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THÔNG TU
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT  

ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trirỏng Bộ Giao thông vận tải quy định 
về quán lý và bảo đám hoạt động bay

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 thảng 6 năm 2006 
và Luật Sửa đôi, bô sung một so điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Na nì 
ngày 21 tháng 11 rì âm 2014;

Căn cứ Nghị định số 12/20177NĐ-CP ngày 10 tháng 02 nam 20ỉ 7 cua 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức cua Bộ 
Giao thông vận tái;

Căn cứ Nghị định so 125/2015/NĐ-CP ngày 04 tháng ¡2 năm 2015 cua 
Chính phủ quy định chi tiết về quan lý hoạt động bay;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không 
Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung một 
sổ điều của Thông tư số 19/20ỉ 7/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 20ỉ 7 quy định 
về quản lý và bào đảm hoại động bay.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu số 19/2017/TT- 
BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưỏng Bộ Giao thông vận tải quy 
định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

1. Sửa dổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tưọng áp dụng

1. Thôn£ tư này áp dụnR đôi với tố chức, cá nhân liên quan đến quản lý 
hoạt động bay. bảo đảm hoạt động bay tại Việt Nam và trong vùng thông báo bay 
do Việt Nam quản lý.

2. Thông tư này không áp dụng dối với tô chức, cá nhân liên quan đến 
quản lý hoạt động bay ngoài đường hàne không, hoạt động bay đặc biệt.”.

2. Sửa đổi, bố sung khoản 46, khoản 47. khoản 63, khoản 64 và bổ suns; 
khoản 75 Điều 3 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoan 46 Diều 3 như sau:

’‘46. MlíTAR (Routine aerodrome meteorological report): Ban tin báo cáo 
thời tiết thường lệ dể phát ra ngoài sân bay.”.

b) Sửa đối, bô suns khoản 47 Điều 3 như sau:
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4‘47. MET REPORT (Local routine aerodrome meteorological report): Ban 
tin báo cáo thời tiết thường lệ, phát hành Irons khu vực sân bay/'.

c) Sửa dổi, bổ sung khoản 63 Điều 3 như sau:
‘'63. SPEC1 (Special aerodrome meteorological report): Bán tin báo cáo 

thòi tiết đặc biệt để phát ra n£,oài sân bay/'.

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 64 Điều 3 như sau:

kt64. SPECIAL (Local special aerodrome meteorological report): Ban tin 
báo cáo thời tiết đặc biệt, phát hành trono khu vực sân bay.”.

đ) Bổ sung khoản 75 Điều 3 như sau:

%t75. PAPI (Precision approach path indicator): 1 lộ thốn« den chỉ thị đườna 
trượt tiếp cận chính xác."'.

3. Sửa đổi, bô sung khoản 13, 29. 38, 52 và khoan 87; bố sung khoản 99 
Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sune khoản 13 Điều 4 như sau:

” 13. Bộ dữ liệu (Data set) là tập hợp dừ liệu có thế nhận dạng được.”.

b) Sửa đổi khoản 29 Điều 4 như sau:

*‘29. Dịch vụ kiêm soát tại sân bay là dịch vụ diều hành bay cung cấp cho 
hoạt động tại sân bav.‘\

c) Sửa đổi khoản 38 Điều 4 như sau:

“38. Đài kiểm soát tại sân bay là cơ sở điều hành bay cung cấp dịch vụ
điều hành bav cho hoạt động tại sân bay,”.

d) Sửa đối, bổ sunơ khoản 52 Điều 4 như sau:

"52. Hoạt dộne, tại sân bay là tất cá hoạt dộna trên khu vực di chuyên tại
sân bay và tất cả hoạt độna bay trong vùnạ trời sân bay.".

d) Sửa đối, bô sung khoản 87 Điêu 4 như sau:

"87. Sản phẩm tin tức hàng không là dừ liệu hàng khônR và tin tức hàng 
không dược cung cấp dưới dạng bộ dữ liệu số hoặc dưới dạne bản giấy hoặc bản 
điện tử được tiêu chuẩn hóa, bao sồm:

a) AIP (các tập tu chỉnh AIP và các tập bô suns Á IP);

b) AIC;

c) Sơ đồ hàna không;

d) NOT AM;

d) Bộ dữ liệu số.".

e) Bổ suns khoản 99 Điều 4 như sau:

"99. Phụ ước của ICAO là phụ lục cua cỏn« ước về ] làna khôn« dân dụne



quôc tê năm 1944.".

4. Sửa đổi khoản 3 Điều 11 như sau:

"3. Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, tổ lái phải tuân theo một trong các 
quy tắc sau:

a) VFR;
b) IFR.M.
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau:

“ 1. Nhân viên không lưu bao gồm:
a) Kiểm soát viên không lưu tại sân bav, tiếp cận, đường dài;
b) Nhân viên thủ tục bay;
c) Nhân viên thông báo, hiệp đồng bay;
d) Nhân viên ATPM;
d) Nhân viên đánh tín hiệu;
e) Nhân viên khai thác liên lạc sóng ngắn không - địa (I1F A/G):
g) Kíp trưởng không lưu (tại các vị trí được quy (lịnh chi tiết tại Phụ lục XI 

ban hành kèm theo Thông tư này);
h) Nhân viên trợ giúp thủ tục kê hoạch bay;
i) Huấn luyện viên không lưu, huấn luyện viên A TFM /\

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 5 Điều 24 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 như sau:

“2. Độ cao bay an toàn thấp nhất trên đường bay được tính so với điếm cao 
nhất của địa hình và chướng ngại vật nhân tạo trong dải bảo vệ 25 km về mỗi bên 
trục đường bay ATS, trong dải bảo vệ theo quy định của từng kiểu loại dẫn 
đường RNAV/RNP như sau:

a) Tối thiểu là 300 m đối với địa hình đồne. bằne, trung du và mặt nước:

b) Tối thiểu là 600 m đối với dịa hình vung núi.".
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 24 như sau:

“5. Đối với hai phương thức bay sử dụng hai thiết bị dẫn đườrig đặt cách 
nhau không quá 09 km, độ cao bay an toàn thấp nhất cho từng phân khu được 
chọn là độ cao có giá trị lớn hon.”.

7. Sửa đổi Điều 47 như sau:
"Điều 47. Chi tiết về dịch vụ điều hành bay, thông báo bay, báo 

động, đảm bảo thông tin liên lạc và cung cấp tin tức cho co sỏ’ ATS

Chi tiết về dịch vụ điều hành bay, thône báo bay, báo động, đảm bảo liên 
lạc và cung cấp tin tức cho cơ sở ATS thực hiện theo Phụ ước 11 của ICAO về 
ATS.”.

8. Sửa đổi khoản 2 Diều 48 như sau:
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"2. AIS bao gồm các dịch vụ sau:
a) NOTAM;
b) AIS sân bay;
c) AIP.".
9. Sửa đổi khoản 1 Điều 49 như sau:

" 1. Các cơ sở AIS bao gồm:
a) Phòng NOTAM;
b) Cơ sở AIS sân bay;
c) Phòng AIP.".
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 50 như sau: Ị

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 50 như sau: s

“ 1. Nhân viên AIS bao gồm: ì

a) Nhân viên AIS sân bay;

b) Nhân viên NOTAM;

c) Nhân viên AIP:

d) Kíp trưởng NO TAM;
d) Kíp trườnơ AIS sân bay;

e) Nhân viên khai thác, bảo dưỡng hệ thống AIS/AIM tự dộng,

g) Huấn luyện viên AIS.”.
b) Sửa đổi. bổ sung khoản 2 Điều 50 như sau:

i42. Nhân viên AIS quy định tại điếm a. b, c, cL đ và e khoản 1 Điều này khi 
thực hiện nhiệm vụ cung cấp AIS phải có giấy phép và năng định còn hiệu lực.
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thôns; báo tin tức hàn2 khôns phải bố trí đủ nhân 
viên AIS có giấy phép kèm theo năng định còn hiệu lực và phù họp với vị trí 
công tác.”.

11. Sửa đổi, bổ suna Điều 55 như sau:
"Điều 55. Nội dung dữ liệu hàng không và tin tức hàng không; kiêm 

tra, xác nhận dữ liệu hàng không và tin tức hàng không:

1. Nội duns dữ liệu hàng không và tin tức hàng không bao gồm:

a) Các quy trình, quy định pháp luật;

b) Sân bay và sân bay trực thăng;

c) Vùng trời;

d) Đưòng bay ATS;
đ) Phươns thức bay bằnẹ thiết bị;



e) Hệ thống, thiết bị dẫn đường vô tuyến;

g) Chướng ngại vật;

h) Địa hình;

i) Tin tức địa lý.

2. Bộ dữ liệu số bao gồm:

a) Bộ dữ liệu AIP;

b) Bộ dữ liệu địa hình;

c) Bộ dữ liệu chướng ngại vật;

d) Bộ dữ liệu lập bản đồ sân bay;

đ) Bộ dữ liệu phương thức bay bằng thiết bị.

3. Phát hiện lỗi dữ liệu

Các kỹ thuật phát hiện lỗi dữ liệu số phải được các cơ sở AIS sử dụng 
trong quá trình truyền phát, lưu trữ dữ liệu hàng không và các bộ dữ liệu sô.

4. Kiểm tra, xác nhận dữ liệu hàng không và tin tức hàng không

a) Văn bản sử dụng làm căn cứ biên soạn, phát hành sản phấm tin tức hàng 
không phải được các cơ quan, đơn vị liên quan đến cung cấp tin tức hàng không, 
dữ liệu hàng không kiếm tra kỹ trước khi gửi đên cơ sở AIS đê đảm bảo tính đây 
đủ, chính xác.

b) Cơ sở AIS phải thiết lập các quy trình kiếm tra và xác nhận để đảm bảo 
người sử dụng nhận dược tin tức hàng không và dữ liệu hàng không đáp ứng các 
yêu cầu về chất lượng độ chính xác. độ phân giải, tính toàn vẹn, khả năng truy 
nguyên, tính kịp thời, sự đầy đủ và định dạng dữ liệu.”.

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 và khoản 20 Điều 60 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 60 như sau:

"12. Xuất hiện các nguy hiểm ảnh hưởng đến hoạt động bay bao gồm:
chướng ngại vật, tập trận, bay trình diễn, bay thể thao, bắn pháo hoa, thả đòn
lồng, mảnh vỡ tên lửa và nhảy dù quy mô lớn ở ngoài những khu vực công, bố; kế 
hoạch phát xạ la-de, trình chiếu la-de và các đèn tìm kiếm nếu tầm nhìn ban đem 
của người lái có khả năng bị suy giảm.".

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 20 Điều 60 như sau:

"20. Quan trắc hoặc dự báo về hiộn tượng thời tiết trong không gian, ngày 
và thời gian xảy ra, các mực bay và phần vùng trời có thê bị ảnh hưởng.”.

13. Sửa đổi. bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 Điều 62 như sau:

“a) Hoạt động quân sự ngoài các khu vực cấm bay, nguv hiếm, hạn chế bay 
đã được công bố trong AIP Việt Nam;”.

“b) Hoạt động trong khu vực câm bay, nguy hi cm, hạn chê bav không tuân
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theo các quy định đã dược công bố trong AIP Việt Nam;” .

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 65 như sau:

'Điều 65. NOT AM nhắc lại

Khi cơ sở AIS phát hành tập tu chỉnh AIP hoặc tập bố sung AIP theo chu 
kỳ AIRAC, phảỉ phát hành một NOTAM nhắc lại nêu tóm tắt nội dung, ngày có 
hiệu lực và số tập tu chỉnh AIP hoặc số tập bô sung AỈP theo chu kỳ AỈRAC 
đ ó ”.

15. Sứa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 66 như sau:

"3. Các quy định chi tiết về AIP thực hiện theo Phụ ước 15 của ICAO về
AIS ”,

16. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 68 như sau:

u3. Các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ nghiêm việc cung cấp dữ liệu hàng 
không và tin tức hàng không, soạn thảo, phát hành tập bô sung AIP Việt Nam 
theo chu kỳ AIRAC đối với các trường họp quy định tại Điều 70.

4. Trong các trường họp khẩn cấp hoặc đối với các nội dung không quy 
định phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC, áp dụng phát hành tập bô sung AIP 
như sau:

a) Các cơ quan, dơn vị phâi gửi cho Cục Màng không Việt Nam các văn 
bản liên quan đến nội dung cần công bố ít nhất 28 ngày trước ngày tin tức băt dâu 
có hiệu lực;

b) Cơ sở AIS dự thảo tập bổ sung AIP thông thường để doanh nghiệp cung 
cấp AIS gửi Cục Hàng không Việt Nam phát hành ít nhất 14 ngày trước ngày tin 
tức có hiệu lực.” .

17. Sửa đổi. bổ sung Điều 70 như sau:

“Điều 70. Các trường họp phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC và 
quy định về việc phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC

1. Các trường hợp phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC

Việc phát hành tin tức theo chu kỳ AIRAC được thực hiện trong trường 
họp thiết lập, hủy bỏ hoặc có những thay đối quan trọng về:

a) Giới hạn, phương thức khai thác FIR. khu vực kiểm soát và vùng trời 
kiểm soát; khu vực tư vấn không lưu; đường bay ATS; khu vực cám bay. nguy 
hiểm, hạn chế bay và vùng nhận dạng phòng không (AD1Z); khu vực, đườníì bay 
hoặc các phần của vùrm và dường bay có khả nàng xảy ra bay chặn:

b) Vị trí, tần số, tên gọi, các hiện tượng bất thường đã biết, chu kỳ bảo 
dưỡng của hệ thống, thiết bị dẫn đường vô tuyến và thông tin liên lạc, giám sát;

c) Phương thức bay chờ, phương thức tiếp cận. SID, STAR, phương thức 
giảm tiếng ồn và phương thức không lưu khác;
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d) Mực bay chuvcn tiếp, dộ cao chuyển tiếp, độ cao bay lối thiểu theo phân
khu;

đ) Thiết bị khí tượng, phương thức khai thác;

e) Đường cất hạ cánh và các đoạn đừne. đường lăn, sân đỗ;

g) Phương án vận hành trôn khu vực hoạt độn£ tại sân bay (bao gồm cả 
phương án khai thác trong điều kiện tầm nhìn thấp);

h) Đèn tiếp cận, đèn đường cất hạ cánh;

i) Tiêu chuẩn khai thác tối thiểu của sân bay cho cất cánh, hạ cánh.

2, Các quy định chi tiết về tin tức theo chu kỳ AIR AC thực hiện theo Phụ 
ước 15 của ICAO về AIS.’\

18. Sửa đổi, bổ sunơ tên Mục 7 và Điều 75 như sau:

a) Sửa đổi tên Mục 7 như sau:

"Mục 7. DỊCH v ụ  THÔNG BÁO TIN TÚC HÀNG KHÔNG SÂN 
BAY.”.

b) Sửa dổi, bổ sung Điều 75 như sau:

’’Điều 75. Cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không sân bay

1. Cơ sở AIS sân bay chịu trách nhiệm cung cấp AIS sân bay.

2. Co’ sở AIS sân bay được thành lập phụ thuộc vào các yếu tố: số lượn2 , 
loại hình khai thác, tầm hoạt độne, của tàu bay di. dến cảrm hàn2. khỏng.

3. Cơ sờ AIS sân bay được dặt ở vị trí thuận lợi. cỏ bicn báo chi dân dê tạo 
điều kiện cho lố lái có đủ thời gian lảm các thu tục trước và sau chuyến bay.

4. Cơ sỏ’ AIS sân bay phải thiết lập và duy trì mối liên hệ thườn SI xuyên với 
đại diện các hãng hàng khồng liên quan để chuấn bị, cung cấp tin tức trước 
chuyến bay phù hợp với yêu cầu của người sử dụng.

5. Cơ sở AIS sân bay chịu trách nhiệm về chất lượng, tính kịp thời của tin 
tức hànơ không trong trường hợp sử dụn& hệ thốníi cun° cap PIB tự dộng.”.

19. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 76 như sau:

“2. PIB được soạn thảo, in, cung cấp cho tố lái. nhân viên điều độ của hãng 
hàng không hoặc nhân viên trợ siúp thủ tục kế hoạch bav trước 03 giờ so với eiờ 
dự định khởi hành đối với chuyến bay quốc tế vả 02 giò' so với giò’ dự định khởi 
hành đối với chuyến bay nội địa.".* J  •  •

20. Sửa đổi, bổ sune khoản 1 và khoán 3 Diều 77 như sau:

a) Sửa dổi, bổ sung khoản 1 Diều 77 như sau:

"1. P1B được làm thành 02 bản (dạng ÊÙấy hoặc dạna điện tủ'): 01 bản £Ìao 
cho tổ lái, nhân viên điều độ của hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ 
tục kế hoạch bay và 01 bản để lưu.".
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 77 như sau:
“3. Tô lái, nhân viên điều độ của hãn2 hàng không hoặc nhân viên trợ giúp 

thủ tục kế hoạch bay tự thực hiện tư vấn. thuyết trình nội dune PIB phải đáp ứne. 
yêu cầu đảm bảo hệ thống thiết bị kỹ thuật. Khi thực hiện tư vấn, thuyết trình, 
nếu có tin tức cần làm rõ hoặc cần được cung cấp chi tiết, tố lái, nhân viên điều
độ của hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ lục kế hoạch bay yêu cầu
nhân viên AIS sân bay hỗ trợ.”.

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 78 như sau:
"Điều 78. Cập nhật PÍB
1. Cơ sở AIS sân bay khi soạn xone PIB phải theo dõi nhừnẹ NOTAM mới 

nhận để cập nhật nçav vào PIB nếu những NOT AM này có liên quan trực liếp 
đến chuvên bay.

2. Trong trường hợp tổ lái đã nhận PIB, nếu có các thông tin đột xuất quan 
trọng liên quan đến chuyến bay thì thồng báo ngay cho tô lái nội dung của các 
thông, tin đó thông qua cơ sở điêu hành bay, nhân vicn điêu độ của hãng hàng 
khônç hoặc nhân viên trợ aiúp thủ tục kê hoạch bay liên quan hoặc trực tiêp cập 
nhật cho tổ lái trên tàu bay 1X0112 điều kiện hệ thốn«, thiết bị tự động và hệ thông 
mạng đáp ứng yêu cầu khai thác.".

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 79 như sau:
"2. Trong trường hợp tổ lái có tin tức muốn báo cáo sau chuyến bay bằng 

văn bản, cơ sở AIS sân bay hưó'ng dẫn tô lái thực hiện.".
23. Sửa đổi Điều 80 như sau:
"Điều 80. Xử lý tin tức sau chuyến bay
1. Khi nhận được thôna báo sau chuvên bay của tô lái hoặc 11«ười khai thác 

tàu bay bằna văn bản hoặc điện thoại về các tin tức chưa được phô biến bằng 
NOTAM. các tập bồ sung AIP. AIC hoặc AIP mà những tin tức này có thê ảnh 
hưởng đến hoạt động bay thì CO' sỏ’ AIS sân bay phải thône báo ngay cho các CO’ 
quan, đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý.

2. Trường họp thông báo sau chuyến bay của tố lái hav ngưòi khai thác 
hàng không được xác nhận là chính xác thì cơ sở AIS sân bay phải:

a) Thông báo ngay cho các cơ sở ATS có lien quan dê cảnh báo hoặc cảnh 
báo trực tiếp cho các tổ lái khác;

b) Soạn dự thảo NOTAM gửi phòng NOTAM;
c) Thông báo ngay cho cơ sở có liên quan den tin tức nói trên.
3. Trường họp thôn a báo sau chuyến bay cua to lái ha\' no ười khai thác tàu 

bay được xác nhận là không, chính xác thì cơ sở A1S sân bay phải thông báo lại 
việc này cho tổ lái hoặc dại diện người khai thác tàu bay đã thực hiện thôn» báo 
sau chuyến bay.".

24. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 81 như sau:
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” 1. Việc nhận và gửi tin tức hàng khôn« được thực hiện qua hệ thốne 
AIS/AIM tự động, hệ thống NOTAM bán tự động, AFTN hoặc AM ỉ IS, fax, dịch 
vụ bưu chính, điện thoại được ghi âm trong hệ thống bảo đảm hoạt động bay khi 
cần thông báo ngay trong trường hợp khẩn, sau đó dược xác nhận lại bằn« văn 
bản, thư điện tử.”.

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 82 như sau:

"Điều 82. Chi tiết về AIS

Chi tiết về AIS thực hiện theo Phụ ước 15 của ICAO về AIS.".

26. Sửa đổi, bổ sunơ điểm a khoản 2 Điều 95 như sau:

"a) Thông báo ngay cho cơ sở điều hành bay có liên quan trực Liep VC tỉnh 
trạng bất thường của các dịch vụ CNS; trong trường hợp này. ngay sau khi tàu 
bay hạ cánh, người chỉ huy tàu bay phải thông báo cho cơ sở AIS sân bay theo 
quv định tại Chươns, IV của Thông tư này;".

27. Sửa đổi, bổ sune khoản 1 Điều 97 như sau:

"1. Hệ thống, thiết bị CNS hoạt động thử phải đáp ứng các yêu càu về kỹ 
thuật theo Phụ ước 10 của ICAO về viền thông hàng không.".

28. Sửa đổi, bổ sung, khoản 1 và khoản 2 Diều 103 như sau:

a) Sửa dổi, bô sung khoản 1 Điều 103 như sau:

i4l. Nhân viên CNS bao gồm:

a) Nhân viên khai thác, bảo dưỡng hệ thống, thiết bị CNS:

b) Kíp trưởng CNS;

c) Huấn luyện viên CNS.”.

b) Sửa đôi khoản 2 Điều 103 như sau:

“2. Nhân viên CNS quy định tại diêm a và b khoản 1 Điều này khi thực 
hiện nhiệm vụ phải có giấy phép và năns định còn hiệu lực.”.

29. Sửa đổi, bổ sung Điều 110 như sau:

"Điều 110. Chi tiết về CNS

Chi tiết về CNS thực hiện theo Phụ ước 10 của ICAO về viền thônu hàníi 
không.".o

30. Sửa đổi, bổ sung Điều 120 như sau:
"Điều 120. Bản tin dự báo thòi tiết phục vụ hạ cánh (TREND)

1. Cơ sở khí tượng sân bay phối họp với trạm quan trắc khí lượng sân bay 
lập và phát hành TREND cho các sân bav trons; khu vực trách nhiệm.

2. Trạm quan trắc khí tượng sân bay cỏ trách nhiệm phối hợp với cơ sở khí 
tượng sân bay nêu tại khoản 1 Diều này đê bao đảm chât lượn a Ihôns, tin dự báo 
TREND.



3. TREND được báo cáo kèm theo bản tin quan trắc thời tiết sân bay và có 
hiệu lực 2 giờ tính từ thời điểm báo cáo bản tin. Các quy định chi tiết về TREND 
thực hiện theo Phụ ước 3 của ICAO về khí tượng hàng không.'

31. Sửa đổi, bổ sung Điều 121 như sau:

"Điều 121. Bản tin dụ báo khí tượng cho cất cánh

1. Cơ sở khí tượng sân bay lập và cung cấp bản tin dự báo khí lượng phục 
vụ tàu bay cất cánh từ sân bay trong khu vực trách nhiệm theo thỏa thuận giữa cơ 
sở khí tượng sân bay và người khai thác tàu bay.

2. Trạm quan trắc khí tượng sân bay phối họp với cơ sở khí tượng sân bay 
nêu tại khoản 1 Điều này đê nhận và cung câp cho tố lái, nhân viên điều độ của 
hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay khi có yêu cầu.'\

32. Sửa đổi, bổ sung; khoản 3: bãi bỏ khoán 4 Diều 132 như sau:

a) Sửa dối, bổ sung khoản 3 Diều 132 như sau:

*'3. Thủ tục cung cấp và tiếp nhận tin tức khí tượng cho chuyến bay được 
thực hiện giữa nhân viên khí tượng hàng không và thành viên tô lái, nhân viên 
điều độ của hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.”.

b) Bãi bỏ khoản 4 Điều 132.

33. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 133 như sau:

" 1. Để có cơ sở chuẩn bị số liệu khí tượng cần thiết cho mỗi chuyến bay, 
phòng thủ tục bay thông báo cho cơ sở MET tại sân bay các thông tin chi tiết về 
kế hoạch bay:

a) Đối với chuyến bay thường lệ: thông báo về lịch bay theo mùa được xác 
định; khi kế hoạch có thay đổi thì phải thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ 
chuyến bay dự định khởi hành;

b) Đối với chuyến bay không thườna lệ: thông báo vồ kê hoạch bay ngav 
sau khi nhận được.".

34. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1; khoản 2; điểm b. c khoản 3 và khoản 
4 Điều 134 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 134 như sau:

“d) Thông báo SIGMET, thông báo mây tro núi lửa, bão hay áp thấp nhiệt 
đới liên quan đến toàn bộ chặng bay.”.

b) Sửa đổi. bổ sung khoản 2 Điều 134 như sau:

“2. Cung cấp hồ sơ khí tượng

a) Đối với chuyến bay quốc tế, hồ sơ khí tượng được chuẩn bị sẵn sàĩì£ và 
cung cấp cho tổ lái, nhân viên điều độ của hăn£ hàng không hoặc nhân viên trợ 
giúp thủ tục ké hoạch bay trước 03 giờ so với giờ dự định khởi hành;

b) Đối với chuyến bay nội địa, hồ sơ khí tượng dược chuẩn bị sẵn sàng và

10
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cung cấp cho tổ lái, nhân viên điều độ của hãn« hànu không hoặc nhân vicn trợ 
giúp thủ tục kế hoạch bay trước 02 giờ so với giờ dự định khởi hành;

c) Trong trường hợp tổ lái, nhân viên điều độ của hãng hàng không hoặc 
nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay cần nhận các tin tức khí tượng cho một 
hoặc nhiều chuyến bay cụ thể sớm hơn thời gian nêu trên thì phải thông báo cho 
cơ sở MET liên quan biết trước 12 giờ so với giờ dự định khởi hành.”.

c) Sửa đổi, bổ sung điểm b và c khoản 3 Điều 134 như sau:

;tb) Trường họp tổ lái đã nhận hồ sơ khí tượnạ nhưng chuyến bay bị hoãn 
khởi hành quá 03 giờ so với kế hoạch ban đầu thì tố lái, nhân viên diều độ của 
hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ tục ké hoạch bay phải làm lại thủ ,
tục tiếp nhận dịch vụ khí tượng hàng không để được cập nhật các tin tức mới :
nhất; : ì

c) Trường hợp tổ lái đã làm xong thủ tục tiếp nhận dịch vụ khí tượng hàng • I
không nhưns tàu bay còn chưa khởi hành, nêu nhận được tin tức mới có khác biệt
so với tin tức dã được cunạ cấp trước dó, nhân viên khí tượne trực sẽ thông báo 
bổ sung kịp thời cho tổ lái thông qua đài kiêm soát tại sân bay. nhân viên diều độ 
của hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ tục kê hoạch bay.".

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 134 như sau:

“4. Hồ sơ khí tượng phải được lưu trữ dưói dạng bản in hoặc tập tin dạng 
PDF trong khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày kể từ ngày phát hành. Thông tin 
nàv sẽ được cung cấp theo yêu cầu cho côn£ tác diều tra và sẽ được giữ lại cho 
đến khi cônR tác điều tra được hoàn tất.”.

35. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 140 như sau:

“ 1. Cục Hàng không Việt Nam kiếm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ 
khí tượng hàng không của các doanh nghiệp cun^ cấp và sử dụng dịch VII khí 
tượng hàng không; việc sử dụng dịch vụ khí tượna hàng không của tổ lái, nhân 
viên điều độ của hãng hàng không hoặc nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch 
bay.”.

36. Sửa đổi, bổ sung Điều 142 như sau:

"Điều 142. Chi tiết về khí tượng hàng không

Chi tiết về khí tượng hàng không thực hiện theo Phụ ước 3 của ICAO về
khí tượng hàng không.".

37. Sửa đổi, bổ sun? khoản 2 và khoản 3 Điều 155 như sau:

“2. Diễn tập vận hành cơ chế tìm kiếm, cứu nạn HKDD

a) Hàng năm, doanh nghiệp cuns, cấp dịch vụ lìm kiểm, cứu nạn IIKDD 
lập kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm kiểm tra, vận hành cơ chế tham mưu, chỉ 
huy, phối hợp hiệp đồng tìm kiếm, cứu nạn cho tình huống giả định tàu bay lâm 
nguy, lâm nạn trone khu vực trách nhiệm chủ trì tìm kiếm, cứu nạn với các cơ quan, 
đơn vị khác có liên quan.
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b) Kinh phí đảm bảo loại hình diễn tập nàv do đơn vị tự đảm bảo theo 
nguồn kinh phí huấn luyện hàn 2 năm.

3. Diễn tập tìm kiếm, cứu nạn IÍKDl)

a) Định kỳ hai năm một lần. Cục 1 làna khôn« Việt Nam phối hợp với 
doanh nghiệp cune cấp dịch vụ tìm kiếm, cửu nạn ỉ 1KDD lập kế hoạch, tô chức 
thực hiện nhằm kiểm tra, vận hành cơ chế tham mưu, chỉ huy, phôi hợp hiệp 
đồns và huv động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn cho tình huốne, giả 
định tàu bay lâm nạn trong khu vực trách nhiệm tìm kiếm, cửu nạn HKDD của 
Việt Nam.

b) Kinh phí đảm bảo loại hình diễn tập gồm nguồn nạân sách và phần kinh 
phí do các doanh nghiệp hàng không đảm bảo cho phương tiện, thiết bị và lực 
lượng của mình tham gia diễn tập trừ phần kinh phí vê nhiên liệu và bôi dưỡng 
cho lực lượne; tham gia phối hợp tập luyện, tông duyệt và tông diên tập.”.

38. Sửa đổi. bổ sune Điều 165 như sau:

"Điều 165. Chi tiết về tìm kiếm, cửu nạn HKDD

Chi tiết về tìm kiếm, cứu nạn thực hiện theo Phụ ước 12 của ICAG về tìm 
kiếm và cứu nạn.".

39. Sửa đổi, bổ sung điểm k khoản 1 Điều 170 như sau:

“k) Xây dựne dự thảo thỏa thuận CDM trên đường bay: dề nghị sửa đổi, bổ 
sung thỏa thuận CDM phù họp nhu cầu, yêu cầu thực tế.”.

40. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 190 như sau:

“3. Phương thức bay truyền thống phải được định kỳ rà soát, đánh giá lại 
theo chu kỳ 05 năm một lân tính từ thời diêm phương thức bay ban hành có hiệu 
lực. Việc rà soát, đánh giá đột xuất phương thức bay do Cục Hàng khôn« Việt 
Nam quyết định phù họp với yêu cầu khai thác thực tế.”.

41. Sửa đổi, bổ suns Điều 193 như sau:

"Điều 193. Các trưòng họp phải bay đánh giá phưong thức bay bằng 
thiết bị và chu kỳ bay đánh giá phu o ng thức bay

1. Các phương thức bay truyền Ihông và PBN mới. sưa dôi phai dược bav 
đánh giá:

a) Phương thức tiếp cận bằng thiết bị mới trước khi đưa vào khai thác:

b) Phương thức tiếp cận bàng thiết bị được diều chỉnh lại có sự thay đổi về 
tiêu chuẩn thiết kế;

c) SID, STAR mới tại khu vực có địa hình phức tạp do Cục Hàng không 
Việt Nam xác định.

2. Các phương thức bay PBN đan« áp dụng phải được bay đánh g,iá định 
kỳ với chu kỳ như sau:



a) Phương thức tiếp cận: 02 năm một lần;

b) SID, STAR tại khu vực có địa hình phức tạp: 03 năm một lần;

c) SID, STAR khác: 05 năm một lần.”.

42. Sửa đổi, bổ sunẹ, Diều 220 như sau:

"Điều 220. Chi tiết về bản đồ, so đồ hàng không

Chi tiết về bản đồ, sơ đồ hàng không thực hiện theo Phụ ước 4 của ỈCAO 
về sơ đồ hàng không.".

43. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 230 như sau:

“2. Phương thức tiếp cận đặc biệt phải được đánh giá trên hệ thống huấn 
luyện bay giả định.”.

44. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 263 như sau:
“ 1. Giám sát viên an toàn hoạt động bay trực thuộc Cục Hàng không Việt 

Nam, Cảng vụ hàng không, được Cục Hàng không Việt Nam cấp thẻ giám sát 
viên đế thực hiện nhiệm vụ, bao gôm một hoặc các lĩnh vực cụ thê sau:

a) Quản lý hoạt động bay (AN);

b) ATM;

c) CNS;
d) Khí tượng hàng không (MET);

đ) Thông báo tin tức hàng không (AIS);

e) Tìm kiếm, cứu nạn HKDD (SAR);
g) Phương thức bay (PANS-OPS); .

h) Bản đồ, sơ đồ hàng không (MAP/CHART); dữ liệu hàng không.”.

45. Sửa đổi, bổ sung Điều 268 như sau:

"Điều 268. Hộ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát phải bay kiếm tra, 
hiệu chuẳn định kỳ

Hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát phải bay kiểm tra, hiệu chuẩn định 
kỳ bao gồm: VOR, NDB, GP, LLZ, dài chỉ mốc vô tuyến (Marker beacons), 
DME, hệ thống đèn tín hiệu tại sân bay, GBAS, hệ thống PSR, hệ thống SSR, hệ 
thống ADS-B. .

46. Sửa đối, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 269 như sau:

“ 1. Hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát phải bay kiểm tra, hiệu chuẩn 
nghiệm thu:

a) VOR;

b) NDB;

c) GP;
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ci) LLZ;
đ) Đài chỉ mốc vô tuyến (Marker beacons);

e) DME;

g) Hệ thống đèn tín hiệu tại sân bay;

h) GBAS;

i) Hệ thống PSR;

k) Hệ thống SSR;

1) Hệ thống ADS-B.

2. Hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát phải bay kiểm tra, hiệu chuấn 
nghiệm thu lại sau khi thay đổi ăng-ten, sửa chữa lớn có liên quan đến việc phát 
xạ của ăng-ten, có kết luận chính thức hệ thống, thiết bị liên quan là nguyên nhân 
gây ra sự cố tai nạn tàu bay. Việc bay kiểm tra, hiệu chuẩn thực hiện theo hướng 
dẫn của ICAO về bay kiếm tra hiệu chuẩn.57.

47. Sửa đổi, bổ sung Điều 278 như sau:

"Điều 278. Thòi gian bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết 
bị dẫn đường, giám sát

Hệ thốne, thiết bị dẫn đường eiám sát phải dược bay kiểm tra. hiệu chuấn 
định kỷ như sau:

1. ILS (CAT.1. 2), GBAS (CAT.ụ  2): 06 tháng một lần;

2. NDB, VOR, hệ thống đèn tín hiệu tại sân bay: 12 tháng một lần;
3. DME, PAPI: định kỳ tương ứng với thiết bị ILS, VOR liên quan lắp đặt

cùng;

4. PSR, SSR, ADS-B: 01 năm một lần để kiểm tra các mã số giám sát đặc 
biệt, 03 năm một lần để đánh giá tầm phủ và chất lượng hệ thống thiết bị.”.

48. Sửa đổi, bổ sung Điều 279 như sau:
"Điều 279. Điều chỉnh thòi gian bay kiếm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ 

thống, thiết bị dẫn đường

Trong trường họp hệ thống, thiết bị dẫn đường VOR/DME, NDB có 04 lần 
bay kiếm tra, hiệu chuấn định kỳ liên tục mà không cần phải điều chỉnh máy 
phát, dưng sai vẫn duy trì được trong dung sai cho phép và có sự tương quan tốt 
giữa dữ liệu hồ sơ kiểm tra mặt đất và dữ liệu hồ sơ bav kiêm tra, hiệu chuẩn, 
Cục Hàng không Việt Nam xem xét gia hạn thời gian bay kiêm tra, hiệu chuân 
đinh kỳ thêm 12 tháng.”.

49. Bổ sung khoản 3 Điều 297 như sau:

“3. Bay kiểm tra, hiệu chuấn định kỳ thực hiện để đánh giá chất lượng và 
tầm phủ thực tế PSR/SSR phục vụ công tác điều hành bay.”.
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Mẩu số 02

KỸ THUẬT, TIIIÉT BỊ BẢO DẢM 1IOẠT ĐỘNG BAY 
PHÉP KHAI TIIÁC TRỮỚC KHI ĐUA VAO KHAI THÁC

Thông lư sỗ 03 /2020/TT-BCĩTVT n g à y ii thủnglị.năm 2020 
của Bộ trương Bộ Giao í hỏng vận tai)

1. Hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS bao gồm:

a) Đài thu phát sóng cực ri£ắn không - địa bằng thoại hoặc bằn« dữ liệu 
hoặc bằng thoại và dữ liệu;

b) Đài thu phát sóng ngắn không - địa bằng thoại hoặc bằng dữ liệu:

c) AMSS;

d) AMHS;
đ) Hệ thống chuyển mạch thoại;

e) Thiết bị ghi âm, dữ liệu;

g) NDB:

h) VOR;

i) DME: 

k) ILS;

1) GBAS;
m) Hệ thống PSR, hệ thống SSR;

n) Trạm ADS-B và hệ thống, thiết bị xử lý dữ liệu ADS-B;

o) Hệ thốns xử lv dừ liệu ra đa. ÁDS-B. ADS-C: hệ thốne xứ lý dừ liệu
bay;

p) Hệ thống đòn tín hiệu, biến báo; hộ thống dần dỗ tàu bay (VDGS) tại 
cảng hàng không;

q) Hệ thống thông báo tự động tại khu vực sân bay;

r) Thiết bị huấn luyện eiả định cho kiểm soát viên không lưu;

s) Hệ thốns giám sát đa điểm (MLAT);

t) Hệ thống giám sát đa điếm khu vực (WAM):

u) Hệ thống ATFM.

2. Hệ thống ATM tụ động.

3. Hệ thống kỹ thuật, thiết bị AIS/AIM bao gồm:

a) Hệ thống AIS/AỈM tự động;

b) Hệ thốne NOTAM bán tự độna;
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c) Hệ thống quản lý, khai thác dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử 
(eTOD).

4. Hộ thống kỹ thuật, thiết bị khí tưọng hàng không, bao gồm:

a) Hệ thống quan trắc khí tượng;

b) Hệ thống đo đạc, cảnh báo hiện tượng gió đứt;

c) Hệ thống ra đa thời tiết;

d) Hệ thống thu ảnh mây vệ tinh khí tượng;

đ) Hệ thống thu thập, xử lý số liệu khí tượng cơ bản;

e) Hệ thống thu sản phẩm dự báo thời tiết toàn cầu;

g) Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không;

h) Các thiết bị đo đạc quan trắc thông dụng.



iVlẫu số 03

, NĂNG ĐỊNII NIIÂN VIÊN BẢO ĐẢM HOẠT DỘNG BAY

fiômr ỈIC sổ 03 ''2()2()/TT~BCjTVl' nqàylh í háng núm 2020 
cua Bộ trương Bộ Giao thông vận lai)

1. Giấy phép nhân viên không lưu vói các nàng định sau:

a) Thủ tục bay;

b) Kiểm soát tại sân bay;

c) Kiểm soát tiếp cận không có giám sát ATS;

d) Kiểm soát tiếp cận giám sát ATS;

đ) Kiểm soát đường dài không có giám sát ATS;

e) Kiểm soát đường dài giám sát ATS;

g) Thôn« báo. hiệp đồ ne, bay:

h) ATFM;
i) Kíp trưởng không lưu ở các vị trí: thủ tục bav; kiếm soát tại sân bay; kiêm 
soát tiếp cận, kiêm soát đường dài; thông báo, hiệp đồng bay; ATFM;

k) Huấn luyện viên không lưu, huấn luyện viên ATFM;

1) Đánh tín hiệu;

m) Xử lý hệ thống dữ liệu bay (FDP);

n) Khai thác liên lạc sóna naắn không, - địa (I iF A/G);

0) Trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.

2. Giấy phép nhân viên CNS với các năng định sau:

a) Khai thác mạng APTN/AMHS;
b) Khai thác, bảo dưồno thiết bị thông tin sónẹ nỉiắn khôn« - địa (III A/G);

c) Khai thác, bao dưỡng thiết bị thôn« tin sóng cực n&ân khônụ - địa (VIiF
A/G);

d) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống chuyến mạch thoại (VCCS);

đ) Khai thác, bảo dưỡng thiết bị ghi âm; dĩr liệu;

e) Khai thác, bảo dưỡng VOR;

g) Khai thác, bảo dưỡng DME;

h) Khai thác, bảo dưỡne NDB;

1) Khai thác, bảo dưỡng ILS (ÌLS/DME/Markcr);



k) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống PSR;

1) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống SSR;

m) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống ADS-B;

n) Khai thác, bảo dư ồn« hệ thốne xử lý dữ liệu bav (! I)P);

o) Khai thác, bảo dường hệ thốna xử lv dữ liệu ra da (RDP). ADS-B. hộ 
thống ATM, hệ thốna thiết bị xử lý dừ liệu giám sát:

p) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu và biến báo tại sân bay;

q) Khai thác, bảo dưỡng GBAS;

r) Bay kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị thôna tin, dẫn đường, giám sát (CNS); 
bav đánh giá phương thức bay;

s) Khai thác, bảo dưỡng VHP, v c c s ,  ghi âm/ghi dữ liệu (áp dụng cho Đài 
KSKL cảng hàng không nội địa);

t) Kíp trưởng CNS.

3. Giấy phép nhân viên khí tượng hàng không vói các năng định sau:

a) Dự báo khí tượno hàn2 không;

b) Quan trắc khí lượn» hàng khôna:

c) Kíp trưởng khí tượng hàng không.

4. Giấy phcp nhân viên AIS vói các năng định sau:

a) AIS sân bay;

b) NOTAM;
c) AIP;
d) Kíp trưởng AIS sân bay; kíp trưởng NO 1 AM:

đ) Khai thác, bảo dưỡng hệ thống AIS/AIM tự độn«.

5. Giấy phép nhân viên hiộp đồng tìm kiếm, cứu nạn HKDD.

6. Giấy phép nhân viên thiết kế phương thúc bay.

7. Giấy phép nhân viên bản đồ, so đồ, dữ liệu hàng không vói các năng 
định sau:

a) Bản đồ. sơ đồ hàng không;

b) Dữ liệu hànơ không.
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