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tiêu chuẩn cấp phép
cho người vận hành
UAVs



1

Giới thiệu 
Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) – phương tiện bay không người lái hay máy bay không  người lái 
đang được nông dân sử dụng ngày càng phổ biến trong nhiều hoạt động canh tác nông nghiệp 
khác nhau, trong đó có hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Nông dân trên thực tế cần 
được trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng những công nghệ mới, giúp họ có thể tiết kiệm 
công lao động, đạt được sự chính xác tốt hơn và giảm bớt việc phơi nhiễm với thuốc BVTV. Tuy 
nhiên điều quan trọng là việc sử dụng những những cải tiến công nghệ này phải được sử dụng 
một cách chính xác và có trách nhiệm để bảo vệ chính người vận hành, cộng đồng xung quanh và 
môi trường. 
Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng nhằm cung cấp các hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng cần 
thiết cho người vận hành UAV hoặc Drones (Máy bay không người lái để phun thuốc BVTV) để đạt 
đủ tiêu chuẩn cấp phép vận hành phun thuốc một cách hiệu quả và an toàn. 

Người vận hành UAV là ai? 
Do đây là một công nghệ tương đối mới, những người vận hành UAV phun thường đã tham gia vào 
nhiều dịch vụ khác bên cạnh dịch vụ vận hành UAV để phun thuốc BVTV. Ví dụ, hoặc là họ đã có 
chuyên môn trong việc vận hành UAV nói chung, hoặc họ là người cung cấp dịch vụ phun thuốc 
BVTV/ nông dân và gần đây đã kết hợp ứng dụng máy bay không người lái (drone) trong các dịch 
vụ phun của họ. Trong cả hai trường hợp, người vận hành thiết bị phun UAV sẽ cần được trang bị 
và kết hợp các kiến thức thêm hoặc là về drone hoặc là về thuốc BVTV để bổ sung vào các kiến 
thức chuyên môn họ sẵn có.  

Tại sao người vận hành UAV cần phải được cấp phép?
Ngành thuốc BVTV là một ngành được giám sát kỹ bởi các quy định pháp lý và luôn cần đáp ứng 
các yêu cầu cao trong việc cung cấp cho nông dân các công cụ cần thiết để đảm bảo năng suất 
canh tác, trong khi giảm thiểu các rủi ro có liên quan. Những người vận hành quản lý dịch hại cũng 
(Pest Control Operators – PCOs) cũng cần được cấp phép trước khi triển khai phun thuốc BVTV an 
toàn. Hiệp hội CropLife Châu Á và CropLife Việt Nam cam kết sẽ thúc đẩy các chương trình quản 
lý và sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hiệu quả để đảm bảo các sản phẩm thuốc BVTV 
được sử dụng một cách có trách nhiệm và sẽ tiếp tục làm việc để áp dụng phương thức này cho 
các công nghệ nông nghiệp mới. 
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Các nước quản lý người vận hành UAV 
như thế nào?

Trung Quốc và Nhật Bản là ví dụ hai quốc gia đã phát triển hành lang pháp lý cho việc tập huấn và 
cấp phép vận hành UAV. Cả hai quốc gia này đã vận dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau; đồng thời 
cả hai chính phủ đều điều chỉnh cách tiếp cận của họ dựa trên bối cảnh sử dụng drone trong nông 
nghiệp cụ thể tại mỗi quốc gia. 

Tại Trung Quốc, việc tập huấn và cấp phép 
cho người vận hành UAV hầu hết được tư 
nhân hoá do sự ảnh hưởng của các nhà sản 
xuất Drone trong nước như DJI và XAG – hai 
công ty hàng đầu về Drone trên toàn cầu. Ví 
dụ với DJI, họ xây dựng các trường đào tạo 
cho người vận hành Drone và hợp tác với 
CropLife và ngành thuốc BVTV để thiết kế 
chương trình tập huấn vận hành drone để 
phun thuốc BVTV.

Nhật Bản thì trái lại, với lịch sử dụng Máy bay 
Trực thăng điều khiển bằng Sóng Vô tuyến 
(RCHs), nước này vận hành việc kiểm soát cấp 
phép cho các nhà vận hành tập trung hơn 
thông qua Hiệp Hội Kiểm Soát Nông nghiệp 
Trên Không Nhật Bản (Nosui-Kyo). Tuy nhiên 
vào năm 2019, Chính Phủ Nhật Bản đã phê 
duyệt hoạt động tập huấn và cấp phép tư nhân 
cho drone. Các tài liệu tập huấn được phát 
triển bởi Hiệp hội vẫn tiếp được sử dụng như 
một tài liệu tham khảo cơ bản với một số phiên 
bản mới được phát hành để phù hợp với các 
quy định pháp lý về drone được ban hành vào 
năm 2019 và 2020. 

Cho dù với bất kỳ cách tiếp cận nào, điểm quan trọng là các quốc gia cần đưa hoạt động tập huấn 
và cấp phép cho những người vận hành UAVs vào trong các quy định pháp lý.
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Thông tin chung về các quy định
cấp phép cho người vận hành UAV
tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương
(cập nhật tháng 11 năm 2020)

Người vận 
hành Drone có 
cần được cấp 

phép?

Trung Quốc Có Không

Hiệp Hội Sở Hữu và Điều Khiển Thiết bị Bay (AOPA) là đơn 
vị tập huấn và cấp phép được đăng ký với Cơ quan Hàng 
Không Dân Dụng Trung Quốc. Tuy nhiên, các đơn vị tập 
huấn tư nhân (thường là các công ty chế tạo drone) lại 

được nhiều người vận hành Trung Quốc lựa chọn hơn để 
tham gia tập huấn và xin cấp phép bởi các đơn vị này 
thường tập huấn tập trung vào việc phun thuốc BVTV. 

Các đơn vị tư nhân này cũng được ủng hộ bởi Chính phủ.

Ngành thuốc BVTV kỳ vọng rằng các công ty chế tạo 
drone tư nhân sẽ nhận được công nhận chính thức từ 

Chính Phủ như là một đơn vị đủ điều kiện để tập huấn và 
cấp phép trong thời gian tới.

Các đơn vị tập huấn tư 
nhân đã được công nhận từ 

năm 2019 cùng với Hiệp 
Hội Nông nghiệp Trên 

Không Nhật Bản (JAAA)

JAAA thường là đơn vị 
có nhiều uy tín hơn 

trước đây tuy nhiên việc 
tập huấn đã được tư 
nhân hoá do thay đổi 

quy định pháp lý từ năm 
2019

Các đơn vị tập huấn tư 
nhân được công nhận để 

tiến hành tập huấn

Các đơn vị tư nhân được 
công nhận có quyền ban 

hành giấy phép

Các đơn vị tập huấn tư 
nhân được công nhận để 

tiến hành tập huấn

Các đơn vị tư nhân được 
công nhận có quyền ban 

hành giấy phép

Các Viện Nông nghiệp có 
liên kết với Chính Phủ phối 
hợp với các trường đại học 

để tiến hành tập huấn

Cơ quan nhà nước cấp 
giấy phép

Có
Không. Yêu cầu 

hai giấy phép 
riêng biệt.

Không. Yêu cầu 
hai giấy phép 

riêng biệt.

Không. Yêu cầu 
hai giấy phép 

riêng biệt.

Không. Yêu cầu 
hai giấy phép 

riêng biệt.

Có

Có

Có

Nhật Bản

Hàn Quốc

Philippines

Đài Loan

Giấy phép vận hành 
UAV có được bao 
gồm cùng với giấy 

phép Vận hành Kiếm 
soát Dịch Hại (PCO)

Giấy phép vận hành 
được cấp bởi cơ quan 
quản lý hay đơn vị tư 
nhân được công nhận

Việc tập huấn được tiến 
hành bởi các cơ quan quản 
lý hay các đơn vị tập huấn 

tư nhân
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Yêu cầu gì cần được đưa vào trong quy 
định pháp lý về tập huấn?

Mở rộng hoặc tích hợp các chương trình tập huấn và giấy phép sẵn có. Như đã đề cập, những nhà 
vận hành UAV thường cung cấp đa dịch vụ mà theo đó cấp độ về tập huấn được yêu cầu cho việc 
vận hành phun thuốc BVTV sẽ khác nhau. Có hai loại cấp phép điển hình để công nhận những nhà 
vận hành UAV đa dịch vụ có thể cung cấp:

Kiểm tra mức độ thành thạo: Các hướng dẫn pháp lý nên chỉ ra cụ thể số giờ tập huấn tối thiểu và chỉ số 
hoàn thành khoá học cũng như giới hạn của việc thi lại để đảm bảo năng lực của những người tham gia 
khoá học. Những chỉ số này nên được xây dựng thông qua tư vấn với những đơn vị đào tạo thứ 3 hoặc 
những chuyên gia trong lĩnh vực này. 

Nâng cao và tái đào tạo: Nâng cao và tái đào tạo những người vận hành là vô cùng quan trọng bởi vì 
công nghệ drone sẽ tiếp tục được cải tiến. Các hướng dẫn pháp lý nên đưa vào các quy định về khoảng 
thời gian cần tiếp tục tập huấn nâng cao. Tương tự như vậy, cũng cần có các quy định về việc đánh giá 
thường xuyên các giáo trình tập huấn.

Vai trò và Trách nhiệm của các đơn vị tập huấn thứ 3 hoặc các cơ quan cấp phép: Các cơ quan 
quản lý và hàng không dân dụng công nhận và uỷ thác việc phát triển các giáo trình đào tạo, tiến hành 
tập huấn và cấp phép vận hành UAV cho các bên thứ 3. Đây là phương thức được áp dụng tại Trung Quốc 
(thông qua các học viện drone tư nhân) và Nhật Bản thông qua Hiệp hội và gần đây nhất là các đơn vị tập 
huấn tư nhân.

Các cơ quan thuộc nhà nước, thay vì tự tiến hành các khoá tập huấn, có thể đảm bảo rằng các khoá tập huấn được 
tiến hành bởi các bên thứ 3 có thể đáp ứng đầy đủ và giúp đào tạo được người vận hành UAV đủ tiêu chuẩn để phun 
thuốc BVTV một cách an toàn và hiệu quả. Những hướng dẫn tiếp theo sẽ chỉ ra các thành tố chính của giáo trình tập 
huấn mà một người vận hành UAV được khuyến khích đào tạo và có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để 
phát triển hoặc hiệu đính tài liệu đào tạo của bên thứ ba. 

Ví dụ A: Tập huấn vận hành drone được tiến 
hành bởi công ty sản xuất drone + tập huấn 
PCO chung.

Đây là hình thức cấp phép vận hành phổ biến 
cho những người đã có giấy phép PCO. Các kỹ 
năng vận hành drone do đó sẽ được thêm vào  
khoá đào tạo tập huấn và cấp phép về quản lý 
dịch hại nhưng một lựa chọn bổ sung. 

Ví dụ B: Tập huấn riêng về Drone cho phun thuốc BVTV 
(không yêu cầu phải có giấy phép PCO). 

Tuy nhiên, không nhất thiết là những người vận hành 
drone cần có giấy phép đầy đủ về quản lý dịch hại nếu 
quản lý dịch hại không phải là lĩnh vực dịch vụ chính 
người đó cung cấp. Tại một số quốc gia, người vận hành 
UAV để phun thuốc yêu cầu kiến thức cơ bản và được 
tập huấn về thuốc BVTV chứ không cần giấy phép PCO. 
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Chủ đề tập huấn chính
cho người vận hành UAV
Đề cương tập huấn dưới đây không nên được xem như một tài liệu tập huấn cố định mà chỉ nên được xem như bản 
hướng dẫn những yêu cầu chính mà một tài liệu tập huấn nên có. Tài liệu tập huấn nên được địa phương hoá và 
được xây dựng dựa trên tham vấn với các đơn vị sản xuất drone, điều kiện nông nghiệp sở tại, các quy định trong 
nước về hàng không dân dụng và về thuốc BVTV



CHỦ ĐỀ 1: Giới thiệu khoá tập huấn 
Mục tiêu: Phần này sẽ cung cấp thông tin tổng quan chung và đặt ra các kỳ vọng
cho khoá đạo tạo.

CHỦ ĐỀ 2: Luật và Quy định pháp lý
Mục tiêu: Phần này sẽ cung cấp cho học viên tham gia các quy định luật và pháp lý
có liên quan mà người vận hành cần tuân thủ cũng như các mức phạt khi không tuân thủ

Mức độ chi tiết
Thấp

 

Trung bình
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Gợi ý các chủ điểm 
• Định nghĩ UAV theo Luật về Hàng 

không Dân dụng? (ví dụ cấp độ cho 
phép tại địa phương đối với UAV là gì?)

• Tình huống xung quanh UAV (ví dụ: 
nhận biết ngoài mục tiêu)

• Các yêu cầu tại địa phương cho việc 
cấp phép vận hành UAV

Cách thức/ Phương thức tập huấn 
được khuyến khích
Lớp học/ sách/ các giáo trình đào tạo online

Cách thức/ Phương thức tập huấn 
được khuyến khích
Do thông tin này có thể khá dài, tài liệu tóm 
tắt các quy trình pháp lý cần thiết hoặc các 
giáo trình online đi kèm với đào tạo trực tiếp 
sẽ hữu hiệu hơn.

Gợi ý các chủ điểm 
• Luật hàng không dân dụng bao gồm 

cả khu vực cấm bay

• Các chương trình quản lý sản phẩm 
(stewardship) và Quy trình Vận Hành 
Chuẩn để Sử dụng An toàn (Safe Use 
Standard Operating Procedures – 
SOP) (xem phụ lục)

• Quy định về phun thuốc

• Các giấy tờ yêu cầu khi cần thiết
Mức độ chi tiết
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CHỦ ĐỀ 3: Kiến thức Vận hành/ Kỹ thuật của UAV
Mục tiêu: Phần này sẽ tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật của việc vận hành drone
từ vận hành cơ bản, kỹ năng điều khiển bay, chăm sóc và bảo hành thiết bị và các kiến thức
 kỹ thuật liên quan tới phun thuốc BVTV

Gợi ý các chủ điểm 
Đặc điểm cơ bản của UAV

• Hệ thống điều khiển bay 

• Hệ thống điện 

• Hệ thống điều khiển và liên kết

• Loại tàu bay, bảo trì và khắc phục sự cố 

Kỹ năng điều khiển bay

• Cất cánh và hạ cánh

• Di chuyển và xoay UAV

• Đánh giá hiện trạng thực địa (kiểm tra 
an toàn) 

• Các chỉ số môi trường (Hạn chế về thời 
tiết)

• Điều hướng qua các cấu trúc liên kết và 
rào cản khác nhau 

Vận hành UAV cho các sản phẩm thuốc 
BVTV

• Về thuốc BVTV (trộn – nạp thuốc, điều 
chỉnh vòi phun, độ cao và tốc độ UAV, 
kích thước giọt phun, lựa chọn và thiết 
lập vòi phun

• Về các vấn đề bảo trì UAV liên quan tới 
thuốc BVTV (sục rửa, vệ sinh bên ngoài, 
tiêu huỷ bao bì sau sử dụng …) 

Quy trình về Trường hợp Khẩn cấp

Cách thức/ Phương thức tập huấn 
được khuyến khích
Vận hành mẫu trên thực địa đồng ruộng 
cộng với các bài học lý thuyết. Phần này có 
thể được tiến hành kết hợp cùng với các đơn 
vị sản xuất drone. 

Số giờ tập huấn thực tế sẽ được bao gồm 
vào kỹ năng điều khiển bay. 

Mức độ chi tiết
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Gợi ý các chủ điểm 
Phân tích rủi ro – Lợi ích của UAV trong 
việc phun thuốc BVTV

• Phơi nhiễm không chủ đích (hiệu chuẩn 
/ lựa chọn vòi phun, độ trôi và an toàn 
môi trường bao gồm nhận dạng các khu 
vực nhạy cảm gần đó, an toàn cho 
người vận hành bao gồm lựa chọn đúng 
thiết bị bảo hộ PPE

• Hiệu quả phun (xáo trộn gió, độ che phủ 
không đồng đều, khả năng tương thích 
bể trộn, loại cây trồng và loại dịch hại, 
mức độ thích hợp của kích thước giọt, 
lượng phun và thời gian phun được 
khuyến cáo cho từng loại dịch hại hoặc 
từng giai đoạn sinh trưởng của cây 
trồng) 

• Hiệu suất thiết bị/ hệ thống UAV (tải 
trọng, pin và hướng vòi phun)

Cách thức đọc và tuân thủ hướng dẫn 
trên nhãn thuốc BVTV 

SOP trước, trong và sau khi phun (xem 
Phụ lục II) 

Hướng dẫn cụ thể về Sử dụng Có Trách 
nhiệm thuốc BVTV cho cả cách phun 
thông thường nói chung lẫn sử dụng UAV 
nói riêng (xem Phụ lục II) 

Cách thức/ Phương thức tập huấn 
được khuyến khích
Tài liệu phát tóm tắt các thông tin cở bản về 
các việc NÊN và KHÔNG NÊN làm sẽ phù 
hợp cho các nhà vận hành để mang theo. 
Một vài ví dụ được mô tả tại Phụ đề II.

Các tiêu chỉ kiểm tra và đánh giá đạt cần 
phải được xem xét cẩn thận để đảm bảo 
rằng các nhà vận hành tuân thủ tiêu chuẩn 
an toàn cao. 

Mức độ chi tiết

CHỦ ĐỀ 4: Quy trình Vận hành Tiêu Chuẩn (SOP) để
phun thuốc BVTV an toàn
Mục tiêu: Phần này sẽ tập trung vào các khía cạnh vận hành drone để phun thuốc BVTV.



Trung bình
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CHỦ ĐỀ 5: Kiến thức về thuốc BVTV 
Mục tiêu: Phần này sẽ tập trung vào các khía cạnh cụ thể liên quan tới kiến thức về
thuốc BVTV – một hợp phần cần thiết và phù hợp cho những nhà vận hành drone
cần nắm bắt khi phun thuốc.

Gợi ý các chủ điểm 
Tuận thủ các quy định của từng quốc gia 
(sản phẩm đã được đăng ký, dán nhãn 
drone cụ thể khi cần thiết) 

Tuân thủ theo hướng dẫn trên nhãn thuốc 
(các lưu ý về an toàn cho người và môi 
trường trong việc trộn, tải và phun thuốc)

Kiến thức sản phẩm thuốc BVTV (Phần 
1.2 trong Hướng dẫn của FAO năm 2001 
về Phương thức Thực hành Tốt cho các 
Thiết bị Bay dùng để Phun thuốc BVTV – 
xem phụ lục 1a)

• Tính thích hợp của thuốc BVTV sử dụng 
và công thức thuốc (đặc biệt với những 
loại thuốc có thể phun bằng drone) 

• Tỉ lệ liều phun chính xác, kỹ thuật và quy 
trình phun 

• Nhận biết các nguye cơ liên quan tới 
việc sử dụng sản phẩm 

• Quy trình sơ cứu trong trường hợp xay 
ra tai nạn khi phun

Cách thức/ Phương thức tập huấn 
được khuyến khích
Ví dụ về nhãn thuốc nên được trưng bày và 
minh hoạ trong suốt quá trình học.

CropLife đã có sẵn các tài liệu hướng dẫn về 
chủ đề này và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với 
các cơ quan quản lý nếu cần thiết. 

Mức độ chi tiết



PHỤ LỤC 1: Tài liệu tham khảo về hướng dẫn pháp lý trong tập huấn
và cấp phép vận hành UAV  
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A. Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO): Hướng dẫn về Phương thức Thực hành Tốt cho 
việc Sử dụng Thiết bị Bay để phun thuốc BVTV, 2001 

B. Trung Quốc: Cơ quan Hàng Không Dân dụng Trung Quốc: 中国民用航空局 <<民用无人机驾
驶员 管理规定>> (Quy định về Vận hành UAV Thương Mại Cục Hàng Không dân dụng Trung 
Quốc), ngày 7 tháng 11 năm 2016 

C. Nhật Bản: MoAFF - Phòng An toàn Thực phẩm và Các Vấn đề Người tiêu dùng: “無人マルチ
ローターによる 農薬の空中散布に係る安全ガイドライン, 令和元年7 月30 日付け元消案第
1388 号農林水産省消費·安全局長通知”(Thông báo số 1388, Hướng dẫn An toàn cho việc 
Ứng dụng Thiết bị Bay Nhiều Cánh quạt Không Người lái), 30 tháng 7 năm 2019  

D. Philippines: Cơ Quan Phân Bón và Thuốc BVTV (FPA): “Chính sách pháp lý về thuốc BVTV và 
các Hướng dẫn Thi hành” (“Sách Xanh”), Tái bản lần 3, năm 2020 

E. Hàn Quốc: Cơ quan An toàn Giao Thông - Bộ Đất Đai, Hạ tầng và Giao Thông Hàn Quốc: 
“시험정보 안내 ‒ 경량및초경량”/ (Hướng dẫn Thông tin Kiểm tra – Phi công cho máy bay nhẹ và 
siêu nhẹ)

PHỤ LỤC II: Tài liệu Tham khảo về Quy trình Vận hành Chuẩn (SOP)/ hướng dẫn 
stewardship về phun thuốc BVTV an toàn bằng drone 
A. CropLife Quốc tế: “Hướng dẫn Vận hành Drone/ Tóm tắt Hướng dẫn Vận hành Drone, năm 
2020

B. CropLife Châu Á: “Khuyến nghị cho việc xây dựng Quy trình Vận hành Chuẩn SOP trong việc 
phun thuốc BVTV bằng Drone”, năm 2019 

C. CropLife Quốc tế: “Hướng dẫn sử dụng an toàn”, 2017 

D. Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO): Hướng dẫn về Phương thức Thực hành Tốt cho 
việc Sử dụng Thiết bị Bay để phun thuốc BVTV, 2001

E. Trung Quốc: Hiệp Hội Ngành Thuốc BVTV Trung Quốc (CCPIA): TCCPIA 019-2019: “植保无 
人飞机安全施用农药作业规范”(Hướng dẫn Kỹ thuật để phun thuốc BVTV An toàn bằng thiết bị 
phun UAS), 25 tháng 2 năm 2019 

F. Japan: JHiệp hội Nông nghiệp Trên Không (JAAA): (産業用マルチローター 安全対策マニ ュ
アル (オペレーター ナビゲーター) (Sử dụng thiết bị nhiều cánh quạt – Hướng dẫn Sử dụng An 
toàn cho người vận hành và điều hướng): bản cập nhật năm 2020 

G. Malaysia: Ban Thuốc BVTV  Board: “Prosedur Operasi Standard – Semburan Racun Perosak 
Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle/ Dron” (Quy trình Vận hành Chuẩn – Phun thuốc BVTV 
sử dụng UAV/ Drone), bản 1.0, năm 2018




