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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 471/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng
lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03
tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Cục trưởng Cục Hàng
không Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung
một số Điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân
dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay như sau:
1. Phụ lục I
Mục số 6: sửa đổi từ “Điều 1.184” thành từ “Điều 1.185”.
2. Phụ lục III
Mục số 4: bổ sung tên Điều 4.037 và sửa như sau: “4.037: TÀI LIỆU HƯỚNG
DẪN BAY”, đồng thời thay thế cụm từ “Tài liệu bay” bằng cụm từ “Tài liệu hướng
dẫn bay”.
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3. Phụ lục IV
Mục số 17: sửa cụm từ “PHỤ LỤC 1 Điều 5.066: LẬP KẾ HOẠCH NHÂN
LỰC” bằng cụm từ “PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 5.067: LẬP KẾ HOẠCH NHÂN LỰC”.
4. Phụ lục V
- Sửa tên Phụ lục V như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 6 Bộ
QCATHK”.
- Mục 11: chỉnh sửa lại khoản c Điều 6.043 như sau: “c. Với hoạt động khai
thác có yêu cầu thiết bị theo dõi thời tiết, chỉ được phép bay vận chuyển hành
khách theo quy tắc bay bằng thiết bị hoặc bay đêm bằng mắt thường khi không
được thông báo thời tiết đang có mây giông hoặc tiềm ẩn những điều kiện nguy
hiểm khác mà ra đa thời tiết hoặc thiết bị phát hiện mây giông phát hiện được khi
thiết bị đó hoạt động tốt.”
- Mục số 52: chỉnh lại khoản c thành điểm 4 của khoản b và chỉnh lại số thứ tự
các điểm 4, 5, 6 của khoản c thành điểm 5, 6, 7 của khoản b.
- Sửa lại số thứ tự các mục số 73, 74, 75, 77 thành “70, 71, 72, 73”.
- Bỏ mục “50. Bãi bỏ Điều 6.155”.
- Mục số 75: chỉnh lại số thứ tự các điểm “2, 3” tại khoản p của Phụ lục 1 Điều
6.113 thành điểm “1, 2”.
- Bổ sung Phụ lục 1 Điều 6.156 như sau:
“PHỤ LỤC 1 ĐIỀU 6.156: TÚI Y TẾ DỰ PHÒNG (UPK) ĐỐI VỚI VẬN TẢI
HÀNG KHÔNG THƯƠNG MẠI
Số lượng vật dụng tối thiểu chứa trong UPK được quy định như sau:
1. Bột khô thấm hút chất lỏng;
2. Hóa chất diệt khuẩn, khử trùng, làm sạch bề mặt;
3. Gạc y tế;
4. Khẩu trang bảo vệ;
5. Kính bảo vệ;
6. Găng tay y tế;
7. Tạp dề bảo vệ (hoặc Bộ quần áo bảo vệ);
8. Khăn thấm hút cỡ lớn;
9. Xẻng hót rác và cái gạt rác;
10. Túi chứa rác thải sinh học nguy hiểm;
11. Danh mục vật phẩm y tế và Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
5. Phụ lục X
- Mục số 26: sửa tên của Mục 26 như sau: “Bãi bỏ khoản i Điều 12.153 và sửa
đổi, khoản g, h Điều 12.153 như sau:”
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- Mục số 29: sửa cụm từ “khoản d Điều 12.207” thành cụm từ “khoản e Điều
12.207”.
6. Phụ lục XV:
- Chỉnh lại tên Phụ lục XV như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Phần 17
Bộ QCATHK”.
- Mục 10: sửa đổi lại như sau: “Bổ sung Điều 17.038 vào Chương D như sau:”
- Mục 11: sửa đổi lại như sau: “Bổ sung Điều 17.039 vào Chương D như sau:”
7. Phụ lục XVII: sửa đổi tiêu đề Phụ lục XVII như sau: “Sửa đổi, bổ sung Phần 19
Bộ QCATHK”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể
tách rời của Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT./.
BỘ TRƯỞNG

Trương Quang Nghĩa

