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ADJUSTMENT OF CONSTRUCTION
PERIOD; ADDITION OF

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI CÔNG;
BỔ SUNG KHU VỰC THI CÔNG VÀ

CONSTRUCTION AREAS ANDPHƯƠNGÁNKHAI THÁCTÀUBAYTẠI
AIRCRAFT OPERATIONALCẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ

NẴNG PROCEDURES AT DA NANG
INTERNATIONAL AIRPORT

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
On 17 OCT 2020, AIP SUP A36/20 "Construction to extend
apron to the North at Da Nang International Airport" with

Ngày 17/10/2020, Tập bổ sung AIP SUP A36/20 "Thi công
mở rộng sân đỗ tàu bay về phía Bắc tại Cảng hàng không

effective from 0000 on 17 OCT 2020 to 2359 on 16 SEP
2021 (UTC) was published.

quốc tế Đà Nẵng" có hiệu lực từ 00h00 ngày 17/10/2020
đến 23h59 ngày 16/9/2021 (giờ quốc tế) đã được phát hành.

However, the construction have been adjusted and added.
Therefore, this AIP Supplement aims at notifying the
following contents:

Tuy nhiên, việc thi công đã được điều chỉnh và bổ sung. Do
đó, Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo các nội dung
sau:

•• Addition of construction areas - Area 1.Bổ sung các khu vực thi công - Khu vực 1.
•• Adjustment of construction period - Area 2.Điều chỉnh thời gian thi công - Khu vực 2.
•• Addition of aircraft operational procedures during

construction period.
Bổ sung phương án khai thác tàu bay trong thời gian
thi công.

This AIP SUP shall replace AIP SUP A36/20.Tập bổ sung này sẽ thay thế tập bổ sung AIP SUP A36/20.

Notes:Lưu ý:

•• The adjusted and added contents specified are bold.Các nội dung được điều chỉnh và bổ sung được bôi
đậm.

•• NOTAM A0538/21 has already been issued to notify
the above mentioned content.

NOTAM A0538/21 đã được phát hành để thông báo
nội dung trên.

2 DETAILS2 MÔ TẢ CHI TIẾT
The construction is divided into 2 areas with the detail as
follows:

Việc thi công được chia thành 2 khu vực, chi tiết như sau:

2.1 Addition of construction areas - Area 12.1 Bổ sung các khu vực thi công - Khu vực 1
2.1.1 Construction period: Until 2359 on 16 SEP 2021
(UTC).

2.1.1 Thời gian thi công: Đến 23h59 ngày 16/9/2021 (giờ
quốc tế).

2.1.2 Construction areas:2.1.2 Khu vực thi công:

•• 35 m from the centre line of TWY E7 to the North.Cách tim đường lăn E7 về phía Bắc 35 m.
•• 90 m from the centre line of RWY 17L to the East.Cách tim đường CHC 17L hướng về phía Đông 90 m.
•• Adjacent to the service road located to the East of

aircraft stands from 5 to 8.
Tiếp giáp đường công vụ phía Đông các vị trí đỗ tàu
bay từ số 5 đến số 8.

•• The distance from 120 m to 415 m from the centre
line of the stopway of RWY 35R to the East.

Cách tim dải hãm phanh đường CHC 35R về phía
Đông khoảng cách từ 120 m đến 415 m.

•• About 300 m from THR RWY 17L to the North.Cách ngưỡng đườngCHC 17L về phía Bắc khoảng
300 m.
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Note: During construction, using a crane with a
maximum height of 24 m AMSL and 17 m above ELEV
of THR RWY 17L.

Lưu ý: Trong quá trình thi công có sử dụng cần cẩu
chiều cao tối đa 24 m so với mực nước biển trung bình
và cao 17 m so với mức cao của ngưỡng đường CHC
17L.

- Operation period of crane: From 0000 to 1100 daily,
from 14 APR 2021 to 14 JUN 2021 (UTC).

- Thời gian hoạt động của cần cẩu: Từ 00h00 đến 11h00
các ngày, từ 14/4/2021 đến 14/6/2021 (giờ quốc tế).

- The coordinates of the crane operating area are as
follows:

- Tọa độ khu vực hoạt động của cần cẩu như sau:

Tọa độ (WGS-84)
Coordinates (WGS-84)Tên điểm

Point name Kinh độ
Longitude

Vĩ độ
Latitude

1081155.4E160347.6NA
1081155.5E160346.5NB
1081204.6E160347.8NC
1081204.4E160348.9ND

2.2 Adjustment of construction period - Area
2

2.2 Điều chỉnh thời gian thi công - Khu vực 2

2.2.1 Construction period: From 0000 on 2 APR 2021 to
2359 on 16 SEP 2021 (UTC).

2.2.1 Thời gian thi công: Từ 00h00 ngày 2/4/2021 đến
23h59 ngày 16/9/2021 (giờ quốc tế).

Note: NOTAM A0538/21 has already been issued to notify
the above mentioned content.

Lưu ý: NOTAM A0538/21 đã được phát hành để thông báo
nội dung trên.

2.2.2 Construction area: The portion adjacent to the East
service road of aircraft stands from 5 to 8.

2.2.2 Khu vực thi công: Phần tiếp giáp với đường công vụ
phía Đông các vị trí đỗ từ số 5 đến số 8.

2.3 Addition of aircraft operational procedures
during construction period

2.3 Bổ sung phương án khai thác tàu bay trong
thời gian thi công

- RWY 35R is temporarily not used for aircraft to take
off/land: From 0000 to 1100 daily, from 14 APR 2021 to
14 JUN 2021 (UTC).

- Tạm ngừng sử dụng đường CHC 35R để tàu bay cất
cánh/hạ cánh: Từ 00h00 đến 11h00 các ngày, từ
14/4/2021 đến 14/6/2021 (giờ quốc tế).

- RWY 17L is temporarily not used for aircraft to land:
From 0000 to 1100 daily, from 14 APR 2021 to 14 JUN
2021 (UTC).

- Tạm ngừng sử dụng đường CHC 17L để tàu bay hạ
cánh: Từ 00h00 đến 11h00 các ngày, từ 14/4/2021 đến
14/6/2021 (giờ quốc tế).

- The use of RWY 17L for landing is limited to the extent
possible. In case it is inevitable for the aircraft to land in

- Hạn chế tối đa việc sử dụng đường CHC 17L để hạ cánh.
Trường hợp bắt buộc tàu bay phải hạ cánh theo hướng Bắc

North - South direction (RWY 17L/R), RWY 17R is takes
priority.

- Nam (hạ cánh đầu đường CHC 17) thì ưu tiên sử dụng
đường CHC 17R để hạ cánh.

- TWY E7: Only used for aircraft code C (wingspan up to
but not including 36 m) and and equivalent.

- Đường lăn E7: Chỉ khai thác đối với loại tàu bay code C
(sải cánh đến dưới 36 m) và tương đương.

- Other contents: Applied the current procedures.- Các nội dung khác: Áp dụng theo phương án hiện hành.

3 CANCELLATION3 HỦY BỎ
This AIP Supplement shall supersede:Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ:

•• AIP SUP A36/20.AIP SUP A36/20.
•• NOTAM A0538/21.NOTAM A0538/21.

Any change relating to the contents of this AIP Supplement
shall be notified by NOTAM.

Bất cứ thay đổi nào liên quan đến nội dung tập bổ sung AIP
này sẽ được thông báo bằng NOTAM.

This AIP Supplement consists of 1 attachment as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 1 phụ đính như sau:

Layout of the construction of Area 1 and Area
2 (From 0000 on 2 APR 2021 to 2359 on 16
SEP 2021 (UTC)).

AIP SUP A09/21-3Sơ đồ thi công Khu vực 1 và Khu vực 2 (Từ
00h00 ngày 2/4/2021 đến 23h59 ngày
16/9/2021 (giờ quốc tế)).
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