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CHƯƠNG A: QUY ĐỊNH CHUNG 

16.001  PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH2 

(a) Phần này đưa ra các quy định về điều phái bay của Người khai thác tàu bay yêu 

cầu phải thực hiện kiểm soát khai thác tàu bay của mình. 

(b) Phần này áp dụng cho Người khai thác tàu bay và người được Người khai thác 

chỉ định để ban hành lệnh điều phái bay và các cá nhân thực hiện chức năng đối 

với chuyến bay trong phạm vi kiểm soát khai thác. 

16.003  CÁC ĐỊNH NGHĨA 

(a) Các định nghĩa dưới đây sẽ được sử dụng trong Phần này: 

Ghi chú: Ngoài ra còn có các mục liên quan đến hàng không khác được định 

nghĩa trong Phần 1 của Bộ quy chế an toàn hàng không này. 

(1) Điều phái bay: Người được chỉ định bởi nhà khai thác để thực hiện việc 

kiểm soát, hỗ trợ, chỉ dẫn và giám sát các hoạt động khai thác bay vì mục 
đích an toàn, có trình độ phù hợp với quy định tại Phụ ước 1 của Công ước 

Chi-ca-go và được Cục HKVN cấp giấy phép; 

(2) Giám sát bay theo thời gian: Phương thức giám sát chuyến bay đảm bảo 

rằng các thông tin liên lạc của nơi đi và các thời gian đến, kịp thời cung cấp 

cho trung tâm kiểm soát của  Người khai thác để kiểm soát  khai thác; 

(3) Giám sát bay theo địa điểm: Phương thức giám sát chuyến bay để đảm 

bảo tàu bay và tổ bay được xác định vị trí sau khi hoàn thành chuyến bay 

hoặc sau một thời gian tối đa nhất định không liên lạc với Người khai thác; 

(4) Kế hoạch bay: Các thông tin qui định cụ thể được cung cấp cho các đơn vị 
cung cấp dịch vụ không lưu, liên quan đến một chuyến bay dự định hay một 

phần của một chuyến bay. Mục “Kế hoạch bay” được sử dụng để hiểu theo 

từng trường hợp, thông tin đầy đủ trên tất cả các mục được nêu trong bản kế 

hoạch bay, bao gồm toàn bộ đường bay của chuyến bay, hoặc các thông tin 

yêu cầu được giới hạn khi mục đích là vứt bỏ phần không cần thiết của 
chuyến bay như đường bay cắt, cất cánh từ, hoặc hạ cánh ở một sân bay 

được kiểm soát; 

(5) Lệnh điều phái bay: Tài liệu bao gồm kế hoạch bay khai thác và các tài 

liệu chuẩn bị lệnh điều phái bay khác liên quan đến chuyến bay đó hoặc 

một loạt chuyến bay; 

(6) Theo dõi bay: Phương thức giám sát chuyến bay đảm bảo rằng người được 

Người khai thác chỉ định theo dõi các điều kiện có thể ảnh hưởng đến 

chuyến bay và có thể liên lạc với (các) chuyến bay khi đang bay; 

(7) Kiểm soát khai thác: Là cách của nhà chức trách thông qua điểm đầu, 

điểm tiếp tục, điểm quay hoặc điểm cuối của một chuyến bay để giám sát 

 
2 Điều này được sửa đổi theo quy định tại Mục 2 Phụ lục XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 Bộ Quy chế 

an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. 
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an toàn của tàu bay và tính hiệu quả, quy tắc của chuyến bay; 

(8) Kế hoạch bay khai thác: Kế hoạch của Người khai thác để thực hiện 

chuyến bay an toàn dựa trên tính năng tàu bay và các giới hạn khai thác 
khác, và các điều kiện liên quan trên đường bay phải tuân thủ và ở các sân 

bay có liên quan. 

16.005  CÁC TỪ VIẾT TẮT. 

(a) Các từ viết tắt dưới đây được sử dụng trong Phần này: 

(1) AOC – Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay; 

(2) ATC – Kiểm soát không lưu; 

(3) ETA – Thời gian đến dự tính; 

(4) ETOPS – Khai thác tầm bay kéo dài đối với tàu bay có 02 động cơ; 

(5) IMC – Điều kiện khí tượng bay bằng thiết bị; 

(6) LVTO – Cất cánh trong điều kiện tầm nhìn hạn chế; 

(7) NOTAM – Thông báo hàng không; 

(8) RFM – Tài liệu hướng dẫn bay trực thăng; 

(9) RVR – Tầm nhìn trên đường cất hạ cánh; 

(10) RVSM - Giảm phân cách cao tối thiểu; 

(11) PIC – Người chỉ huy tàu bay; 

(12) F/O – Lái phụ; 

(13) SM – Statute Miles; 

(14) VMC - Điều kiện khí tượng bay bằng mắt. 

 

CHƯƠNG B: KIỂM SOÁT KHAI THÁC 

16.010  KIỂM SOÁT  KHAI THÁC 

(a) Người có AOC phải thực hiện kiểm soát các hoạt động khai thác của tàu bay 

trong vận tải hàng không thương mại. 

(b) Công việc chính của kiểm soát khai thác là đưa ra các quyết định cần thiết để cho 
phép, tiếp tục, đổi hành trình bay, hoặc kết thúc một chuyến bay vận tải hàng 

không thương mại. 

(c) Trách nhiệm kiểm soát khai thác sẽ chỉ được ủy quyền cho PIC và nhân viên điều 

phái bay nếu Người khai thác được phê chuẩn phương pháp kiểm soát và giám 

sát các khai thác bay, các yêu cầu sử dụng nhân viên điều phái bay. 

(d) Bất kỳ người nào tham gia ra quyết định cho bất kỳ một công việc, một chức 

năng kiểm soát khai thác nào đều liên quan tới một phần của việc cho phép tàu 

bay bay và là đối tượng yêu cầu của Phần này. 
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16.013  CÁC CHỨC NĂNG CỦA KIỂM SOÁT KHAI THÁC 

(a) Những người có trách nhiệm kiểm soát khai thác cho người có AOC phải: 

(1) Cho phép loại hình khai thác bay cụ thể; 

(2) Đảm bảo rằng tàu bay đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đủ điều kiện bay với trang 

thiết bị phù hợp sẵn sàng cho chuyến bay; 

(3) Đảm bảo có đội ngũ nhân viên có trình độ phù hợp với hệ thống cơ sở vật 

chất đầy đủ sẵn sàng hỗ trợ việc thực hiện chuyến bay; 

(4) Đảm bảo công việc chuẩn bị kế hoạch bay và các công việc chuẩn bị phù 

hợp cho chuyến bay đã hoàn tất; 

(5) Đảm bảo rằng các quy trình Giám sát bay theo địa điểm và Giám sát bay 

theo thời gian  đã được tuân thủ; và  

(6) Đối với các chuyến bay theo lịch với số ghế hành khách từ 20 trở lên, phải 

đảm bảo giám sát các quá trình của chuyến bay và các thông tin cần thiết 

cho an toàn được cung cấp tới tổ lái. 

(b) Điều phái bay được phân công thực hiện nhiệm vụ phải duy trì hiểu biết về tất cả 

các đặc tính khai thác liên quan đến nhiệm vụ được giao bao gồm các kiến thức, 

kỹ năng liên quan tới yếu tố con người. 

 

16.015  YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ NGƯỜI THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT KHAI 

THÁC3 

a. Người có trình độ phù hợp sẽ được Người khai thác chỉ định để thực hiện các 
chức năng và chịu trách nhiệm kiểm soát khai thác từng chuyến bay trong vận tải hàng 

không thương mại. 

b. Chỉ được nhận nhiệm vụ nhân viên điều phái hoặc thực hiện chức năng kiểm soát 

khai thác khi người đó đã hoàn thành nội dung huấn luyện chuyên môn bao gồm những 

thành tố đặc trưng cho phương pháp kiểm soát và giám sát khai thác bay được phê chuẩn. 

c. Đối với các chuyến bay vận chuyển hành khách thường lệ theo lịch, một người 

lái có trình độ phù hợp hoặc nhân viên điều phái bay sẽ phải làm nhiệm vụ ở căn cứ khai 

thác để thực hiện các chức năng kiểm soát khai thác. 

d. Người khai thác tàu bay có AOC phải sử dụng nhân viên điều phái có giấy phép 

còn hiệu lực quy định tại Phần 7 và yêu cầu về trình độ quy định tại Phần 14 của Bộ 
QCATHK để thực hiện các chức năng điều phái bay và kiểm soát khai thác đối với tàu 

bay 20 ghế hành khách trở lên. 

e. Đối với các chuyến bay khác, người có trình độ phù hợp quy định tại Phần 14 

của Bộ QCATHK có thể thực hiện các trách nhiệm kiểm soát khai thác và đảm bảo hỗ trợ 

khai thác bay. 

f. Đối với khai thác bay taxi 01 người lái, chỉ yêu cầu người có trình độ tương 

 
3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Mục 3 Phụ lục XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 Bộ 

Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. 
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đương PIC thực hiện chức năng kiểm soát khai thác. 

16.017  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU PHÁI BAY. 

(a) Một nhân viên điều phái bay có giấy phép theo quy định được phép thực hiện các 
năng định của giấy phép bao gồm giám sát hoặc điều phái tàu bay trong hệ thống 

theo dõi bay của chuyến bay của người vận chuyển theo lịch. 

(b) 4Chỉ được chỉ định là nhân viên điều phái bay làm nhiệm vụ 12 giờ liên tục trong 

24 giờ khi người đó được nghỉ xen kẽ 10 giờ.  

(c) Không ai được phân công nhân viên điều phái bay thực hiện nhiệm vụ sau 12 
tháng người đó không làm nhiệm vụ trừ trường hợp đã hoàn thành chương trình 

huấn luyện phục hồi. 

16.020  TRÁCH NHIỆM CỦA PIC 

(a) Đối với tất cả các chuyến bay, PIC cùng chịu trách nhiệm kiểm soát khai thác tàu 

bay, tuy nhiên trong từng điều kiện cụ thể có quyền ra quyết định kiểm soát khai 

thác trong khi bay. 

(b) Khi quyết định của PIC khác với các yêu cầu trước đó, người ra yêu cầu sẽ lập 

một hồ sơ báo cáo theo thực tế. 

(c) PIC có thể chỉ định một người khác để thực hiện kiểm soát khai thác khi Người 

khai thác sử dụng Giám sát theo địa điểm như một phương thức chính để giám 

sát chuyến bay. 

16.023  NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT KHAI THÁC 

(a) Đối với các chuyến bay vận chuyển hành khách thường kỳ theo lịch, người kiểm 

soát khai thác có trình độ phù hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: 

(1) Trợ giúp PIC trong việc chuẩn bị chuyến bay và cung cấp các thông tin liên 

quan được yêu cầu; 

(2) Trợ giúp PIC chuẩn bị các kế hoạch bay khai thác và kế hoạch bay ATC; 

(3) Ký vào bản sao điều phái của phép bay; 

(4) Trong khi bay, bằng cách thức phù hợp cung cấp cho PIC những thông tin 

cần thiết để thực hiện chuyến bay an toàn; và 

(5) 5Trong trường hợp khẩn nguy: 

(i) Thực hiện các quy trình áp dụng nêu trong tài liệu hướng dẫn khai 

thác nhưng không được trái với quy trình kiểm soát không lưu;  

(ii) Cung cấp những thông tin cần thiết cho người chỉ huy tàu bay thực 
hiện an toàn chuyến bay bao gồm cả các sửa đổi của kế hoạch bay. 

(b) Người có trình độ phù hợp thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát khai thác phải tránh 

 
4 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Mục 4 Phụ lục XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 Bộ Quy 

chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. 

5 Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Mục 5 Phụ lục XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 

Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. 
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làm bất kỳ hành động nào đối lập với các phương thức được ban hành bởi: 

(1) Kiểm soát không lưu; 

(2) Cơ quan dịch vụ khí tượng; 

(3) Cơ quan dịch vụ thông tin liên lạc; hoặc 

(4) Người có AOC. 

(c) Trong trường hợp điều phái viên bay có được thông tin về tình huống nguy hiểm 

đến an toàn tàu bay hoặc con người thì phải thông báo tới các nhà chức trách ở 

nơi xảy ra tình huống ngay lập tức và đưa ra các yêu cầu trợ giúp nếu cần. 

 

16.025 CÁC PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT BAY6  

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. 

 

16.027  CÁC CHỈ DẪN KHAI THÁC 

(a) Người đưa ra các chỉ dẫn khai thác tới một tàu bay liên quan đến sự thay đổi kế 

hoạch bay phải hiệp đồng với cơ sở ATS trước khi thông báo cho tổ bay. 

 

CHƯƠNG C : LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY 

16.030  CÁC HỒ SƠ QUYẾT ĐỊNH LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY 

(a) Không ai được cấp phép bay đối với vận tải hàng không thương mại trừ khi các 

 
6 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Mục 1 Phụ lục XII sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 Bộ 

Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 

21/2017/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. 



Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay -  Phần 16                                                                            

 

7 
 

tài liệu yêu cầu chuẩn bị cho chuyến bay đã được kiểm tra và được xác định đã 

hoàn thành và chính xác. 

(b) Quyết định lệnh điều phái bay đối với một tàu bay trong khai thác vận tải hàng 
không thương mại phải được lưu giữ trong khoảng thời gian 3 tháng sau chuyến 

bay. 

(c) Kế hoạch bay với chữ ký của PIC và bất kỳ người nào được yêu cầu sẽ là tài liệu 

gốc để lưu giữ. 

(d) Tài liệu lệnh điều phái bay này phải được để lại ở điểm đến bởi người được chỉ 

định của Người khai thác, trừ khi có sự phê chuẩn khác của Cục HKVN. 

16.033  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TÀU BAY 

(a) Không ai được cấp phép bay đối với khai thác vận tải hàng không thương mại trừ 

khi tàu bay đó đáp ứng tiêu chuẩn đủ điều kiện bay và trang bị phù hợp cho khai 

thác bay. 

(b) Không ai được cấp phép bay đối với khai thác vận tải hàng không thương mại, sử 

dụng một tàu bay với các thiết bị không hoạt động được lắp đặt, ngoại trừ trong 

danh mục thiết bị cất cánh tối thiểu được phê chuẩn cho Người khai thác đối với 

tàu bay đó. 

16.035  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ BAY 

(a) Không ai được cấp phép bay đối với khai thác vận tải hàng không thương mại trừ 

khi tổ bay có trình độ phù hợp với các yêu cầu của Phần 14 và 15. 

16.037  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: CÁC THÔNG TIN NOTAM VÀ PHƯƠNG TIỆN 

(a) Không ai được phép cho tàu bay bay qua đường bay hoặc đoạn đường bay trừ khi 
có các phương tiên thông tin và dẫn đường phù hợp với điều kiện khai thác cần 

thiết để đảm bảo an toàn chuyến bay. 

(b) Người kiểm soát khai thác phải đảm bảo rằng PIC được cung cấp tất cả các hồ sơ 

hoặc các thông tin hiện thời về điều kiện sân bay và các phương tiện dẫn đường 

không theo qui tắc có thể ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay. 

Ghi chú : Đối với việc xem xét lại kế hoạch bay khai thác, PIC sẽ được cung cấp 

tất cả các NOTAM hiện thời với các lưu ý trên hành trình, các phương tiện và 

các sân bay. 

16.040  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: BÁO CÁO KHÍ TƯỢNG VÀ DỰ BÁO THỜI 

TIẾT 

(a) 7Chỉ được ban hành lệnh điều phái bay khi nắm rõ các báo cáo về điều kiện khí 

tượng và dự báo thời tiết trên đường bay và khu vực khai thác sẽ bay qua bao 

gồm các sân bay có thể được sử dụng. 

(b) Không ai được lệnh điều phái bay trừ khi có được tất cả các thông tin liên lạc và 

thông báo trước cho PIC về các báo cáo khí tượng và dự báo thời tiết. 

 
7 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Mục 7 Phụ lục XIV sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 16 Bộ Quy 

chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-

BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. 
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16.043  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY TRONG ĐIỀU KIỆN ĐÓNG BĂNG 

(a) Không ai được phép cho một tàu bay vào khai thác, khi nhận thấy hoặc được 

thông báo bởi PIC rằng điều kiện đóng băng có thể xảy ra hoặc vượt quá giới hạn 
của tàu bay hoặc quá khả năng phá băng của thiết bị chống đóng băng đã được 

phê chuẩn sử dụng.  

(b) Không ai được phép cho một tàu bay vào khai thác trong mọi điều kiện thời gian 

đông giá, đóng băng, hoặc tuyết bám vào tàu bay, trừ khi sẵn có các thiết bị và 

phương tiện phù hợp ở sân bay khởi hành cho PIC để thực hiện các quy trình phá 

băng và chống đóng băng của Người khai thác được Cục HKVN phê chuẩn. 

16.045  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY THEO QUY TẮC VFR HOẶC IFR 

(a) Không ai được lệnh điều phái bay theo quy tắc VFR hoặc IFR trừ khi các báo cáo 

về khí tượng và dự báo thời tiết chỉ ra rằng chuyến bay có thể phù hợp để hoàn 

thành chuyến bay trong lệnh điều phái bay.  

16.047  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TỐI THIỂU 

(a) Không ai được điều phái bay đối với khai thác bay vận tải hàng không thương 

mại trừ khi lượng nhiên liệu cung cấp bằng hoặc nhiều hơn lượng nhiên liệu theo 

yêu cầu tối thiểu đã tính toán trong tài liệu kế hoạch bay như quy định trong Phần 

10 bao gồm cả nhiên liệu dự phòng cho các trường hợp bất thường đã lường 

trước. 

16.050  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: TÍNH NĂNG TÀU BAY VÀ XẾP TẢI. 

(a) Không ai được lệnh điều phái bay trừ khi biết được các thông tin về tải của tàu 

bay và loại hình khai thác đề xuất, không vượt quá: 

(1) Giới hạn về trọng tâm; 

(2) Giới hạn về khai thác tàu bay; và 

(3) Các yêu cầu tính năng tối thiểu. 

16.053  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY: SỬA ĐỔI HOẶC CẤP LẠI PHÉP BAY TRÊN 

ĐƯỜNG BAY. 

(a)  Người sửa đổi, bổ sung lệnh điều phái bay trong khi bay phải lưu giữ các hồ sơ 

sửa đổi. 

(b) Không ai được phép sửa đổi lệnh điều phái bay gốc để thay đổi sân bay đến hoặc 

sân bay dự bị trong khi tàu bay đang bay, trừ khi chuyến bay chuẩn bị các yêu 

cầu cho hành trình, sự lựa chọn sân bay và cung cấp nhiên liệu tối thiểu phù hợp 

tại thời gian sửa đổi hoặc lệnh điều phái bay sửa đổi. 

(c) Không ai được cho phép chuyến bay tiếp tục tới sân bay đã điều phái bay nếu các 

báo cáo khí tượng và dự báo thời tiết thay đổi chỉ ra rằng sân bay đó không phù 

hợp  với lệnh điều phái bay gốc. 

16.055  LỆNH ĐIỀU PHÁI BAY VỚI TÀU BAY CÓ RA ĐA THỜI TIẾT 

(a) Không ai được phép cho máy bay có trọng tải cất cánh lớn hơn 5700 kg thực hiện 

chuyên chở khách bay theo quy tắc IFR hoặc bay đêm theo quy tắc VFR khi các 
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báo cáo khí tượng tại thời điểm đó chỉ ra rằng có mây giông, hoặc các điều kiện 

thời tiết nguy hiểm có thể được phát hiện bằng ra đa thời tiết trên dọc đường bay, 

trừ khi máy bay được trang bị ra đa thời tiết phù hợp với điều kiện khai thác. 
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