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1 PURPOSE1 MỤC ĐÍCH
The purpose of this Aeronautical Information Circular (AIC)
is to provide information on Vietnam’s participant as a Level

Mục đích của Thông tri Hàng không (AIC) này là cung cấp
thông tin về việc Việt Nam tham gia mạng lưới quản lý luồng

2 ATFMNode on Asia/Pacific Distributed Multi-Nodal ATFMkhông lưu (ATFM) phân phối đa điểm nút Mức 2 trong khu
Network based on Ground Delay Program (GDP) through
issuance of Calculated Take-off Time (CTOT).

vực Châu Á/Thái Bình Dương dựa vào chương trình trì hoãn
mặt đất thông qua việc ban hành thời gian cất cánh được
tính toán.

2 INTRODUCTION2 GIỚI THIỆU
2.1 The Distributed Multi-Nodal ATFM Network concept
involves each ANSP leading and operating an independent,

2.1 Khái niệmMạng ATFM phân phối đa điểm nút liên quan
đến từng nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

virtual ATFM node supported by interconnected information(ANSP), đơn vị chủ trì và khai thác nút ATFM độc lập, hoạt
sharing framework. The flow of air traffic intođộng trên nguyên tắc chia sẻ thông tin kết nối. Luồng không
constrained/congested resource (airspace or airport) willlưu đến các nguồn (không phận hoặc sân bay) bị hạn
be managed based on a common set of agreed ATFMchế/tắc nghẽn sẽ được quản lý dựa trên một tập hợp các
measures and principles among participating stakeholders.nguyên tắc chung thống nhất giữa các bên liên quan tham
The primary ATFMmeasure used in this initiative is Groundgia. Biện pháp ATFM chính được áp dụng trong giải pháp
Delay Program (GDP), where demand and capacity arenày là Chương trình trì hoãn tại sân (GDP) cân bằng nhu
balanced through adjustments in aircraft Calculated Landingcầu và năng lực thông qua việc điều chỉnh Thời gian hạ
Time (CLDT) and Calculated Take-Off Time (CTOT)
distributed to aircraft prior to departures.

cánh tính toán (CLDT) từ đó xác định Thời gian cất cánh
tính toán (CTOT) phân bổ cho tàu bay trước khi cất cánh
từ sân bay khởi hành.

2.2 An ATFM measure may be triggered when a Level 3
ANSPs determine that there will be a demand capacity

2.2 Một biện pháp ATFM có thể được kích hoạt khi ANSP
Mức 3 xác định có tình trạng mất cân bằng về nhu cầu và

imbalance situation at a particular ATM resource. The Levelnăng lực đáp ứng tại một nguồn ATM cụ thể. ANSP Mức 3
3 ANSP will provide advance notification of an ATFMsẽ thông báo trước về biện pháp ATFM và khoảng thời gian
measure to be initiated and their effective period througháp dụng thông qua việc phát hành Kế hoạch ATFM hàng
the publication of ATFM Daily Plan (ADP) and / or NOTAM.ngày (ADP) và/hoặc NOTAM. ADP sẽ được gửi các bên

liên quan qua e-mail. The ADP will be issued via e-mail to stakeholders’ key point
of contact.

3 PROVISION OF ATFM IN VIET NAM3 CUNG CẤP ATFM TẠI VIỆT NAM
3.1 The Distributed Multi-Nodal ATFM Network adopts a
tiered participation level approach for ATFM Nodes. Level

3.1 Mạng lưới ATFM phân phối đa điểm nút áp dụng cách
tiếp cận mức độ tham gia theo mức cho các nút ATFM. Nút

3 ATFM Nodes are those capable to generate, deliver,ATFMmức 3 là những nút có khả năng tạo, phân phối, nhận
receive and comply with CTOTs, and include China, Hong
Kong China, Singapore, Thailand and Cambodia.

và tuân thủ CTOT bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông,
Singapore, Thái Lan và Campuchia.

3.2 Vietnam is participating in ATFM Network as a Level 2
ATFM Node (starting from 23 April 2020) is to support the

3.2 Việt Nam đang tham gia mạng lưới ATFM với tư cách
là Nút ATFMmức 2 (bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2020)

management of departures in compliance to CTOTs issuedđể hỗ trợ quản lý các chuyến khởi hành tuân thủ CTOT do
by Level 3 ATFM Nodes. In Ha Noi and Ho Chi Minh FIR,Nút ATFM Mức 3 phát hành. Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Vietnam Air Traffic Flow Management Center (ATFMC) isFIR, Trung tâmQuản lý luồng không lưu Việt Nam (ATFMC)
responsible for implementing ATFM and monitoring the
ATFM measures implementation.

chịu trách nhiệm triển khai thực hiện ATFM và giám sát việc
thực hiện các giải pháp ATFM.
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3.3 The following airports in Vietnam will be involved in
Level 2 ATFM Node by way of receiving and facilitating the
affected airlines compliance of CTOT:

3.3 Các sân bay sau đây tại Việt Nam sẽ tham gia vào Nút
ATFMMức 2 bằng cách tiếp nhận và tạo điều kiện cho việc
tuân thủ CTOT của hãng hàng không bị ảnh hưởng:

Áp dụng
Implementation

Cảng hàng không quốc tế
International airport

STT
Number

Chính thức
Official

Nội Bài
Noi Bai1

Chính thức
Official

Đà Nẵng
Da Nang2

Chính thức
Official

Tân Sơn Nhất
Tan Son Nhat3

Thử nghiệm
Trial

Cát Bi
Cat Bi4

Thử nghiệm
Trial

Cam Ranh
Cam Ranh5

Thử nghiệm
Trial

Phú Quốc
Phu Quoc6

3.4 Exemption of Flights from ATFM Measure3.4 Các chuyến bay miễn trừ áp dụng biện pháp ATFM

•• Aircraft in emergency situation;Tàu bay đang trong tình trạng khẩn nguy;
•• Aircraft in search and rescue missions;Tàu bay đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn;
•• Aircraft in humanitarian mission;Tàu bay đang thực hiện mục đích nhân đạo;
•• Aircraft in VIP flights;Tàu bay thực hiện nhiệm vụ chuyên cơ;
•• Aircraft is carrying patient at risk;Tàu bay đang chở bệnh nhân cần điều trị khẩn cấp;

•• Other aircraft specifically identified by appropriate
authorities.

Các tàu bay đặc biệt được chỉ định các cơ quan có
thẩm quyền.

3.5 Airspace User Requirements3.5 Yêu cầu đối với người khai thác tàu bay

With effect from 23 April 2020 at 0000 UTC, flights
departing from the airports specified in 3.3 to Level 3

Có hiệu lực từ 00h00 giờ quốc tế, ngày 23/4/2020, các
chuyến bay khởi hành từ các sân bay đã được chỉ định

ATFM Node airports and airspace, shall adhere to thetrong mục 3.3 tới các sân bay và vùng trời của các nút
following for accurate demand prediction and effective
ATFM measure management:

ATFM Mức 3, phải tuân thủ theo yêu cầu sau nhằm dự
đoán chính xác nhu cầu cũng như để quản lý ATFM
một cách hiệu quả:

3.5.1 File FPLs at least 3 hours and 30 minutes before
EOBT.

3.5.1 Điện văn kế hoạch bay được nộp ít nhất trước 3 giờ
30 phút so với giờ rút chèn.

3.5.2 Submit CHG/DLA messages when EOBT changes
by more than 15 minutes to submitted FPL.

3.5.2 Gửi điện văn trì hoãn/thay đổi khi có thay đổi từ 15
phút trở lên so với giờ rút chèn trong Kế hoạch bay đã nộp.

3.5.3 Prompt submission of CNL messages.3.5.3 Nộp điện văn hủy bỏ khi hủy bỏ chuyến bay.

3.5.4 Actively cooperation in CDM (web conference,
chatting..) to provide input on ATFMmeasures and monitor

3.5.4 Tích cực phối hợp CDM để cung cấp đầu vào cho các
phương pháp quản lý luồng không lưu và bám sát kế hoạch

ATFM Daily Plan (ADP) for ATFM alerts and receive ATFMATFM hàng ngày, nhận thông tin ATFM để lập kế hoạch
information for operational planning. On the day ofkhai thác hoạt động bay. Vào ngày khai thác, nếu có thể,
operations, when possible, Level 3 ATFMU will host webATFMUmức 3 sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến qua cổng web
conferences to discuss the ATFM operations. Following theđể thảo luận về các hoạt động khai thác ATFM. Sau cuộc
briefing, the conference room will remain open as a Helphọp, phòng hội thảo sẽ vẫn mở để trợ giúp và hỗ trợ các
Desk to provide assistance and facilitate CTOTbên liên quan quản lý CTOT. Tham khảo kế hoạch ATFM
management for stakeholders. Consult the ADP or contacthàng ngày hoặc liên hệ với ATFMC Việt Nam để biết thông

tin về địa chỉ hội nghị website. Vietnam ATFMC for information on the web conference
address.

3.5.5 CTOTs will be distributed to stakeholders via web
portal, e-mail, AFTN messages and telephone. Specific

3.5.5CTOT sẽ được phân phối cho các bên liên quan thông
qua cổng web, e-mail, điện văn AFTN và điện thoại. Hướng

instructions to access CTOT information will be provideddẫn cụ thể để truy cập thông tin CTOT sẽ được các Cơ sở
by Level 3 ATFM Units. If there is a problem accessing the
information, contact Vietnam ATFMC for assistance.

ATFM mức 3 cung cấp. Nếu có vấn đề khi truy cập thông
tin, liên hệ với ATFMC Việt Nam để được trợ giúp.

3.5.6 ATC shall provide best assistance to ensure flights
departing from the airports specified in 3.3 can depart within

3.5.6 KSVKL sẽ hỗ trợ tốt nhất để đảm bảo các chuyến bay
khởi hành từ các sân bay đã được chỉ định trong mục 3.3

CTOT compliance window. Flight crew, for their part, shallcó thể khởi hành trong điều kiện tuân thủ CTOT. Về phía
plan their flights to be ready for pushback at an appropriate
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time such as take-off time will be within CTOT compliance
window.

tổ bay sẽ sẵn sàng để tàu bay được đẩy lùi vào thời điểm
thích hợp như thời gian cất cánh đã có trong CTOT.

3.5.7 For flights with CTOTs departing from Noi Bai, Da
Nang, Tan Son Nhat, Cat Bi, CamRanh, Phu Quoc airports:

3.5.7 Đối với các chuyến bay thực hiện CTOT khởi hành từ
các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Cam
Ranh, Phú Quốc:

a. Inform ATFMC of CTOT compliance right after CTOT
receipt and plan the affected flights such that will be ready

a. Thông báo cho ATFMC về việc tuân thủ CTOT ngay sau
khi nhận CTOT và lên kế hoạch cho các tàu bay sẵn sàng

for start-up/pushback at appropriate time to comply with
CTOT at the runway, considering taxi-out time.

khởi động/đẩy lùi vào thời điểm thích hợp nhằm tuân thủ
CTOT trên đường CHC và có tính đến thời gian lăn ra.

b. Request for revisions to CTOTs/ATFM slots when flights
are expected to be unable to comply with the assigned

b. Yêu cầu sửa đổi CTOT/slot ATFM khi các chuyến bay
dự kiến không thể tuân thủ CTOT đã được ấn định bằng

CTOTs by contacting Vietnam ATFMC as soon ascách liên lạc với ATFMC Việt Nam ngay khi có thể. ATFMC
practicable. Vietnam ATFMCwill coordinate with the ATFMViệt Nam sẽ chủ trì phối hợp với cơ sở ATFM để đưa ra biện

pháp ATFM thích hợp. unit initiating the ATFM measure on behalf of the Airspace
Users accordingly.

c. Provide feedback and information on ATFM operations
in the Post-Ops Analysis effort. (The template of Post-Ops
Analysis is provided in the website specified in 4.1).

c. Cung cấp các ý kiến phản hồi và thông tin có liên quan
về hoạt động khai thác ATFM trong quá trình phân tích sau
khai thác. (Mẫu quá trình phân tích sau khai thác được cung
cấp trên website nêu tại mục 4.1).

4 FURTHER INFORMATION4 TIN TỨC BỔ SUNG
4.1 All stakeholders should access the website:
https://atfm.vn/en/project/Level-2-ATFM-Procedures-In-Vietnam
for further information.

4.1Tất cả các bên có liên quan nên truy cập vào trang thông
tin điện tử:
https://atfm.vn/en/project/Level-2-ATFM-Procedures-In-Vietnam
để biết thêm thông tin chi tiết.

4.2 For queries, please timely contact Viet Nam ATFMC via
the following address:

4.2 Nếu có câu hỏi, vui lòng liên hệ ATFMC kịp thời qua địa
chỉ sau:

Post: Vietnam Air Traffic Flow Management Center
(ATFMC)

Tel: (+84) 24 38271513 ext 8643
Fax: (+84) 24 32127893
Email: atfmu@vatm.vn
AFS: VVVVZGZX/ AMHS: VVVVZDZX

Post: Trung tâm Quản lý luồng không lưu
Tel: (+84) 24 38271513 máy lẻ 8643
Fax: (+84) 24 32127893
Email: atfmu@vatm.vn
AFS: VVVVZGZX/ AMHS: VVVVZDZX

5 IMPLEMENTATION5 ÁP DỤNG
This AIC shall be effective from April 23rd, 2020.Thông tri hàng không này sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng

4 năm 2020.
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