thác, bao
gồm:
(i)

Sơ đồ tĩnh không liên quan tới khu vực khai thác;

(ii) Khả năng hạ cánh khẩn cấp của tàu bay được sử dụng; và
(iii) Bất kỳ sự phối hợp cần thiết với cơ quan kiểm soát không lưu.
(b)

Người được cấp Giấy chứng nhận phải đảm bảo rằng tất các tàu bay khai thác đã
thực hiện đúng như các quy định liên quan.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.043 quy định chung về khai thác trên khu vực
đông dân cư.

11.045 KHAI THÁC TRÊN VÙNG ĐÔNG DÂN CƯ : NGƯỜI LÁI VÀ TÀU BAY
(a) Người chỉ huy tàu bay khi khai thác trên khu vực đông dân cư phải có ít nhất:
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(b)

(1)

25 giờ bay là chỉ huy tàu bay thực hiện trên tàu bay cơ bản;

(2)

100 giờ bay kinh nghiệm như người chỉ huy tàu bay thực hiện công việc
phun hóa chất cho nông nghiệp.

Tàu bay:
(1)

Ngoại trừ trực thăng, mỗi tàu bay phải có khả năng vứt bỏ ít nhất một nửa
khối lượng hóa chất nông nghiệp trong vòng 45 giây. Nếu tàu bay được
trang bị thiết bị để vứt bỏ thùng hoặc thiết bị rót hóa chất thì những thiết bị
đó có bộ phận khóa, chốt để ngăn ngừa việc vứt bỏ ngoài ý muốn của tổ
bay.

11.047 LƯU GIỮ VÀ XUẤT TRÌNH GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC
TÀU BAY NÔNG NGHIỆP
(a) Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp phải cất
giữ Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp ở căn cứ chính và
phải xuất trình cho đoàn kiểm tra của Cục HKVN và các cơ quan có thẩm quyền
khi được yêu cầu.
11.050 CÁC HỒ SƠ: GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI KHAI THÁC TÀU BAY
NÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI
(a) Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp phải duy
trì và cất giữ tại căn cứ chính các hồ sơ sau đây:

(b)

(1)

Tên và địa chỉ của mỗi người được cung cấp dịch vụ tàu bay nông nghiệp;

(2)

Thời gian phục vụ;

(3)

Tên và số lượng hóa chất được rải (phun) cho mỗi lần thực hiện; và

(4)

Tên, địa chỉ và số giấy phép của người lái được sử dụng trong khai thác tàu
bay nông nghiệp chứng minh tại thời điểm đó người lái đáp ứng các yêu
cầu về trình độ và kỹ năng theo quy định của Chương này.

Các hồ sơ quy định tại Điều này phải được lưu giữ ít nhất 12 tháng.

11.053 THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
(a) Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp phải
thông báo chi tiết bằng văn bản cho Cục HKVN về bất kỳ thay đổi nào liên quan
tới địa chỉ hoặc căn cứ khai thác chính của mình.
11.055 CHẤM DỨT VIỆC KHAI THÁC.
(a) Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay nông nghiệp phải nộp
lại Giấy chứng nhận cho Cục HKVN sau khi chấm dứt việc khai thác.
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CHƯƠNG C: TRỰC THĂNG CẨU HÀNG NGOÀI
11.060 ÁP DỤNG
(a) Chương này quy định:

(b)

(c)

(1)

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho trực thăng được
sử dụng trong khai thác cẩu hàng ngoài;

(2)

Các quy định về khai thác và Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu
hàng ngoài ở Việt Nam.

Quy định về Giấy chứng nhận của Phần này không áp dụng đối với:
(1)

Nhà chế tạo trực thăng khi phát triển bộ phận cẩu hàng ngoài;

(2)

Việc khai thác được thực hiện bởi người đã đáp ứng đầy đủ các quy định
phù hợp với việc cấp Giấy chứng nhận hoặc ủy quyền trong Phần này;

(3)

Các chuyến bay huấn luyện được thực hiện chuẩn bị cho việc kiểm chứng
phù hợp các quy định của Phần này; hoặc

(4)

Chính quyền địa phương hoặc chính phủ tiến hành khai thác với tàu bay
công vụ.

Theo quy định của Phần này, một người không phải là thành viên tổ bay có
nhiệm vụ liên quan đến việc khai thác cẩu hàng ngoài có thể được tham gia
chuyến bay trên loại trực thăng cẩu hàng ngoài được phê chuẩn là hạng D.

11.063 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Không ai được phép tiến hành các loại hình khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài
mà không có Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài do
Cục HKVN cấp phù hợp với các quy định của Phần này.
11.065 HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Trừ khi dừng hoạt động sớm, bị hủy bỏ, hoặc thu hồi, Giấy chứng nhận Người
khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài có thời hạn 24 tháng tính từ tháng cấp mới
hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
11.067 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HOẶC GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI
KHAI THÁC TRỰC THĂNG CẨU HÀNG NGOÀI
(a) Người khai thác nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác
trực thăng cẩu hàng ngoài trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục HKVN.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi về Cục HKVN tối thiểu 60 ngày trước
ngày dự kiến tiến hành công việc khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài.
(b)

Hồ sơ công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu
hàng ngoài bao gồm:
(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài được làm theo mẫu, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên
giao dịch, địa điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình
doanh nghiệp; khu vực khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai
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thác; kinh nghiệm khai thác trước đó; loại, kiểu loại trực thăng được sử
dụng; thông tin kỹ thuật và tính năng của thiết bị cẩu hàng ngoài, phương
thức lắp đặt thiết bị; tài liệu khai thác trực thăng liên quan; kinh nghiệm và
trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính; ngày dự kiến khai thác;
(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

11.070 PHÊ CHUẨN, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI
KHAI THÁC TRỰC THĂNG CẨU HÀNG NGOÀI
(a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ của người đề nghị cấp Giấy
chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài, Cục HKVN sẽ thẩm định tính
hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị.
Trong trường hợp hồ sơ đề nghị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn
phải bổ sung và thời gian phê chuẩn khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài sẽ chỉ
được tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.
(b)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN thực hiện
việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay để
xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.

(c)

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm tra thực tế,
Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy người làm đơn
hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định của Phần này, Cục HKVN
cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cầu hàng ngoài. Trong trường
hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN sẽ thông báo kết quả cho
người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được
đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng
sẽ được tính bổ sung vào thời gian cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực
thăng cẩu hàng ngoài.

(d)

Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài có thể được sửa đổi,
bổ sung trong các trường hợp:

(e)

(1)

Liên quan đến an toàn trong khai thác và lợi ích công cộng đòi hỏi phải sửa
đổi; hoặc.

(2)

Người có AOC đề nghị sửa đổi, và Cục HKVN nhận thấy vấn đề an toàn
trong khai thác và lợi ích công cộng cho phép sửa đổi.

Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua
đường bưu điện đến Cục HKVN nêu rõ nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung. Hồ sơ
đề nghị sửa đổi, bổ sung phải được gửi ít nhất 30 ngày trước ngày Giấy chứng
nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài dự kiến sẽ có hiệu lực, bao gồm:
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(1)

(2)

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung năng định khai thác, loại tàu bay hoặc tàu bay
của Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay. Trong đơn nêu rõ nội dung
đề nghị sửa đổi, bổ sung;
Các tài liệu sửa đổi, bổ sung có liên quan.

(f)

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của người đề nghị bổ
sung, sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài, Cục HKVN
có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và đánh giá nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị.
Trong trường hợp hồ sơ đề nghị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn
phải bổ sung và thời gian sửa đổi Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài sẽ chỉ được tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.

(g)

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ, Cục HKVN thực
hiện việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác trực
thăng để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.

(h)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ thời điểm thống nhất kế hoạch kiểm tra thực tế,
Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra cho thấy người làm đơn
hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định của Phần này, Cục HKVN
phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu
hàng ngoài. Trong trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục HKVN
sẽ thông báo kết quả cho người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc khắc
phục các yêu cầu chưa được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc phục các
yêu cầu chưa được đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian phê chuẩn sửa
đổi, bổ sung Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài.

(i)

Trong vòng 30 ngày, sau khi nhận được thông báo từ chối sửa đổi, bổ sung,
Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài có thể đề nghị Cục HKVN xem xét lại
thông báo từ chối sau khi khắc phục khuyến cáo của Cục HKVN. Trong thời hạn
03 ngày làm việc, Cục HKVN xem xét phê chuẩn sửa đổi, bổ sung giấy chứng
nhận Người kahi thác.

(j)

Khi có thay đổi về số lượng, chủng loại tàu bay trực thăng sử dụng cho việc cẩu
hàng ngoài đối với phạm vi của Giấy chứng nhận, người được cấp Giấy chứng
nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài phải thực hiện đề nghị sửa đổi,
bổ sung Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu ngoài theo quy định
của Phần này.

11.073 TRỰC THĂNG
(a)

Người đề nghị phải có sử dụng ít nhất một tàu bay trực thăng có:
(1)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay theo quy định, và phù hợp các yêu cầu
liên quan đến tiêu chuẩn đủ điều kiện bay được quy định trong Bộ quy chế
an toàn hàng không này và các quy định bổ sung đối với trực thăng cẩu
hàng ngoài được quy định trong Phần này;

(2)

Tuân thủ các ủy quyền được yêu cầu theo Giấy chứng nhận được cấp theo
Chương này áp dụng cho trực thăng cẩu hàng ngoài; và

(3)

Có một tiêu chuẩn phù hợp hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay loại có
giới hạn.
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11.075 NHÂN SỰ
(a) Người đề nghị phải có hoặc sẵn sàng đáp ứng ít nhất một người có giấy phép lái
tàu bay thương mại hoặc vận tải hàng không do Cục HKVN cấp với năng định
phù hợp với loại trực thăng được sử dụng.
(b)

Người đề nghị phải chỉ định một người lái phụ trách đội tàu bay trực thăng khai
thác cẩu hàng ngoài.

(c)

Người đề nghị có thể chỉ định một người lái có trình độ phù hợp để thay thế
người phụ trách đội tàu bay trực thăng khi người phụ trách vắng mặt.

(d)

Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài
phải báo cáo bất kỳ sự thay đổi khi chỉ định người phụ trách và người thay thế
ngay lập tức cho Cục HKVN.

(e)

Người phụ trách đội tàu bay trực thăng cẩu ngoài phải đạt được trình độ và kỹ
năng phù hợp với loại hình khai thác được quy định tại Chương này trong vòng
30 ngày; trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu về trình độ và kỹ năng,
Người khai thác phải chấm dứt việc khai thác theo Giấy chứng nhận đã được Cục
HKVN cấp.

11.077 HIỆU LỰC VÀ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN
NGƯỜI KHAI THÁC TRỰC THĂNG CẨU HÀNG NGOÀI
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài sẽ có hiệu lực 24
tháng trừ khi bị hủy bỏ, đình chỉ hoặc thu hồi. Người khai thác nộp 01 bộ hồ sơ
đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài trực
tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục HKVN. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy
chứng nhận gửi về Cục HKVN tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hạn của Giấy
chứng nhận, bao gồm:
(1)

(2)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm
trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực
khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai
thác trước đó; loại, kiểu tàu bay trực thăng; tài liệu khai thác tàu bay liên
quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính;
ngày dự kiến khai thác;
Báo cáo về những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng
nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài.

(b)

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận được công văn đề nghị gia hạn
Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài, Cục HKVN sẽ thẩm định
tính hợp lệ và đầy đủ của công văn và các dữ liệu khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài của 24 tháng trước đó và thông báo kết quả thẩm định cho người đề nghị.
Trong trường hợp hồ sơ đề nghị không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người làm đơn
phải bổ sung và thời gian phê chuẩn khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài sẽ chỉ
được tính kể từ khi hồ sơ đã được bổ sung theo yêu cầu.

(c)

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ Cục HKVN thực
hiện việc kiểm tra nội dung các tài liệu và phối hợp với Người khai thác tàu bay
để xây dựng kế hoạch kiểm tra thực tế.
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(d)

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi thống nhất kế hoạch thực hiện công việc kiểm
tra tài liệu, kiểm tra thực tế, Cục HKVN tiến hành kiểm tra, nếu kết quả kiểm tra
cho thấy người làm đơn hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đối với các quy định của
Phần này, Cục HKVN cấp gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng
cẩu hàng ngoài. Trong trường hợp còn chưa đáp ứng các yêu cầu cụ thể, Cục
HKVN sẽ thông báo kết quả cho người làm đơn và thống nhất thời hạn cho việc
khắc phục các yêu cầu chưa được đáp ứng. Thời gian cần thiết cho việc khắc
phục các yêu cầu chưa được đáp ứng sẽ được tính bổ sung vào thời gian gia hạn
Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài.

11.080 XUẤT TRÌNH, THU HỒI HOẶC TỪ BỎ GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI
KHAI THÁC TRỰC THĂNG CẨU HÀNG NGOÀI
(a) Người thực hiện khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài phải mang theo bản sao
Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài trên mỗi trực thăng
trong khi khai thác.
(b)

Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài
phải nộp lại Giấy chứng nhận này cho Cục HKVN nếu:
(1)

Cục HKVN đình chỉ hoặc thu hồi Giấy chứng nhận Người khai thác trực
thăng cẩu hàng ngoài; hoặc

(2)

Người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài không tiếp tục khai thác và không tiếp tục khai thác loại trong vòng 2
năm.

11.083 CÁC QUY TẮC KHAI THÁC.
(a) Không ai có thể thực hiện khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài nếu không có tài
liệu hướng dẫn bay trực thăng/trực thăng cẩu hàng ngoài theo quy định của Phần
này.
(b)

(c)

Không ai có thể thực hiện khai thác tàu bay cẩu hàng ngoài trừ khi :
(1)

Trực thăng phù hợp với các quy định của Phần này; và

(2)

Trực thăng/trực thăng cẩu hàng ngoài được phê chuẩn theo Giấy chứng
nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài.

Trước khi Người khai thác trực thăng với cấu hình cẩu hàng ngoài khác cơ bản
với cấu hình của người sử dụng trước đó với cùng kiểu trực thăng (mặc dù không
cùng loại trực thăng/trực thăng cẩu hàng ngoài), người đó phải thực hiện theo
mẫu mà mẫu đó không gây nguy hiểm cho con người và tài sản dưới mặt đất,
như theo các kiểm tra khai thác bay của Cục HKVN cho loại trực thăng/trực
thăng cẩu hàng ngoài phù hợp:
(1)

Trọng lượng của trực thăng/trực thăng cẩu hàng ngoài và trọng tâm trong
giới hạn phê chuẩn, bộ phận cẩu hàng ngoài được bảo hiểm chặt và bộ phận
đó không cản trở các thiết bị được lắp để loại bỏ trong trường hợp khẩn cấp;

(2)

Tạo sự nâng ban đầu và đảm bảo rằng khả năng kiểm soát theo ý muốn;

(3)

Trong khi treo, đảm bảo rằng hướng điều khiển phù hợp;
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(d)

(4)

Tốc độ bay về phía trước để đảm bảo rằng tư thế không bị va chạm (dù trực
thăng hay hàng cẩu ngoài) trong trường hợp trực thăng mất điều khiển hoặc
trường hợp nguy hiểm khác;

(5)

Trong khi bay về phía trước, kiểm tra độ dao động nguy hiểm của hàng cẩu
ngoài, nhưng nếu người lái không nhìn thấy hàng cẩu ngoài, thành viên tổ
bay khác hoặc người dưới mặt đất đảm bảo việc kiểm tra này và báo cho
người lái;

(6)

Tăng tốc về phía trước và xác định tốc độ bay sao cho không bị dao động
nguy hiểm hoặc xảy ra các hiện tượng khí động nguy hiểm.

Mặc dù các quy định của phần 10, người được cấp Giấy chứng nhận Người khai
thác trực thăng cẩu hàng ngoài có thể tiến hành khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài trên khu vực đông đúc nếu các khai thác thực hiện đó không gây nguy
hiểm cho con người và tài sản ở dưới và phù hợp với các quy định sau:
(1)

Người khai thác phải trình bày bản kế hoạch cho mỗi loại khai thác và được
Cục HKVN phê chuẩn;
Ghi chú: Kế hoạch phải bao gồm văn bản đồng ý của cơ quan địa phương
có thẩm quyền đảm bảo việc sơ tán người không được phép vào khu vực mà
hoạt động cẩu ngoài sẽ được thực hiện, phối hợp với cơ quan kiểm soát
không lưu, trong trường hợp cần thiết, và bản đồ chi tiết nêu rõ các đường
bay và độ cao bay.

(2)

Mỗi chuyến bay phải thực hiện ở một độ cao và hành trình cho phép loại bỏ
bộ phận cẩu hàng ngoài, và trực thăng hạ cánh được trong trường hợp khẩn
cấp mà không gây nguy hiểm cho con người và tài sản ở dưới.

(e)

Mặc dù các quy định của Phần 10, và ngoại trừ các quy định của Phần này, người
được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài có thể
thực hiện khai thác cẩu hàng ngoài, bao gồm tiếp cận, khởi hành và di chuyến
đến vị trí cẩu hàng cần thiết để hoạt động, độ cao dưới 500 feet so với bề mặt và
gần 500 feet so với người, phương tiện và nhà cửa, nếu các khai thác thực hiện
không gây ra một nguy hiểm nào đối với con người và tải sản bên dưới.

(f)

Không ai được thực hiện khai thác cẩu hàng ngoài theo quy tắc IFR trừ khi được
Cục HKVN phê chuẩn riêng biệt.

11.085 NHỮNG NGƯỜI BAY THEO
(a) Không người được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu hàng
ngoài nào được phép cho người đi theo trực thăng khai thác cẩu hàng ngoài trừ
khi người đó:

(b)

(1)

Là thành viên tổ lái;

(2)

Là học viên bay;

(3)

Thực hiện một chức năng đặc biệt trong khai thác cẩu hàng ngoài; hoặc

(4)

Cần thiết để hoàn thành công việc liên quan trực tiếp tới khai thác đó.

PIC phải đảm bảo rằng tất cả những người đó được trao đổi về tất cả các phương
thức thích hợp để hoạt động (bao gồm phương thức bình thường, phương thức
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bất thường, phương thức khẩn cấp) và các thiết bị được sử dụng trong khai thác
cầu hàng ngoài trước khi cất cánh.
11.087 HUẤN LUYỆN, HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ VÀ CÁC YÊU CẦU KIỂM
TRA THÀNH VIÊN TỔ BAY
(a) Không ai được cấp Giấy chứng nhận Người khai thác trực thăng cẩu ngoài và
không ai được phép phục vụ như một người lái trực thăng cẩu hàng ngoài trừ khi
người đó:
(1)

Chứng minh với Cục HKVN về sự hiểu biết và kỹ năng về trực thăng/trực
thăng cẩu hàng ngoài;

(2)

Có thư xác nhận hoặc có nhật ký bay ghi chép kinh nghiệm bay cẩu ngoài
phù hợp với điểm (1), khoản (a) của Điều này.

(b)

Không Người khai thác nào có thể sử dụng, không ai được phục vụ như một
thành viên tổ bay hoặc những Người khai thác khác trong khai thác hạng D trừ
khi trong vòng không quá 12 tháng theo lịch người đó hoàn thành khóa huấn
luyện ban đầu được phê chuẩn hoặc đã tham gia chương trình huấn luyện định
kỳ.

(c)

Quy định tại khoản (b) của Điều này không áp dụng đối với người lái đã thực
hiện khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài trên cùng một kiểu loại tàu bay trực
thăng trong vòng 12 tháng trước đó.

11.090 CÁC YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ CHUYẾN BAY
(a) Người đề nghị phải chứng minh cho Cục HKVN bằng cách thực hiện bay kiểm
chứng để chứng minh việc trực thăng cẩu hàng ngoài có các thông số phù hợp,
trừ khi khai thác bay kiểm chứng đã được thực hiện trước đó và các thông số của
trực thăng cẩu hàng ngoài đã phù hợp. Đối với mục đích kiểm chứng, trọng
lượng hàng cẩu ngoài (bao gồm cả bộ phận cẩu hàng) là tối đa theo quy định cho
phép.
(b)

(c)

Trực thăng cẩu hàng ngoài hạng A: Khai thác bay kiểm chứng phải bao gồm ít
nhất các di chuyển sau đây:
(1)

Cất, hạ cánh;

(2)

Kiểm chứng điều khiển hướng thích hợp trong khi treo;

(3)

Tăng tốc từ trạng thái treo;

(4)

Bay ngang ở tốc độ tối đa đề nghị cho phép.

Trực thăng cẩu hàng ngoài hạng B và D: Khai thác bay kiểm chứng phải bao
gồm ít nhất các di chuyển sau đây:
(1)

Móc hàng;

(2)

Kiểm chứng điều khiển hướng thích hợp trong khi treo;

(3)

Tăng tốc từ trạng thái treo;

(4)

Bay ngang ở tốc độ tối đa đề nghị cho phép;

(5)

Kiểm chứng khai thác thiết bị nâng tương ứng;
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(6)
(d)

Di chuyển hàng vào vị trí và thả hàng, theo điều kiện khai thác có thể bằng
cách điều khiển thiết bị thả hàng nhanh được lắp trên trực thăng.

Trực thăng cẩu hàng ngoài hạng C: Đối với trực thăng cẩu hàng ngoài loại C
được sử dụng dây chằng buộc, cáp, hoặc các khai thác tương tự, bay kiểm chứng
khai thác phải bao gồm các di chuyển, thích hợp quy định tại khoản (c) của Điều
này.

11.093 CẤU TRÚC VÀ THIẾT KẾ
(a) Bộ phận gắn hàng ngoài: Mỗi bộ phận gắn hàng ngoài phải được Cục HKVN phê
chuẩn.
(b)

Thiết bị thả hàng nhanh: Mỗi thiết bị vứt bỏ nhanh phải được Cục HKVN phê
chuẩn.

(c)

Trọng tải và trọng tâm:
(1)

Trọng tải: Tổng trọng tải của trực thăng cẩu hàng ngoài phải không vượt
quá tổng trọng tải được phê chuẩn cho trực thăng khi phê chuẩn Giấy chứng
nhận loại;

(2)

Trọng tâm: Vị trí trọng tâm trong tất cả các điều kiện cẩu hàng ngoài phải
nằm trong phạm vi cho phép của trực thăng phù hợp với phê chuẩn Giấy
chứng nhận loại.

11.095 CÁC GIỚI HẠN KHAI THÁC
(a) Ngoài các giới hạn nêu trong tài liệu hướng dẫn bay trực thăng được phê chuẩn,
và bất kỳ các giới hạn khác của Cục HKVN, Người khai thác phải ban hành ít
nhất các giới hạn sau đây và ghi trong tài liệu hướng dẫn bay trực thăng cẩu hàng
đối với khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài:
(1)

Trực thăng cẩu hàng ngoài có thể chỉ được khai thác trong phạm vi các
trọng tải và trọng tâm được quy định tại Chương này;

(2)

Trực thăng cẩu hàng ngoài có thể không được khai thác với trọng lượng tải
cẩu ngoài vượt quá giới hạn được sử dụng phù hợp với các quy định của
Chương này;

(3)

Trực thăng cẩu hàng ngoài có thể không được khai thác ở các tốc độ lớn
hơn quy định cho phép tại Chương này;

(4)

Không ai có thể thực hiện khai thác cẩu hàng ngoài theo quy định tại Phần
này với một loại trực thăng được cấp Giấy chứng nhận loại bị giới hạn hoạt
động trên khu vực dân cư đông đúc, khu vực đường bay dày đặc hoặc gần
khu vực đông đúc của sân bay;

(5)

Trực thăng cẩu hàng ngoài hạng D chỉ có thể được thực hiện theo các quy
định sau đây:
(i)

Trực thăng sử dụng phải có Giấy chứng nhận loại theo loại vận tải
hạng A đối với trọng tải khai thác và khả năng treo với một động cơ
không hoạt động ở tải trong khai thác và ở độ cao đó;

(ii) Trực thăng phải được trang bị cho phép liên lạc vô tuyến nội bộ các
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thành viên tổ bay được yêu cầu;
(iii) Thiết bị nâng người phải được Cục HKVN phê chuẩn;
(iv) Thiết bị nâng phải có thể vứt bỏ trong trường hợp khẩn cấp bằng 2
hành động độc lập.
11.097 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN BAY TRỰC THĂNG CẨU HÀNG
(a) Người đề nghị phải chuẩn bị một tài liệu hướng dẫn bay trực thăng cẩu hàng và
nộp cho Cục HKVN phê chuẩn. Giới hạn độ cao, tốc độ, dữ liệu đường bao
không được liệt kê là các giới hạn khai thác. Tài liệu hướng dẫn phải có:
(1)

Các giới hạn khai thác, các phương thức khai thác (bình thường, khẩn
nguy), tính năng và các thông tin khác theo quy định của Chương này;

(2)

Hạng trực thăng cẩu hàng đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay được
kiểm chứng theo Chương này; và

(3)

Trong thông tin các phần của tài liệu hướng dẫn bay trực thăng cẩu hàng:
(i)

Thông tin bất kỳ về các tính năng riêng biệt khi khai thác trực thăng
cẩu hàng ngoài;

(ii) Các biện pháp phòng ngừa đối với vấn đề ổn định điện cho trực thăng
cẩu hàng hạng B, C và D;
(iii) Bất kỳ các thông tin quan trọng khác đối với an toàn khai thác cẩu
hàng ngoài.
11.100 DẤU HIỆU VÀ CÁC NHÃN MÁC
(a) Các dấu hiệu và nhãn mác dưới đây phải được hiển thị rõ ràng và phải đảm bảo
nó không dễ dàng bị xóa, bị biến dạng hoặc bị tối mờ:
(1)

Nhãn mác (được hiển thị trong buồng lái hoặc buồng hàng) thể hiện hạng
trực thăng cẩu hàng ngoài và giới hạn được phê chuẩn cho trực thăng đó;

(2)

Nhãn mác, dấu hiệu, hoặc bản hướng dẫn (được hiển thị gần bộ phận gắn
cẩu hàng ngoài) thể hiện tải cẩu hàng tối đa được phê chuẩn.

11.103 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BAY
(a) Người khai thác được cấp Giấy chứng nhận khai thác trực thăng cẩu hàng ngoài
phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay còn hiệu lực cho mỗi loại trực thăng
và danh mục số đăng ký được kèm theo Giấy chứng nhận, khi trực thăng tiến
hành thực hiện khai thác theo quy định của Phần này.
CHƯƠNG D: BAY KÉO TÀU LƯỢN
11.110 ÁP DỤNG
(a) Chương này áp dụng cho các khai thác liên quan đến kéo tàu lượn bằng tàu bay.
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11.113 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Không ai được hoạt động như một người lái kéo tàu lượn trừ khi người đó có ít
nhất một giấy phép người lái dùng riêng với năng định cho tàu bay kéo.
(b)

Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người đề nghị phù hợp với các quy định
của Chương này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được công văn đề nghị sau
khi kiểm tra việc tuân thủ các quy định về cấp Giấy chứng nhận kéo tàu lượn
được quy định tại Chương này.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.113 để có chi tiết về thủ tục cấp Giấy chứng
nhận bay kéo tàu lượn.

11.115 CÁC YÊU CẦU VỀ TÀU BAY
(a) Không ai có thể khai thác một tàu bay kéo một tàu lượn trừ khi tàu bay được
trang bị thiết bị kéo và hệ thống vứt bỏ phù hợp với tiêu chuẩn đủ điều kiện bay.
11.117 CÁC YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM VÀ HUẤN LUYỆN
(a) Không ai có thể hoạt động như một người lái kéo tàu lượn trừ khi người đó:
(1)

Có ít nhất 100 giờ là chỉ huy tàu bay với cùng loại, hạng tàu bay, nếu đề
nghị như một tàu bay kéo;

(2)

Được huấn luyện và chứng thực về huấn luyện đối với:
(i)

Các kỹ thuật và các quy trình cơ bản để an toàn khi kéo tàu lượn, bao
gồm các giới hạn tốc độ.

(ii) Các quy trình khẩn nguy;
(iii) Các tín hiệu được sử dụng; và
(iv) Góc lượn lớn nhất.

(b)

(3)

Ngoại trừ quy định tại khoản (b) của Điều này, đã hoàn thành và có bằng
chứng ít nhất 3 chuyến bay đơn điều khiển bằng tàu một tàu bay kéo tàu
lượn hoặc phương thức bay kéo tàu lượn mô phỏng cùng với một người lái
phù hợp với các yêu cầu của Điều này; và

(4)

Trong vòng không quá 12 tháng phải:
i)

Thực hiện ít nhất 3 lần kéo tàu lượn thực tế; hoặc

ii)

Thực hiện ít nhất 3 chuyến bay là người chỉ huy tàu bay trên tàu bay
kéo một tàu lượn.

Trước thời điểm 31/1/2001, bất kỳ ai đã được công nhận là PIC của một tàu bay
kéo tàu lượn được Cục HKVN phê chuẩn đã thực hiện trên 10 chuyến bay kéo
tàu lượn sẽ không phải tuân thủ điểm (3) và điểm (4), khoản (a) của Điều này.

CHƯƠNG E: BAY KÉO CỜ HIỆU
11.120 ÁP DỤNG
(a) Chương này áp dụng cho các khai thác liên quan đến kéo cờ hiệu hoặc các thiết
kế khác bằng tàu bay, được chiếu sáng hoặc không.
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11.123 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Người thực hiện khai thác trong phạm vi của Chương này phải có Giấy chứng
nhận do Cục HKVN cấp.
(b)

Cục HKVN cấp Giấy chứng nhận bay kéo cờ hiệu cho người đề nghị phù hợp với
các quy định của Chương này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được công văn
đề nghị.

(c)

Một trực thăng khai thác theo quy định tại Chương C có thể kéo một cờ hiệu sử
dụng một bộ phận cẩu hàng ngoài mà không có Giấy chứng nhận chỉ khi Người
khai thác có ít nhất một năng định hạng B trên Giấy chứng nhận khai thác.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.123 để có chi tiết về thủ tục cấp Giấy chứng
nhận bay kéo cờ hiệu.

11.125 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÀU BAY
(a) Không ai có thể khai thác một tàu bay kéo cờ hiệu trừ khi tàu bay đó được trang
bị bộ phận kéo và hệ thống vứt bỏ phù hợp với các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay
áp dụng.
(b)

Không ai có thể khai thác một trực thăng kéo cờ hiệu trừ khi trực thăng đó có bộ
phận ngăn chặn khả năng cờ hiệu vướng vào cánh quạt đuôi của trực thăng trong
các giai đoạn của chuyến bay, bao gồm cả tự động quay.
Ghi chú: Phương pháp duy nhất để ngăn ngừa việc cờ hiệu bị cuốn vào trong
cánh quạt đuôi khi đang quay là vứt bỏ cờ hiệu.

11.127 CÁC YÊU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN VÀ KINH NGHIỆM
(a) Đối với các chuyến bay không thương mại, người lái tàu bay kéo cờ hiệu phải có
ít nhất giấy phép lái tàu bay chuyên biệt còn hiệu lực và có tối thiểu 200 giờ bay
ở vị trí PIC.
(b)

Khi khai thác kéo cờ hiệu được thực hiện cho mục đích thương mại, người lái
phải có ít nhất giấy phép lái tàu bay thương mại (không yêu cầu năng định bay
bằng thiết bị) và ít nhất Giấy chứng nhận sức khỏe loại 2.

(c)

Người lái đang khai thác kéo cờ hiệu phải chứng minh với Cục HKVN khả năng
bằng cách thực hiện ít nhất một lần lấy và thả một số lượng tối đa các tấm được
sử dụng bởi Người khai thác.
Ghi chú: Sự kiểm chứng này nên quan sát từ dưới đất để cho phép thanh tra
đánh giá khả năng của bất kỳ một nhân viên mặt đất cần thiết cũng như khai thác
bay.

11.130 CÁC QUY TẮC KHAI THÁC
(a) Tất cả các loại hình khai thác kéo cờ phải thực hiện chỉ khi:

(b)

(1)

Trong điều kiện thời tiết VFR; và

(2)

Ở khoảng giữa thời gian mặt trời mọc và lặn.

Không ai có thể thực hiện các khai thác kéo cờ:
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(1)

Trên khu vực đông đúc hoặc phía trên vùng tụ họp đông người thấp hơn
1000 ft; và

(2)

Ở trong vùng thấp hơn các yêu cầu độ cao an toàn tối thiểu của Phần 10.
Ghi chú: Các trực thăng có thể được khai thác ở độ tối thiểu nhỏ hợn được
quy định trong điểm này. Không ai có thể thực hiện khai thác kéo cờ - trừ
khi đảm bảo an toàn cho người và tài sản phía dưới.

(c)

Người khai thác không được khai thác tàu bay với mục đích kéo cờ hiệu nếu
không có giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay đối với loại hình khai thác
thực hiện.

(d)

Nếu khai thác kéo cờ hiệu được thực hiện trong vùng sân bay có đài chỉ huy,
Người khai thác phải báo cáo cho đài chỉ huy thời gian khai thác kéo cờ hiệu.

(e)

Người khai thác được cấp Giấy chứng nhận phải thông báo cho cơ quan Cảng vụ
hàng không của sân bay về các chi tiết về khai thác kéo cờ sẽ thực hiện gần sân
bay không được kiểm soát.

(f)

Chỉ có các thành viên tổ bay cần thiết mới được theo tàu bay khi đang thực hiện
khai thác kéo cờ.

(g)

Khi khai thác kéo cờ hiệu được thực hiện xung quanh khu vực đông đúc, người
lái phải thực hiện cẩn thận sao cho trong trường hợp khẩn cấp vứt bỏ cờ hiệu và
dây kéo không gây nên nguy hiểm cho con người và tài sản phía dưới.

(h)

Người lái phải thả dây kéo trong vùng chỉ định trước ở độ cao ít nhất 500 feet
trên người, các tòa nhà, phương tiện.
Ghi chú : Nếu máy bay kéo hạ cánh với dây kéo được gắn, cẩn thận sẽ phải tránh
đầu dây và gây nguy hiểm cho tàu bay trên trời, hoặc con người, tài sản hoặc tàu
bay bên dưới.

(i)

Người lái đang thực hiện khai thác kéo cờ hiệu phải mang theo tàu bay bản sao
Giấy chứng nhận cho phép khai thác kéo cờ hiệu.

CHƯƠNG F: BAY KHAI THÁC QUAY PHIM, TRUYỀN HÌNH
11.140 ÁP DỤNG
(a) Chương này áp dụng cho các khai thác liên quan đến sản xuất phim động, trình
diễn trong chuyến bay, và điều khiển trên tàu bay được thực hiện với mục đích
kinh doanh hoặc được thuê, cho thuê.
(b)

Trong phạm vi của Chương này, “quay phim” sẽ bao gồm phim, video, và truyền
hình trực tiếp với bất kỳ dạng nào và chuẩn bị và diễn tập cho các khai thác đó.

11.143 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Người thực hiện khai thác trong phạm vi của Chương này phải có Giấy chứng
nhận do Cục HKVN cấp.
(b)

Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người đề nghị phù hợp với các quy định
của Chương này trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được công văn đề nghị
sau khi kiểm tra việc tuân thủ các quy định về khai thác, bảo dưỡng tàu bay của
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Người khai thác tàu bay trong Bộ quy chế an toàn hàng không này.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.143 để có chi tiết về thủ tục cấp Giấy chứng
nhận bay khai thác quay phim, truyền hình.
Trước khi được cấp AOC, Người khai thác tàu bay phải được Cục HKVN phê
chuẩn phù hợp với các quy định về khai thác, bảo dưỡng tàu bay của Người khai
thác tàu bay trong Bộ quy chế an toàn hàng không này
11.145 YÊU CẦU VỀ TÀU BAY
(a) Để sử dụng trong chụp ảnh động và khai thác phim truyền hình, tàu bay thuộc
loại thí nghiệm phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho mục đích trình
diễn.
11.147 CÁC YÊU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN VÀ KINH NGHIỆM
(a) Không người lái nào có thể thực hiện khai thác bay quay phim, truyền hình trừ
khi người đó có:
(1)

Giấy phép lái tàu bay thương mại với năng định phù hợp với loại và hạng
tàu bay sử dụng theo các mục của giấy phép;

(2)

Ít nhất 500 giờ là PIC;

(3)

Tối thiểu 100 giờ trên loại và hạng tàu bay sẽ được sử dụng;

(4)

Tối thiểu 5 giờ trên loại tàu bay sẽ được sử dụng theo Giấy chứng nhận;

(5)

Nếu người lái thực hiện bay nhào lộn dưới 1500 AGL, phải có giấy phép
cho phép bay nhào lộn để được thực hiện các loại hình khai thác này.

11.150 CÁC YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Giấy chứng nhận sẽ bao gồm, nếu quay phim thường xuyên yêu cầu 1 tàu bay
bay:
(1)

Nhào lộn ở độ cao dưới 1,500 AGL;

(2)

Trên vùng đông dân cư; hoặc

(3)

Trong vùng không gian được điểm soát;
Ghi chú: khi tiến hành bất kỳ công việc làm phim cần có Giấy chứng nhận
khai thác bay quay phim, truyền hình. Người được cấp Giấy chứng nhận
phải đảm bảo thực hiện tất cả các nỗ lực cần thiết để hạn chế khán giả tới
các vùng được chỉ định khai thác. Nếu các các biện pháp đã được thực hiện
không ngăn được người không được phép và/hoặc xe cộ vào khu vực đang
thực hiện làm phim, cần phải tìm biện pháp hợp lý để giải tán đám đông.

(b)

(c)

Người được cấp Giấy chứng nhận phải cung cấp kế hoạch đó là các danh mục:
(1)

Nhận dạng tàu bay; và

(2)

Những người biểu diễn trong số lần xuất hiện của họ.

Bất kỳ sự di chuyển khác nào hoặc thời gian thay đổi của kế hoạch bay phải báo
cáo bằng văn bản về Cục HKVN và được Cục HKVN chấp thuận. Cục HKVN
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cấp sửa đổi kế hoạch bay theo trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định
94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 về quản lý hoạt động bay.
(d)

Người được cấp Giấy chứng nhận phải phát triển và bổ sung vào tài liệu hướng
dẫn khai thác bay quay phim và truyền hình trình Cục HKVN phê chuẩn.

11.153 NỘI DỤNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI THÁC BAY QUAY PHIM VÀ
TRUYỀN HÌNH
(a) Tài liệu hướng dẫn khai thác bay quay phim và truyền hình phải bao gồm ít nhất
các nội dung sau:
(1)

Tổ chức công ty.
(i)

Tên giao dịch, địa chỉ, số điện thoại của người đề nghị;

(ii) Danh sách người lái sẽ sử dụng khi làm phim, bao gồm số giấy phép,
trình độ, hạng và ngày khám sức khỏe;
(iii) Danh sách tàu bay bao gồm kiểu, loại tàu bay.
(2)

Phân phối và sửa đổi tài liệu: Các quy trình sửa đổi tài liệu để đảm bảo rằng
tất cả các tài liệu đang còn hiệu lực.

(3)

Những người được ủy quyền: Các quy trình đảm bảo rằng không ai ngoại
trừ những người được phép, sẽ liên quan và cần thiết cho thực hiện làm
phim, được cho phép trong khu vực trong vòng 500 feet thực hiện làm
phim.

(4)

Các khu vực khai thác: Khu vực sẽ được sử dụng nêu trong mục của Giấy
chứng nhận.

(5)

Kế hoạch khai thác: Các quy trình để đệ trình lịch là phim trong thời hạn 3
ngày, kế hoạch trình cục HKVN bao gồm ít nhất các nội dung sau:
(i)

Ngày và giờ cho các chuyến bay;

(ii) Tên và số điện thoại của người có trách nhiệm để sản xuất phim;
(iii) Kiểu và loại tàu bay sẽ được sử dụng và Giấy chứng nhận loại;
(iv) Tên của các người lái liên quan đến bay sản xuất phim;
(v)

Tuyên bố cho phép từ các chủ sở hữu tài sản và/hoặc người chịu trách
nhiệm ở địa phương để thực hiện việc làm phim;

(vi) Chữ ký của người được cấp Giấy chứng nhận hoặc người được chỉ
định đại diện;
(vii) Mục lục, hoặc tóm tắt, lịch sản xuất, bao gồm các bản đồ hoặc sơ đồ
vị trí làm phim riêng biệt, nếu cần.
(6)

Cho phép khai thác: Các yêu cầu và các thủ tục mà Người khai thác sẽ sử
dụng để được phép của các chủ sở hữu tài sản và/hoặc người chịu trách
nhiệm ở địa phương (như cảnh sát, phòng cháy v.v…) liên quan để thực
hiện tất cả các khai thác làm phim khi sử dụng Giấy chứng nhận;

(7)

An ninh: Phương pháp an ninh sẽ được sử dụng để ngăn tất cả những người
không liên quan trực tiếp tới hoạt động khai thác ở vị trí đó;
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Ghi chú: Điều này nên bao gồm các quy định sẽ được sử dụng để ngăn cản
các hành động khi người, phương tiện, hoặc tàu bay không được phép xâm
nhập vào vùng khai thác, hoặc bất kỳ lý do nào khác, liên quan đến an toàn.
(8)

Hiệp đồng giữa người lái và người sản xuất: Các quy trình để trao với
những người liên quan, các quy trình khẩn nguy, và bảo vệ trong suốt quá
trình làm phim;

(9)

Giấy chứng nhận/Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay: Các quy trình để đảm
bảo rằng các yêu cầu kiểm tra sẽ được thực hiện;

(10) Thông tin liên lạc: Các quy trình để cung cấp thông tin tới tất cả các thành
viên trong quá trình thực hiện khai thác thực tế và làm phim.
Ghi chú: Người đề nghị có thể dùng lời nói, quan sát hoạc thiết bị liên lạc
vô tuyến đè giữ liên lạc với các thành viên tiếp tục thông báo về trạng thái
khai thác.
CHƯƠNG G: BAY QUAN SÁT
11.160 ÁP DỤNG
(a) Chương này áp dụng cho các khai thác liên quan đến việc chuyên chở người xem
quang cảnh thiên nhiên, hoặc các cảnh quan nhân tạo trên mặt đất, mà các khai
thác này được thực hiện để kinh doanh hoặc cho thuê, và
(b)

Chuyến bay là quảng cáo vì mục đích “quan sát”.

(c)

Chuyến bay trở lại sân bay khởi hành mà không được hạ cánh ở bất kỳ sân bay
nào.

(d)

Tàu bay chở khách được cấp Giấy chứng nhận có khả năng chuyên chở không
quá 9 hành khách.
Ghi chú: Bất kỳ các hành khách khác đi theo chuyến bay mà trả tiền công hoặc
thuê phải được thực hiện theo Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC).

11.163 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Người đang thực hiện khai thác trong phạm vi của Chương này phải có Giấy
chứng nhận do Cục HKVN cấp.
(b)

Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận bay quan sát cho người đề nghị phù hợp với
các quy định của Chương này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được công văn
đề nghị và sau khi kiểm tra việc tuân thủ các quy định về cấp Giấy chứng nhận
khai thác được quy định tại Chương này.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.163 để có chi tiết về thủ tục cấp Giấy chứng
nhận bay quan sát.

11.165 CÁC YÊU CẦU VỀ HUẤN LUYỆN VÀ KINH NGHIỆM
(a) Các yêu cầu của Phần 10 áp dụng cho tất cả các loại hình khai thác của Chương
này.
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11.167 CÁC QUY TẮC KHAI THÁC
(a) Các yêu cầu của Phần 10 áp dụng cho tất cả các loại hình khai thác của Chương
này.
CHƯƠNG H: KHAI THÁC ĐÁNH DẤU ĐÀN CÁ
11.170 ÁP DỤNG
(a) Chương này áp dụng cho những khai thác liên quan đến định vị và báo cáo vị trí
của cá và các đàn cá, khi các khai thác này được thực hiện để kinh doanh hoặc
được thuê, cho thuê.
11.173 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN HOẶC GIẤY PHÉP
(a) Cục HKVN sẽ yêu cầu người thực hiện các khai thác theo quy định của Chương
này phải có Giấy chứng nhận hoặc giấy phép tương đương.
(b)

Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận bay đánh dấu đàn cá cho người đề nghị phù
hợp với các quy định của Chương này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được
công văn đề nghị và sau khi kiểm tra việc tuân thủ các quy định về cấp Giấy
chứng nhận khai thác bay đánh dấu đàn cá được quy định tại Chương này.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.173 để có chi tiết về thủ tục cấp Giấy chứng
nhận bay kéo cờ hiệu.

11.175 CÁC QUY TẮC KHAI THÁC
(a) Người khai thác phải thực hiện các khai thác sao cho không gây nguy hiểm cho
con người hoặc tài sản phía dưới khi tàu bay đang bay.
(b)

Các yêu cầu của Phần 10 áp dụng cho tất cả các loại hình khai thác của Chương
này trừ các yêu cầu về đáy mây tối thiểu và các yêu cầu về độ cao tối thiểu. Cục
HKVN phê chuẩn riêng biệt các giới hạn tối thiểu như một phần quy định theo
Chương này.
Ghi chú: Thủ tục phê chuẩn riêng biệt các giới hạn tối thiểu được thực hiện như
thủ tục phê chuẩn sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác, bảo dưỡng của người khai
thác tàu bay.

CHƯƠNG I: BAY BÁO CÁO GIAO THÔNG
11.180 ÁP DỤNG
(a) Chương này áp dụng cho các hoạt động khai thác liên quan đến sự theo dõi, và
báo cáo tình trạng xe cộ tham gia giao thông trên đường cao tốc và các phố khi
thực hiện bằng tàu bay, không được chỉ định là bay đơn công cộng.
11.183 YÊU CẦU VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN
(a) Cục HKVN sẽ yêu cầu người thực hiện các khai thác theo quy định của Chương
này phải có Giấy chứng nhận hoặc giấy phép tương đương.
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(b)

Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận bay báo cáo tình hình giao thông cho người
đề nghị phù hợp với các quy định của Chương này trong vòng 30 ngày kể từ khi
nhận được công văn đề nghị và sau khi kiểm tra việc tuân thủ các quy định về
cấp Giấy chứng nhận khai thác bay báo cáo giao thông được quy định phù hợp
với các quy định của Phần này và Phần 10.
Ghi chú: Xem Phụ lục 1 Điều 11.183 để có chi tiết về thủ tục cấp Giấy chứng
nhận bay báo cáo giao thông.

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.043 KHAI THÁC TRÊN CÁC KHU VỰC ĐÔNG DÂN CƯ:
QUY ĐỊNH CHUNG
(a) Người khai thác tàu bay có thể khai thác tàu bay trên khu vực đông dân cư tại độ
cao theo yêu cầu nếu hoạt động khai thác tàu bay được thực hiện với:
(1)

Mức độ an toàn tối đa cho người và tài sản trên mặt đất phù hợp với loại hình
khai thác;

(2)

Có kế hoạch bay phù hợp với loại hình khai thác được Cục HKVN phê
chuẩn, bao gồm:
(i)

Chướng ngại vật cho chuyến bay;

(ii) Các khả năng hạ cánh khẩn cấp của tàu bay sẽ được sử dụng; và
(iii) Bất cứ việc phối hợp cần thiết với kiểm soát viên không lưu.
(b)

(c)

Đối với tàu bay một động cơ, khi hoạt động tại khu vực đông dân cư người khai
thác tàu bay phải khai thác tàu bay:
(1)

Trong trạng thái không tải ngoại trừ đối với tàu bay trực thăng hoặc và đối
với các tàu bay khác trong quá trình cất cánh;

(2)

Không thấp độ cao quy định tại Phần 10 trừ khi tiến hành thực hiện phun, rải
thuốc bao gồm cả giai đoạn tiếp cận và khởi hành cần thiết để cho việc khai
thác đó;

(3)

Không thấp hơn độ cao quy định tại Phần 10 trừ khi tàu bay đang hoạt động
tại khu vực và độ cao mà tàu bay có thể thực hiện hạ cánh khẩn cấp nhưng
không gây nguy hiểm cho người và tài sản phía dưới trong quá trình khai
thác phun, rải thuốc kể cả các giai đoạn tiếp cận và khởi hành cho hoạt động
khai thác đó.

Đối với tàu bay nhiều động cơ, khi hoạt động tại khu vực đông dân cư người khai
thác tàu bay phải khai thác tàu bay:
(1)

Trong quá trình cất cánh, dưới các điều kiện có thể làm dừng tàu bay một
cách an toàn trên độ dài của đường cất hạ cánh hiệu quả tại bất kỳ điểm nào
của quá trình cất cánh tới thời điểm tàu bay, với tất cả các động cơ hoạt động
ở chế độ công suất cất cánh thông thường, đạt được 105% tốc độ điều khiển
tối thiểu của tàu bay trong trường hợp bị hỏng một động cơ xung yếu khi cất
cánh hoặc đạt được 115% của chế độ thất tốc khi cất cánh, tùy theo giá trị
nào lớn hơn;
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Ghi chú: Trong điều kiện không khí tiêu chuẩn và không có sự hiệu chỉnh
cho độ dốc bằng 1 phần trăm hoặc nhỏ hơn (tỷ lệ phần trăm dốc được xác
định bằng sự chênh lệch về độ cao giữa điểm đầu và điểm cuối của đường
cất hạ cánh chia cho tổng chiều dài đường cất hạ cánh). Đối với độ dốc lớn
hơn 1 phần trăm, độ dài đường cất hạ cánh hiệu quả giảm 20 phần trăm cho
mỗi 1 phần trăm.
(2)

Ở trọng lượng lớn hơn trọng lượng mà khi động cơ xung yếu không hoạt
động, sẽ cho phép tốc độ lấy độ cao ít nhất là 50 ft trên phút ở một độ cao tối
thiểu 1000 feet trên vùng đất có độ cao nhất hoặc các chướng ngoại vật trên
vùng thực hiện công việc hoặc một độ cao 5000 ft, tùy thuộc giá trị nào lớn
hơn. Giả thiết các cánh quạt của động cơ không hoạt động ở vị trí tạo lực cản
nhỏ nhất (xuôi lá cánh quạt); cánh tà và càng ở các vị trí phù hợp nhất; và các
động cơ còn lại đang hoạt động ở chế độ công suất tối đa liên tục;

(3)

Dưới độ cao quy định trong Phần 10 trừ khi khai thác phun thực tế, bao gồm
tiếp cận, khởi hành, và lượn vòng cần thiết cho khai thác.

PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.113 THỦ TỤC CẤP GIÁY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC
TÀU BAY KÉO TÀU LƯỢN
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo tàu lượn có thời hạn 24 tháng tính
từ tháng cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
(b)

Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay kéo tàu lượn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục
HKVN. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tàu bay kéo tàu lượn gửi về Cục
HKVN tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tiến hành công việc khai thác tàu
bay kéo tàu lượn .

(c)

Hồ sơ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo tàu
lượn bao gồm:

(d)

(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo tàu lượn,
bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở
chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực khai
thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai thác
trước đó; loại, kiểu loại tàu bay (trực thăng, cánh bằng) được sử dụng;
phương thức lắp đặt thiết bị kéo tàu lượn; tài liệu khai thác loại tàu bay liên
quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính;
ngày dự kiến khai thác;

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo tàu lượn phải
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nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã
được cấp. Hồ sơ bao gồm:
(1)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo tàu
lượn, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm
trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực
khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai
thác trước đó; loại, kiểu tàu bay trực thăng; tài liệu khai thác tàu bay liên
quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính;

(2)

Báo cáo về những họat động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp
và những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay kéo tàu lượn (nếu có).

PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.123 THỦ TỤC CẤP GIÁY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC
TÀU BAY KÉO CỜ HIỆU
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo cờ hiệu có thời hạn 24 tháng tính
từ tháng cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
(b)

Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay kéo cờ hiệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục HKVN.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khai thác tàu bay kéo cờ hiệu gửi về Cục
HKVN tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tiến hành công việc khai thác tàu
bay kéo cờ hiệu.

(c)

Hồ sơ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo cờ
hiệu bao gồm:

(d)

(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo cờ hiệu, bao
gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở
chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực khai
thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai thác
trước đó; loại, kiểu loại tàu bay (trực thăng, cánh bằng) được sử dụng;
phương thức lắp đặt thiết bị kéo cờ hiệu; tài liệu khai thác loại tàu bay liên
quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính; ngày
dự kiến khai thác;

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, tiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo cờ hiệu phải
nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã
được cấp. Hồ sơ bao gồm:
(1)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay kéo cờ hiệu,
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bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở
chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực khai
thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai thác
trước đó; loại, kiểu tàu bay trực thăng; tài liệu khai thác tàu bay liên quan;
kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính;
(2)

Báo cáo về những họat động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp
và những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay kéo cờ hiệu (nếu có).

PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.143 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC
TÀU BAY QUAY PHIM, TRUYỀN HÌNH
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay quay phim, truyền hình có thời hạn 24
tháng tính từ tháng cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
(b)

Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay quay phim, truyền hình trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến
Cục HKVN. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khai thác tàu bay quay phim,
truyền hình gửi về Cục HKVN tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tiến hành
công việc khai thác tàu bay quay phim, truyền hình.

(c)

Hồ sơ công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay quay
phim, truyền hình bao gồm:

(d)

(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay quay phim,
truyền hình, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa
điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp;
khu vực khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh
nghiệm khai thác trước đó; loại, kiểu loại tàu bay (trực thăng, cánh bằng)
được sử dụng; phương thức lắp đặt thiết bị quay phim, truyền hình; tài liệu
khai thác loại tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên
giám sát khai thác chính; ngày dự kiến khai thác;

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, tiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay quay phim, truyền
hình phải nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy chứng
nhận đã được cấp. Hồ sơ bao gồm:
(1)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay quay phim,
truyền hình, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa
điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp;
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(2)

khu vực khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh
nghiệm khai thác trước đó; loại, kiểu tàu bay trực thăng; tài liệu khai thác
tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai
thác chính;
Báo cáo về những họat động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp
và những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay quay phim, truyền hình (nếu có).

PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.163 THỦ TỤC CẤP GIÁY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC
TÀU BAY BAY QUAN SÁT
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay quan sát có thời hạn 24 tháng tính
từ tháng cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
(b)

Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay bay quan sát trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục
HKVN. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khai thác tàu bay bay quan sát gửi
về Cục HKVN tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tiến hành công việc khai
thác tàu bay bay quan sát.

(c)

Hồ sơ công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay quan
sát bao gồm:

(d)

(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay quan sát,
bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở
chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực khai
thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai thác
trước đó; loại, kiểu loại tàu bay (trực thăng, cánh bằng) được sử dụng;
phương thức lắp đặt thiết bị bay quan sát; tài liệu khai thác loại tàu bay liên
quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính; ngày
dự kiến khai thác;

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay quan sát phải
nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã
được cấp. Hồ sơ bao gồm:
(1)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay quan sát
bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ sở
chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực khai
thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai thác
trước đó; loại, kiểu tàu bay (trực thăng, cánh bằng); tài liệu khai thác tàu
bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác
chính; ngày dự kiến khai thác;
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(2)

Báo cáo về những họat động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp
và những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay bay quan sát (nếu có).

PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.173 THỦ TỤC CẤP GIÁY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC
TÀU BAY ĐÁNH DẤU ĐÀN CÁ
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay đánh dấu đàn cá có thời hạn 24 tháng
tính từ tháng cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
(b)

Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay đánh dấu đàn cá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục
HKVN. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khai thác tàu bay bay đánh dấu đàn
cá gửi về Cục HKVN tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tiến hành công việc
khai thác tàu bay đánh dấu đàn cá .

(c)

Hồ sơ công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay đánh dấu
đàn cá bao gồm:

(d)

(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay đánh dấu đàn
cá, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm trụ
sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực
khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai
thác trước đó; loại, kiểu loại tàu bay (trực thăng, cánh bằng) được sử dụng;
phương thức lắp đặt thiết bị bay quan sát; tài liệu khai thác loại tàu bay liên
quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác chính; ngày
dự kiến khai thác;

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay đánh dấu đàn
cá phải nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy chứng
nhận đã được cấp. Hồ sơ bao gồm:
(1)

(2)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay đánh dấu
đàn cá bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa điểm
trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp; khu vực
khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh nghiệm khai
thác trước đó; loại, kiểu tàu bay (trực thăng, cánh bằng); tài liệu khai thác
tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên giám sát khai thác
chính;
Báo cáo về những họat động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp
và những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay đánh dấu đàn cá (nếu có).
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PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 11.183 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KHAI THÁC
TÀU BAY BAY BÁO CÁO GIAO THÔNG
(a) Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay báo cáo giao thông có thời hạn 24
tháng tính từ tháng cấp mới hoặc gia hạn Giấy chứng nhận.
(b)

Người khai thác tàu bay nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người
khai thác tàu bay bay báo cáo giao thông trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến
Cục HKVN. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận khai thác tàu bay báo cáo giao
thông gửi về Cục HKVN tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến tiến hành công
việc khai thác tàu bay bay báo cáo giao thông.

(c)

Hồ sơ Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay báo
cáo giao thông bao gồm:

(d)

(1)

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay báo cáo
giao thông, bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa
điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp;
khu vực khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh
nghiệm khai thác trước đó; loại, kiểu loại tàu bay (trực thăng, cánh bằng)
được sử dụng; phương thức lắp đặt thiết bị phục vụ công tác bay báo cáo
giao thông; tài liệu khai thác loại tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ
của nhân viên giám sát khai thác chính; ngày dự kiến khai thác;

(2)

Bản sao các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị (giấy
phép thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

(3)

Bản sao các tài liệu hướng dẫn khai thác (OM);

(4)

Tài liệu giải trình quản lý bảo dưỡng tàu bay;

(5)

Chương trình bảo dưỡng tàu bay của Người khai thác;

(6)

Nhật ký kỹ thuật tàu bay;

(7)

Danh mục chủng loại và số lượng tàu bay dự kiến khai thác.

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay báo cáo giao
thông phải nộp tối thiểu trước 30 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực của Giấy
chứng nhận đã được cấp. Hồ sơ bao gồm:
(1)

(2)

Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay bay báo cáo
giao thông bao gồm các thông tin sau: tên doanh nghiệp, tên giao dịch, địa
điểm trụ sở chính; người đại diện theo pháp luật; loại hình doanh nghiệp;
khu vực khai thác và cơ sở khai thác chính; loại hình khai thác; kinh
nghiệm khai thác trước đó; loại, kiểu tàu bay (trực thăng, cánh bằng); tài
liệu khai thác tàu bay liên quan; kinh nghiệm và trình độ của nhân viên
giám sát khai thác chính;
Báo cáo về những họat động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp
và những thay đối tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận
Người khai thác tàu bay bay báo cáo giao thông (nếu có).
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