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CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM

RENAME 3 AIRCRAFT STANDS,
ADJUST THE CAPACITY OF 2

ĐỔI TÊN 3 VỊ TRÍ ĐỖ TÀU BAY, ĐIỀU
CHỈNHCÔNGSUẤT 2MÁYPHÁTĐIỆN

GENERATORS AT VAN DON
INTERNATIONAL AIRPORT

TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ
VÂN ĐỒN

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the following contents
at Van Don International Airport:

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo các nội dung sau tại
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn:

•• Rename 3 aircraft stands and adjust the operational
procedure of aircraft stands after renaming;

Đổi tên 3 vị trí đỗ tàu bay và điều chỉnh phương thức
khai thác các vị trí đỗ tàu bay sau khi đã đổi tên;

•• Adjust the capacity of 2 generators at T2 Station;Điều chỉnh công suất 2 máy phát điện tại Trạm T2;
•• Add (text) position of station LOC "IVD" and adjust

coordinates of station LOC "IVD" (in compliance with
the data resolution requirement of Doc 10066);

Bổ sung (phần chữ) vị trí đài LOC "IVD" và điều chỉnh
tọa độ đài LOC "IVD" (phù hợp với yêu cầu về độ phân
giải dữ liệu của Doc 10066);

•• Change symbol of RWY - holding position.Thay đổi biểu tượng vị trí chờ lên đường cất hạ cánh.

Note: The adjusted and added contents are bold.Lưu ý: Các nội dung điều chỉnh và bổ sung được bôi đậm.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Rename 3 aircraft stands and adjust the
operational procedure of aircraft stands after
renaming

2.1 Đổi tên 3 vị trí đỗ tàu bay và điều chỉnh
phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay
sau khi đã đổi tên

2.1.1 Rename 3 aircraft stands2.1.1 Đổi tên 3 vị trí đỗ tàu bay

Applicable period: From 1701 on 31 OCT 2021 (UTC).Thời gian áp dụng: Từ 17h01 ngày 31/10/2021 (giờ quốc
tế).

Tọa độ (WGS-84)
Coordinates (WGS-84)

Tên vị trí đỗ tàu bay
sau khi thay đổi

Aircraft stand name after change

Tên vị trí đỗ tàu bay hiện tại
Name of current aircraft stand

1072506.16E210706.48N5A5R
1072506.73E210707.59N5B5L
1072507.28E210709.24N6A6R

(Refer to AIP Viet Nam, pages VVVD AD 2.24-3, 3a dated
30 JUL 2021).

(Tham chiếu Việt Nam AIP, các trang VVVD AD 2.24-3, 3a
ngày 30/7/2021).

2.1.2 Operational procedure2.1.2 Phương thức khai thác

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

Sử dụng cho loại tàu bay có sải cánh lớn nhất là 30 M và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
- Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay tự lăn ra để khởi hành.
Used for aircraft with maximum wingspan up to 30 M and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stands.
- For departing aircraft: Aircraft self-taxi out for departure.
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Sử dụng cho loại tàu bay có sải cánh lớn nhất là 36 M và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
- Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay tự lăn ra để khởi hành.
Used for aircraft with maximum wingspan up to 36 M and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stands.
- For departing aircraft: Aircraft self-taxi out for departure.

5B, 6A

Notes:Lưu ý:

•• When stand 5 is used, stands 5A, 5B shall not be used
and vice versa;

Khi khai thác vị trí đỗ số 5 thì không khai thác vị trí đỗ
số 5A, 5B và ngược lại;

•• When stand 6 is used, stand 6A shall not be used and
vice versa;

Khi khai thác vị trí đỗ số 6 thì không khai thác vị trí đỗ
6A và ngược lại;

•• Aircraft at stands 5A and 5B only self taxi-out when
there is no aircraft parking at stand 6.

Tàu bay tại vị trí đỗ số 5A và 5B chỉ được tự lăn ra khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ số 6.

(Refer to AIP Viet Nam, pages AD 2.VVVD-12, VVVD AD
2.24-3 dated 30 JUL 2021).

(Tham chiếu Việt NamAIP, các trang AD 2.VVVD-12, VVVD
AD 2.24-3 ngày 30/7/2021).

2.2 Adjust the capacity of 2 generators at T2
Station

2.2 Điều chỉnh công suất 2 máy phát điện tại
Trạm T2

T2 Station: 2 generators 300 KVA, located at THR 03 (next
to GP).

Trạm T2: 2 máy phát điện 300 KVA, nằm ngưỡng đường
CHC 03 (cạnh đài GP).

(Refer to AIP Viet Nam, pages AD 2.VVVD-9 dated 30 JUL
2021).

(Tham chiếu Việt Nam AIP, các trang AD 2.VVVD-9 ngày
30/7/2021).

2.3 Add (text) position of LOC station "IVD"
and adjust coordinates of station LOC "IVD"

2.3 Bổ sung (phần chữ) vị trí đài LOC "IVD" và
điều chỉnh tọa độ đài LOC "IVD" (phù hợp với
yêu cầu về độ phân giải dữ liệu của Doc 10066) (in compliance with the data resolution

requirement of Doc 10066)

Ghi chú
Mức cao của

ăngten
Vị trí ăngten phát

Tọa độ
Giờ hoạt
độngTần sốTên gọiLoại đài

Remarks

Elevation of
transmitting
antenna

Site of transmitting
antenna

coordinates
Hours of
operationFrequencyIDType of aid

7654321
Tầm phủ: 25 NM
Vị trí: Cách ngưỡng đường
CHC 21 về phía Bắc 290 M
Coverage: 25 NM
Location: 290 M from THR 21
to the North

210814.7B
1072526.8Đ
210814.7N
1072526.8E

H24109.9 MHzIVDILS/LLZ

(Refer to AIP Viet Nam, page AD 2.VVVD-11 dated 30 JUL
2021).

(Tham chiếu Việt Nam AIP, trang AD 2.VVVD-11 ngày
30/7/2021).

2.4 Change symbol of RWY - holding position2.4 Thay đổi biểu tượng vị trí chờ lên đường
cất hạ cánh

See pages AIP SUP A26/21-4,6 for details.Chi tiết xem tại các trang AIP SUP A26/21-4,6.

3 HIỆU LỰC3 HIỆU LỰC
This AIP Supplement shall become effective from 1701 on
31 OCT 2021 (UTC).

Tập bổ sung AIP này sẽ có hiệu lực từ 17h01 ngày
31/10/2021 (giờ quốc tế).

4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
This AIP Supplement shall remain in force until its
information has been incorporated into Viet Nam AIP.

Tập bổ sung AIP này sẽ còn hiệu lực cho đến khi thông tin
được đưa vào AIP Việt Nam.
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This AIP Supplement consists of 3 attachments as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 3 phụ đính như sau:

Aerodrome Chart – ICAOAIP SUP 26/21-4Sơ đồ sân bay – ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart – ICAOAIP SUP 26/21-5Sơ đồ sân đỗ, vị trí đỗ tàu bay – ICAO
Aerodrome Ground Movement Chart – ICAOAIP SUP 26/21-6Sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất – ICAO
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