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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the adjustment and
addition of aircraft stands with details as follows:

Tập bổ sung này nhằm thông báo về việc điều chỉnh, bổ
sung các vị trí đỗ tàu bay, chi tiết như sau:

1.1 For commercial stands:1.1 Đối với các vị trí đỗ thương mại:

- Addition of 3 new aircraft stands: 1C, 1D, 2B.- Bổ sung 3 vị trí đỗ tàu bay mới: 1C, 1D, 2B.

- Adjustment operational procedures of 8 aircraft stands: 1,
1A, 1B, 2, 2A, 3, 55, 56.

- Điều chỉnh phương thức khai thác 8 vị trí đỗ tàu bay: 1,
1A, 1B, 2, 2A, 3, 55, 56.

(Refer to AIP Viet Nam, page AD 2.VVNB -17 dated 30
MAR 2020).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, trang AD 2.VVNB -17 ngày
30/3/2020).

1.2 For aircraft parking/parking overnight stands
(non-commercial purpose).

1.2 Đối với các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm (không khai thác
thương mại):

- Addition of 7 new aircraft stands: 25L, 25Y, 25Z, 27S, 72A,
76A, 84A.

- Bổ sung 7 vị trí đỗ tàu bay mới: 25L, 25Y, 25Z, 27S, 72A,
76A, 84A.

- Adjustment operational procedures of 10 aircraft stands:
25M, 25Q, 25R, 25S, 71A, 73A, 75A, 77A, 83A, 85A.

- Điều chỉnh phương thức khai thác 10 vị trí đỗ tàu bay:
25M, 25Q, 25R, 25S, 71A, 73A, 75A, 77A, 83A, 85A.

(Stands 25Q, 25R refer to AIP SUP A18/21-1, 2 dated 9
JUL 2021).

(Các vị trí đỗ 25Q, 25R tham chiếu AIP SUP A18/21-1, 2
ngày 9/7/2021).

Note:NOTAMs A1989/21, A1990/21, A1991/21, A1992/21,
A1993/21, A1994/21, A1995/21 were issued to notify this
content.

Lưu ý: Các NOTAM A1989/21, A1990/21, A1991/21,
A1992/21, A1993/21, A1994/21, A1995/21 đã được phát
hành để thông báo các nội dung trên.

1.3 Beside, stands for aircraft parking/parking overnight
(4A, 16A, 17A, 75R, 37A, 39A, 41A, 47A, 49A, 25A, 25B,

1.3 Ngoài ra, các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm (4A, 16A, 17A,
75R, 37A, 39A, 41A, 47A, 49A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E,

25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25K) and aircraft25F, 25G, 25H, 25I, 25K) và phương thức vận hành tàu bay
operation procedures (were issued by AIP SUP A15/21,(đã được phát hành trong AIP SUP A15/21, chi tiết xem tại
see Attachment 1 pages AIP SUP A28/21-12 to AIP SUP
A28/21-24 for details).

Phụ đính 1 các trang từ AIP SUP A28/21-12 đến AIP SUP
A28/21-24).

1.4Applicable period: Until 1659 on 30 NOV 2021 (UTC).1.4 Thời gian áp dụng: Đến 1659 ngày 30/11/2021 (giờ
quốc tế).

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 For commercial stands:2.1 Đối với các vị trí đỗ thương mại:
2.1.1 Addition of 3 new aircraft stands: 1C, 1D, 2B2.1.1 Bổ sung 3 vị trí đỗ tàu bay mới: 1C, 1D, 2B
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Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 m.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Đông là 5,5 m, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến đường
lăn EW là 59,9 m.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay
khai thác tại vị trí đỗ 1.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1.

- Operated for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan 16 m.
- Position: 5.5 m from stand 1 to the East, 59.9 m from the stop line of stand 1C to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no
aircraft operating at stand 1.
Note: Operated when there is no aircraft operating at stand 1.

1C

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 m.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Tây là 18 m, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến đường
lăn EW là 59,9 m.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay
khai thác tại vị trí đỗ 1, 2.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1, 2.

- Operated for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan 16 m.
- Position: 18 m from stand 1 to the West, 59.9 m from the stop line of stand 1D to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no
aircraft operating at stands 1, 2.
Note: Operated when there is no aircraft operating at stands 1, 2.

1D

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 m.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 2 về phía Tây là 3,5 m, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến đường
lăn EW là 59,9 m.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay
khai thác tại vị trí đỗ 2.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 2.

- Operated for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan 16 m.
- Position: 3.5 m from stand 2 to the West, 59.9 m from the stop line of stand 2B to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no
aircraft operating at stand 2.
Note: Operated when there is no aircraft operating at stand 2.

2B

2.1.2 Adjustment operational procedures of 8 aircraft
stands: 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 55, 56

2.1.2 Điều chỉnh phương thức khai thác, vận hành 8 vị
trí đỗ tàu bay: 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 55, 56

(Refer to AIP Viet Nam, page AD 2.VVNB -17 dated 30
MAR 2020).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, trang AD 2.VVNB -17 ngày
30/3/2020).

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

- Khai thác loại tàu bay ATR-72, FOKKER-70, GLEX-5000 và tương đương, sải cánh tối đa
là 29 m.
Lưu ý:
- Vị trí đỗ 1: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1A, 1B, 1C, 1D (vị trí đỗ 1C,
1D là vị trí mới bổ sung).
- Vị trí đỗ 2: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 2A, 2B, 1A, 1D (vị trí đỗ 2B,
1D là vị trí mới bổ sung).

- Operated for aircraft ATR-72, FOKKER-70, GLEX-5000 and equivalent, maximumwingspan
29 m.
Notes:
- Stand 1: Operated when there is no aircraft operating at stands 1A, 1B, 1C, 1D (stands 1C,
1D are new additional stands).
- Stand 2: Operated when there is no aircraft operating at stands 2A, 2B, 1A, 1D (stands 2B,
1D are new additional stands).

1, 2, 3
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Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 m.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Tây là 18 m, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến đường
lăn EW là 81,5 m.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay
khai thác tại vị trí đỗ 1, 2, 1D.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1, 2.

- Operated for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan 16 m.
- Position: 18 m from stand 1 to the West, 81.5 m from the stop line of stand 1A to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no
aircraft operating at stands 1, 2, 1D.
Note: Operated when there is no aircraft operating at stands 1, 2.

1A

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 m.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Đông là 5,5 m, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến đường
lăn EW là 81,5 m.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay
khai thác tại vị trí đỗ 1, 1C.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1.

- Operated for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan 16 m.
- Position: 5.5 m from stand 1 to the East, 81.5 m from the stop line of stand 1B to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no
aircraft operating at stands 1, 1C.
Note: Operated when there is no aircraft operating at stand 1.

1B

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 m.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 2 về phía Tây là 3,5 m, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến đường
lăn EW là 81,5 m.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay
khai thác tại vị trí đỗ 2, 2B.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 2.

- Operated for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan 16 m.
- Position: 3.5 m from stand 2 to the West, 81.5 m from the stop line of stand 2A to TWY EW.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
- For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no
aircraft operating at stands 2, 2B.
Note: Operated when there is no aircraft operating at stand 2.

2A

- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
- Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay từ vị trí đỗ được kéo đẩy ra đường lăn S1 để khởi hành.

- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
- For departing aircraft: Aircraft from stand are towed/pushed to TWY S1 for departure.

55, 56

2.2 For aircraft parking/parking overnight
stands (non-commercial purpose)

2.2 Đối với các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm
(không khai thác thương mại):

2.2.1 Addition of 7 new aircraft stands: 25L, 25Y, 25Z,
27S, 72A, 76A, 84A

2.2.1 Bổ sung 7 vị trí đỗ tàu baymới: 25L, 25Y, 25Z, 27S,
72A, 76A, 84A

2.2.1.1. Stand 25L2.2.1.1. Vị trí đỗ 25L

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• 90.5 m from the stop line of stand 25L to the stop line
of stand 25M.

Vạch dừng bánhmũi vị trí đỗ 25L cách vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 25M là 90,5 m.

•• 15 M from the tail of the aircraft at stand 25L to the tail
of the aircraft at stand 25K.

Đuôi tàu bay cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25K là 15 m.

•• The nose of the aircraft is to the West.Mũi tàu bay quay hướng Tây.
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- Towing/pushing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands and vice versa:

- Phương thức kéo đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến các vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW→ TWY S1C→ TWY S1 → parking/parking
overnight stands and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW→ đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ
chờ/qua đêm và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S1D/S7A → TWY S1 →
parking/parking overnight stands and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S1D/S7A → đường lăn S1 → vị
trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại.

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY S1B

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 →

→ TWY EW → TWY S1C → TWY S1 →
parking/parking overnight stands and vice versa.

đường lăn S1B → đường lăn EW → đường lăn S1C
→ đường lăn S1→ vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY S1B

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 →

→ TWY EW → TWY S1D/S7A → TWY S1 →
parking/parking overnight stands and vice versa.

đường lăn S1B → đường lăn EW → đường lăn
S1D/S7A → đường lăn S1 → vị trí đỗ chờ/qua đêm và
ngược lại.

Note: For towing/pushing aircraft via TWY S7A: Only when
there is no aircraft parking at stand 25M; via TWYS1Cwhen

Lưu ý: Đối với việc kéo/đẩy tàu bay qua đường lăn S7A:
Chỉ thực hiện khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25M; qua

there is no aircraft parking at stands 25H, 25I, 25K, 25Yđường lăn S1C khi không có tàu đỗ tại vị trí đỗ 25H, 25I,
(stand 25Y is the new additional parking/parking overnight
stand).

25K, 25Y (vị trí đỗ 25Y là vị trí đỗ chờ/qua đêm mới bổ
sung).

2.2.1.2. Stand 25Y2.2.1.2. Vị trí đỗ 25Y

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• 56 m from the stop line of stand 25Y to TWY EW.Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25Y cách đường lăn EW
là 56 m.

•• The nose of the aircraft is to the South.Mũi tàu bay quay hướng Nam.

- Towing/pushing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands and vice versa:

- Phương thức kéo đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến các vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S1C → parking/parking overnight
stands and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW→ đường lăn S1C → vị trí đỗ chờ/qua đêm và
ngược lại.

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY S1B

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 →

→TWYEW→TWYS1C→parking/parking overnight
stands and vice versa.

đường lăn S1B → đường lăn EW → đường lăn S1C
→ vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại.

Note: Do not use the TWY S1C, TWY S1 (a portion from
the position each side 50 m from the centre line of TWY

Lưu ý: Không sử dụng đường lăn S1C, đường lăn S1 (đoạn
từ vị trí cách tim đường lăn S1C về phía Đông và Tây mỗi
bên là 50 m khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25Y). S1C to the East and West when there is aircraft parking at

stand 25Y).

2.2.1.3. Stand 25Z2.2.1.3. Vị trí đỗ 25Z

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• 54.5 m from the stop line of stand 25Z to the stop line
of stand 25R.

Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25Z đến
vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25R là 54,5 m.

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A28/21-4 AIP Viet Nam
14 OCT 2021~~~eaip-amdt~~~



•• 10 m from the nose of the aircraft at stand 25Z to the
tail of the aircraft at stand 25R.

Mũi tàu bay cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25R là 10 m.

•• The nose of the aircraft is to the East.Mũi tàu bay quay hướng Đông.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

+ For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S4 → TWY S1 → parking/parking
overnight stands and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
chờ/qua đêm và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S1C/S1D/S6A/S7A → TWY S1 →
parking/parking overnight stands and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW→đường lăn S1C/S1D/S6A/S7A→ đường lăn
S1 → vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại.

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY S1B

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 →

→TWYEW→TWYS4→TWYS1→parking/parking
overnight stands and vice versa.

đường lăn S1B → đường lăn EW → đường lăn S4 →
đường lăn S1 → vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY EW → TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY S1B

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 →

→ TWY EW → TWY S6A → TWY S1 →
parking/parking overnight stands and vice versa.

đường lăn S1B → đường lăn EW → đường lăn S6A
→ đường lăn S1→ vị trí đỗ chờ/qua đêm và ngược lại.

2.2.1.4. Stand 27S2.2.1.4. Vị trí đỗ 27S

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• 54.5 m from the stop line of stand 27S to the stop line
of stand 26S.

Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 27S cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 26S là 54,5 m.

•• 9.5 m from the tail of the aircraft at stand 27S to the
tail of the aircraft at stand 25S.

Đuôi tàu bay cách đuôi tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25S là
9,5 m.

•• The nose of the aircraft is to the West.Mũi tàu bay quay hướng Tây.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stand and vice versa:

- Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ chờ/qua đêm
đến các vị trí đỗ thương mại và ngược lại:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stands → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/qua đêm →
đường lăn S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/
S1C/S7A/S1D → vị trí đỗ khai thác thương mại và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 26S).

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ commercial stands and
vice versa (when there is no aircraft parking at stands
26S).

2.2.1.5. Stand 72A2.2.1.5. Vị trí đỗ 72A

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilane W11.Nằm trên vệt lăn W11.
•• 114.8 m from the stop line of stand 72A to TWY EW.Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 72A đến

đường lăn EW là 114,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands and vice versa:

- Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ chờ/qua đêm
đến các vị trí đỗ thương mại và ngược lại:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stands → TWY EW → TWY S2A/S2B→

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn

TWY S1→ TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D →S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí
commercial stands and vice versa (when there is no
aircraft parking at stand 71A).

đỗ khai thác thương mại và ngược lại (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 71A).

Note: Aircraft are not allowed to taxi into stands 72, 73, 74
when there is aircraft parking at stand 72A.

Lưu ý: Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 72, 73, 74 khi
có tàu đỗ tại vị trí đỗ 72A.
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2.2.1.6. Stand 76A2.2.1.6. Vị trí đỗ 76A

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilane W12.Nằm trên vệt lăn W12.
•• 114.8 m from the stop line of stand 76A to TWY EW.Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 76A đến

đường lăn EW là 114,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands and vice versa:

- Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ chờ/qua đêm
đến các vị trí đỗ thương mại và ngược lại:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stands → TWY EW → TWY S2A/S2B →

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn

TWY S1 → TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D →S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí
commercial stands and vice versa (when there is no
aircraft parking at stand 75A).

đỗ khai thác thương mại và ngược lại (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 75A).

Note: Aircraft are not allowed to taxi into stands 75L, 76,
77, 77L, 78, 79R, 80, 81, 81R, 82 when there is aircraft
parking at stand 76A.

Lưu ý: Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 75L, 76, 77,
77L, 78, 79R, 80, 81, 81R, 82 khi có tàu đỗ tại vị trí đỗ 76A.

2.2.1.7. Stand 84A2.2.1.7. Vị trí đỗ 84A

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilane W14.Nằm trên vệt lăn W14.
•• 114.8 m from the stop line of stand 84A to TWY EW.Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí 84A đến

đường lăn EW là 114,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands and vice versa:

- Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ chờ/qua đêm
đến các vị trí đỗ thương mại và ngược lại:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stands → TWY EW → TWY S2A/S2B →

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn

TWY S1 → TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D →S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí
commercial stands and vice versa (when there is no
aircraft parking at stands 79R, 83A).

đỗ khai thác thương mại và ngược lại (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 79R, 83A).

Notes:Lưu ý:

•• Operated when there is no aircraft operating at stand
79R.

Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ
79R.

•• Aircraft are not allowed to taxi into stands 79R, 84, 85,
86 when there is aircraft parking at stand 84A.

Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 79R, 84, 85, 86
khi có tàu đỗ tại vị trí đỗ 84A.

2.2.2 Adjustment operational procedures of 10 aircraft
stands: 25M, 25Q, 25R, 25S, 71A, 73A, 75A, 77A, 83A,
85A

2.2.2 Điều chỉnh phương thức khai thác 10 vị trí đỗ tàu
bay: 25M, 25Q, 25R, 25S, 71A, 73A, 75A, 77A, 83A, 85A

2.2.2.1. Stand 25M2.2.2.1. Vị trí đỗ 25M

Used for aircraft with maximum wingspan 68.4 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 68,4 m.

- Position:- Vị trí:

•• 70 m from the aircraft stop line of stand 25M to the
centre line of TWY S7 to the East.

Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi đến tim đường
lăn S7 về phía Đông là 70 m.

•• 90.5 m from the aircraft stop line of stand 25M to the
aircraft stop line of aircraft at stand 25L.

Cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25L là 90,5 m.

•• The nose of the aircraft is to the West.Mũi tàu bay quay hướng Tây.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:
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•• Aircraft are towed/pushed from apron →TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY
S7A → TWY S1 → stand 25M and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →
đường lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25M và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S1C → TWY S1 → stand 25M and vice versa (when
there is no aircraft parking at stands 25H, 25I, 25K).

đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25M và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25H, 25I, 25K).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S7A → TWY S1 → stand 25M and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S7A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25M và
ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25M and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25M và

(when there is no aircraft parking at stands 25H, 25I,
25K).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25H,
25I, 25K).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S7A →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25M and vice versa (TWY S2A is
only used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S7A→ đường
lăn S1 → vị trí đỗ 25M và ngược lại (đường lăn S2A
chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36
m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25M and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
no aircraft parking at stands 25H, 25I, 25K; TWY S2Alăn S1 → vị trí đỗ 25M và ngược lại (khi không có tàu
is only used for aircraft with maximum wingspan 36
m).

bay đỗ tại vị trí đỗ 25H, 25I, 25K; đường lăn S2A chỉ
khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

Note: For towing/pushing aircraft via TWY S1C: Only when
there is no aircraft parking at stands 25H, 25I, 25K, 25L

Lưu ý: Đối với việc kéo/đẩy tàu bay qua đường lăn S1C:
Chỉ thực hiện khi không có tàu đỗ tại vị trí 25H, 25I, 25K,
25L (vị trí đỗ 25L là vị trí đỗ chờ/qua đêm mới bổ sung). (stand 25L is the new additional parking/parking overnight

stand).

2.2.2.2. Stand 25Q2.2.2.2. Vị trí đỗ 25Q
(Refer to AIP SUP A18/21-1, 2 dated 9 JUL 2021).(Tham chiếu AIP SUP A18/21-1, 2 ngày 9/7/2021).

Position:Vị trí:

•• 54.5 m from the stop line of stand 25Q to the stop line
of stand 25P.

Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25Q đến
vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25P là 54,5 m.

•• 10 m from the nose of the aircraft at stand 25Q to the
tail of the aircraft at stand 25P.

Mũi tàu bay cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25P là 10 m.

•• The nose of the aircraft is to the East.Mũi tàu bay quay hướng Đông.

Note: For towing/pushing aircraft via TWY
S1C/S1D/S6A/S7A: Only when there is no aircraft parking

Lưu ý: Đối với việc kéo/đẩy tàu bay qua đường lăn
S1C/S1D/S6A/S7A: Chỉ thực hiện khi không có tàu đỗ tại

at stands 25Z, 25W, 25V, 25U, 25T, 25R (stand 25Z is the
new additional parking/parking overnight stand).

vị trí 25Z, 25W, 25V, 25U, 25T, 25R (vị trí đỗ 25Z là vị trí
đỗ chờ/ qua đêm mới bổ sung).

2.2.2.3. Stand 25R2.2.2.3. Vị trí đỗ 25R
(Refer to AIP SUP A18/21-1, 2 dated 9 JUL 2021).(Tham chiếu AIP SUP A18/21-1, 2 ngày 9/7/2021).

- Position:Vị trí:

•• 54.5 M from the stop line of stand 25R to the stop line
of stand 25Q to the West.

Khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25R đến
vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25Q là 54,5 m.

•• 10 m from the nose of the aircraft at stand 25R to the
tail of the aircraft at stand 25Q.

Mũi tàu bay cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25Q là 10 m.

•• The nose of the aircraft is to the East.Mũi tàu bay quay hướng Đông.
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Note: For towing/pushing aircraft via TWY
S1C/S1D/S6A/S7A: Only when there is no aircraft parking

Lưu ý: Đối với việc kéo/đẩy tàu bay qua đường lăn
S1C/S1D/S6A/S7A: Chỉ thực hiện khi không có tàu đỗ tại

at stands 25Z, 25W, 25V, 25U, 25T (stand 25Z is the new
additional parking/parking overnight stand).

vị trí 25Z, 25W, 25V, 25U, 25T (vị trí đỗ 25Z là vị trí đỗ
chờ/qua đêm mới bổ sung).

2.2.2.4. Stand 25S2.2.2.4. Vị trí đỗ 25S

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• 130 m from the aircraft stop line of stand 25S to the
centre line of RWY 11R/29L to the South, 40.25 m
from holding position of RWY 29L.

Vạch dừng bánhmũi vị trí đỗ 25S cách tim đường CHC
11R/29L về phía Nam là 130 m, cách vạch dừng chờ
lên đầu đường CHC 29L là 40,25 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ TWY S1→ TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → đường lăn S1 →

S1A → stand 25S (when there is no aircraft parking
at stand 26S).

đường lăn S1A → vị trí đỗ 25S (khi không có tàu bay
đỗ tại vị trí đỗ 26S).

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY S1 →
TWYS1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→commercial stands
(when there is no aircraft parking at stand 26S).

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn S1→
đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ vị trí đỗ khai
thác thương mại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
26S).

•• Aircraft are towed/pushed from stands→ the beginning
o f RWY 29L → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đầu đường CHC
29L → đường lăn S1 → đường lăn

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→commercial stands (onlyS1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí đỗ khai thác
used for emergency, aircraft requested to follow strictly
the ATC instructions).

thương mại (chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn nguy,
tuân thủ chặt chẽ huấn lệnh của kiểm soát viên không
lưu).

Note: For towing/pushing aircraft into/out stand 25S: Only
when there is no aircraft parking at stands 26S, 27S (stand
27S is the new additional parking/parking overnight stand).

Lưu ý: Đối với việc kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí 25S: Chỉ
thực hiện khi không có tàu đỗ tại vị trí 26S, 27S (vị trí đỗ
27S là vị trí đỗ chờ/qua đêm mới bổ sung).

2.2.2.5. Stand 71A:2.2.2.5. Vị trí đỗ 71A:

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilaneW11, 58.8 m from the aircraft stop
line of stand 71A to the centre line of TWY EW.

Nằm trên vệt lănW11, khoảng cách từ vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 71A đến đường lăn EW là 58,8 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → TWY S1 → TWY
S2A/S2B → taxilane W11 → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→đường lăn S1→ đường
lăn S2A/S2B → vệt lăn W11 → vị trí đỗ.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S 2 A / S 2 B → TWY S 1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S2A/S2B → đường lăn S1 → đường lăn

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→TWYEW→commercial
stands.

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → đường lăn EW → vị trí
đỗ khai thác thương mại.

Note: Aircraft are not allowed to taxi into stands 72, 73, 74
when there is aircraft parking at stand 71A.

Lưu ý: Không cho phép tàu bay lăn vào vị trí đỗ 72, 73, 74
khi có tàu đỗ tại vị trí đỗ 71A.

2.2.2.6. Stand 73A:2.2.2.6. Vị trí đỗ 73A:

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A28/21-8 AIP Viet Nam
14 OCT 2021~~~eaip-amdt~~~



- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilane W11, 170.8 m from the aircraft
stop line of stand 73A to TWY EW.

Nằm trên vệt lănW11, khoảng cách từ vạch dừng bánh
mũi vị trí 73A đến đường lăn EW là 170,8 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ đường lăn S1→ đường

S2A/S2B → taxilane W11 → stand (when there is no
aircraft parking at stand 71A).

lăn S2A/S2B → vệt lăn W11 → vị trí đỗ (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 71A).

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft is towed/pushed from parking/parking overnight
stands → TWY EW → TWY S2A/S2B → TWY S1 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn

TWYS1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→commercial stands
(when there is no aircraft parking at stands 71A, 72A).

S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí
đỗ khai thác thương mại và ngược lại (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 71A, 72A).

Notes:Lưu ý:

•• Aircraft are not allowed to taxi into stands 73, 74 when
there is aircraft parking at stand 73A.

Không cho phép tàu bay lăn vào vị trí đỗ 73, 74 khi có
tàu đỗ tại vị trí đỗ 73A.

•• Stand 72A is new additional parking/parking overnight
stand.

Vị trí đỗ 72A là vị trí đỗ chờ/qua đêm mới bổ sung.

2.2.2.7. Stand 75A:2.2.2.7. Vị trí đỗ 75A:

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilaneW12, 58.8 m from the aircraft stop
line of stand 75A to TWY EW.

Nằm trên vệt lănW12, khoảng cách từ vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 75A đến đường lăn EW là 58,8 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → TWY S1 → TWY
S2A/S2B → TWY EW → taxilane W12 → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→đường lăn S1→ đường
lăn S2A/S2B → đường lăn EW→ vệt lăn W12 → vị trí
đỗ.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY EW→
TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn EW→
đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 → đường lăn

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→TWYEW→commercial
stands.

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → đường lăn EW → vị trí
đỗ khai thác thương mại.

Note: Aircraft are not allowed to taxi into stands 75, 75L,
76, 77, 77L, 78, 79, 79R, 80, 81, 81R, 82 when there is
aircraft parking at stand 75A.

Lưu ý: Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 75, 75L, 76,
77, 77L, 78, 79, 79R, 80, 81, 81R, 82 khi có tàu đỗ tại vị trí
đỗ 75A.

2.2.2.8. Stand 77A:2.2.2.8. Vị trí đỗ 77A:

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilane W12, 170.8 m from the aircraft
stop line of stand 77A to TWY EW.

Nằm trên vệt lănW12, khoảng cách từ vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 77A đến đường lăn EW là 170,8 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.
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- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ đường lăn S1→ đường

S2A/S2B→ TWY EW→ taxilaneW12→ stand (when
there is no aircraft parking at stand 75A).

lăn S2A/S2B → đường lăn EW→ vệt lăn W12 → vị trí
đỗ (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 75A).

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands and vice versa:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại và ngược lại:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stands → TWY EW → TWY S2A/S2B →

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn

TWY S1 → TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D →S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí
commercial stands and vice versa (when there is no
aircraft parking at stands 75A, 76A).

đỗ khai thác thương mại và ngược lại (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 75A, 76A).

Notes:Lưu ý:

•• Aircraft are not allowed to taxi into stands 77, 77L, 78,
81, 81R, 82 when there is aircraft parking at stand 77A.

Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 77, 77L, 78, 81,
81R, 82 khi có tàu đỗ tại vị trí đỗ 77A.

•• Stand 76A is new additional parking/parking overnight
stand.

Vị trí đỗ 76A là vị trí đỗ chờ/qua đêm mới bổ sung.

2.2.2.9. Stand 83A:2.2.2.9. Vị trí đỗ 83A:

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilaneW14, 58.8 m from the aircraft stop
line of stand 83A to the centre line of TWY EW.

Nằm trên vệt lănW14, khoảng cách từ vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 83A đến đường lăn EW là 58,8 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → TWY S1 → TWY
S2A/S2B → TWY EW → taxilane W14 → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ đường lăn S1→ đường
lăn S2A/S2B → đường lăn EW→ vệt lăn W14 → vị trí
đỗ.

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY EW→
TWY S2A/S2B → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn EW→
đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 → đường lăn

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→TWYEW→commercial
stands.

S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → đường lăn EW → vị trí
đỗ khai thác thương mại.

Notes:Lưu ý:

•• Operated when there is no aircraft operating at stand
79R.

Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ
79R.

•• Aircraft are not allowed to taxi into stands 79R, 83, 84,
85, 86 when there is aircraft parking at stand 83A.

Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 79R, 83, 84, 85,
86 khi có tàu đỗ tại vị trí đỗ 83A.

2.2.2.10. Stand 85A:2.2.2.10. Vị trí đỗ 85A:

- Operated for aircraft with maximum wingspan 36 m.- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.

- Position:- Vị trí:

•• Located on taxilane W14, 170.8 m from the aircraft
stop line of stand 85A to TWY EW.

Nằm trên vệt lănW14, khoảng cách từ vạch dừng bánh
mũi vị trí 85A đến đường lăn EW là 170,8 m.

•• The nose of the aircraft is to the North.Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

- Towing/pushing procedures into stands:- Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → TWY S1 → TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn
S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D→ đường lăn S1→ đường
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lăn S2A/S2B → đường lăn EW→ vệt lăn W14 → vị trí
đỗ (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 83A).

S2A/S2B→ TWY EW→ taxilaneW14→ stand (when
there is no aircraft parking at stand 83A).

- Towing/pushing procedures from parking/parking overnight
stands to commercial stands and vice versa:

- Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến các
vị trí đỗ thương mại và ngược lại:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stands → TWY EW → TWY S2A/S2B →

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn

TWY S1 → TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D →S1 → đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D → vị trí
commercial stands and vice versa (when there is no
aircraft parking at stands 79R, 83A, 84A).

đỗ khai thác thương mại và ngược lại (khi không có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 79R, 83A, 84A).

Notes:Lưu ý:

•• Aircraft are not allowed to taxi into stands 81R, 85, 86
when there is aircraft parking at stand 85A.

Không cho phép tàu lăn vào vị trí đỗ 81R, 85, 86 khi
có tàu đỗ tại vị trí đỗ 85A.

•• Stand 84A is new additional parking/parking overnight
stand.

Vị trí đỗ 84A là vị trí đỗ chờ/qua đêm mới bổ sung.

3 EFFECT3 HỦY BỎ
This AIP Supplement shall supersede:Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ:

•• NOTAMs A1663/21, A1989/21, A1990/21, A1991/21,
A1992/21, A1993/21, A1994/21, A1995/21.

Các NOTAM A1663/21, A1989/21, A1990/21,
A1991/21, A1992/21, A1993/21, A1994/21, A1995/21.

•• AIP SUP A15/21.AIP SUP A15/21.

4 EFFECT4 HIỆU LỰC
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 2 attachments as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 2 phụ đính như sau:

Attachment 1: Addition of stands for aircraft
parking/parking overnight (4A, 16A, 17A, 75R,
37A, 39A, 41A, 47A, 49A, 25A, 25B, 25C,
25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25K) and
aircraft operation procedures.

AIP SUP A28/21-12 to 24Phụ đính 1: Bổ sung các vị trí đỗ chờ/đỗ qua
đêm (4A, 16A, 17A, 75R, 37A, 39A, 41A, 47A,
49A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G,
25H, 25I, 25K) và phương thức vận hành tàu
bay.

Attachment 2: Layout of adjustment and
addition of commercial stands and aircraft
parking/parking overnight stands
(non-commercial purpose).

AIP SUP A28/21-25Phụ đính 2: Sơ đồ mặt bằng điều chỉnh, bổ
sung các vị trí đỗ thương mại và các vị trí đỗ
chờ/đỗ qua đêm (không khai thác thươngmại).
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5 Attachment 1: Stands for aircraft
parking/parking overnight (4A, 16A, 17A, 75R,

5 Phụ đính 1: Các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm
(4A, 16A, 17A, 75R, 37A, 39A, 41A, 47A, 49A,

37A, 39A, 41A, 47A, 49A, 25A, 25B, 25C, 25D,25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I,
25K) và phương thức vận hành tàu bay 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25K) and aircraft

operation procedures
1. Addition of stands for aircraft parking/parking
overnight

1. Bổ sung các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm

Note: Sign boards shall be installed to prohibited aircraft to
operate on related TWYs when having aircraft
parking/parking overnight.

Lưu ý: Biển báo sẽ được lắp đặt để cấm tàu bay khai thác
trên các đường lăn liên quan khi có tàu bay đỗ chờ/đỗ qua
đêm.

1.1 Apron A2 area:1.1 Khu vực sân đỗ A2:

- Stand 4A:- Vị trí đỗ 4A:

•• Located on taxilane E1, the stop line is 75.5 m from
the centre line of TWY EW to the South. 2.2 m from

Nằm trên vệt lăn E1, vạch dừng bánh mũi cách tim
đường lăn EW về phía Nam là 75,5 m. Cách phạm vi

safety area of stands 4, 5 and adjacent to service road
R5.

an toàn vị trí đỗ 4, 5 là 2,2 m và tiếp giáp đường công
vụ R5.

•• Used for aircraft parking/parking overnight with
maximum wingspan 36 m, the nose of the aircraft is
to the North.

Sử dụng để đỗ chờ/đỗ qua đêm đối với tàu bay có sải
cánh tối đa là 36 m, mũi tàu bay quay hướng Bắc.

Note:When there is aircraft parking at taxilane E1, one way
signs prohibited are placed on service road R5.

Lưu ý: Khi bố trí tàu bay đỗ trên vệt lăn E1, yêu cầu phải
đặt biển báo cấm một chiều tại vị trí đỗ trên đường công vụ
R5.

1.2 On taxilane E3:1.2 Trên vệt lăn E3:

- Stands 16A, 17A:- Vị trí đỗ 16A, 17A:

•• Stand 16A: Located on taxilane E3, the nose of the
aircraft is to the South, the stop line of stand 16A is
122 m from TWY EW.

Vị trí đỗ 16A: Nằm trên vệt lăn E3, mũi tàu bay quay
hướng Nam, vạch dừng bánh mũi Vị trí đỗ 16A cách
đường lăn EW là 122 m.

•• Stand 17A: Located on taxilane E3, the nose of the
aircraft is to the North, the stop line of stand 17A is
67.9 m from TWY EW.

Vị trí đỗ 17A: Nằm trên vệt lăn E3, mũi tàu bay quay
hướng Bắc, vạch dừng bánh mũi Vị trí đỗ 17A cách
đường lăn EW là 67,9 m.

Note:When stand 16A is used for aircraft A321, stand 17A
is only used for aircraft B747-400 and vice versa.

Lưu ý: Khi vị trí đỗ 16A sử dụng đỗ loại tàu bay A321 thì
vị trí đỗ 17A sử dụng cho loại tàu bay B747-400 và ngược
lại.

1.4 On TWY EW (a portion from TWY S2A to taxilane
W12)

1.4 Trên đường lăn EW (đoạn từ đường lăn S2A đến vệt
lăn W12)

- Stand 75R:- Vị trí đỗ 75R:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 70 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 70 m.
•• The nose of the aircraft is to the West. 57 m from the

aircraft stop line of stand 75R to the centre line of TWY
Mũi tàu bay quay hướng Tây. Vạch dừng bánh mũi Vị
trí đỗ 75R cách tim đường lăn S2A về phía Đông là 57

S2A to the East, 38 m from the tail of aircraft at stand
75R to the centre line of taxilane W12 to the West.

m, đuôi vị trí đỗ 75R cách tim vệt lăn W12 về phía Tây
là 38 m.

1.5 On TWY EW (a portion from TWY S1C to TWY S7A)1.5 Trên đường lăn EW (đoạn từ đường lăn S1C đến
đường lăn S7A)

- Stand 37A:- Vị trí đỗ 37A:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 64.8 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 64,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the East; 70 m from the

aircraft stop line of stand 37A to the centre line of TWY
Mũi tàu bay quay hướng Đông; vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 37A cách tim đường lăn S1C về phía Tây là

S1C to the West and 45.93 m from the centre line of
taxilane into stands 35, 36 to the West.

70 m và cách tim vệt dẫn lăn vào vị trí đỗ 35, 36 về
phía Tây là 45,93 m.

Notes:Lưu ý:
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•• Do not arrange aircraft parking/parking overnight at
stand 37Awhen there are commercial aircraft operating
at stands 37, 38, 39.

Không bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ
37A khi có tàu bay khai thác thương mại tại các vị trí
đỗ 37, 38, 39.

•• Only arrange aircraft parking/parking overnight at stand
37A when there are aircraft parking/parking overnight
at stands 37, 38, 39.

Chỉ bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ 37A
khi đã có tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại các vị trí đỗ
37, 38, 39.

- Stand 39A:- Vị trí đỗ 39A:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 64.8 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 64,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the East; 160.66 m from

the aircraft stop line of stand 39A to the centre line of
Mũi tàu bay quay hướng Đông; vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 39A cách tim đường lăn S1C về phía Tây là

TWY S1C to the West, 20 m from the nose of the160,66 m, mũi tàu bay của vị trí đỗ 39A cách đuôi tàu
bay vị trí đỗ 37A là 20 m. aircraft is at stand 39A to the tail of aircraft at stand

37A.

Notes:Lưu ý:

•• Do not arrange aircraft parking/parking overnight at
stand 39Awhen there are commercial aircraft operating
at stands 39, 40.

Không bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ
39A khi có tàu bay khai thác thương mại tại các vị trí
đỗ 39, 40.

•• Only arrange aircraft parking/parking overnight at stand
39A when there are aircraft parking/parking overnight
at stands 39, 40.

Chỉ bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ 39A
khi đã có tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại các vị trí đỗ
39, 40.

- Stand 41A:- Vị trí đỗ 41A:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 64.8 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 64,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the West; 132.2 m from

the aircraft stop line of stand 41A to the centre line of
Mũi tàu bay quay hướng Tây; vạch dừng bánh mũi vị
trí đỗ 41A cách tim đường lăn S7A về phía Đông là

TWY S7A to the East and 51.14 m from the centre line
of taxilane into stand 42 to the East.

132,2 m và cách tim vệt lăn vào vị trí đỗ 42 về phía
Đông là 51,14 m.

Notes:Lưu ý:

•• Do not arrange aircraft parking/parking overnight at
stand 41A when there commercial aircraft operating
at stands 40, 41.

Không bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ
41A khi có tàu bay khai thác thương mại tại các vị trí
đỗ 40, 41.

•• Only arrange aircraft parking/parking overnight at stand
41A when there are aircraft parking/parking overnight
at stands 40, 41.

Chỉ bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ 41A
khi đã có tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại các vị trí đỗ
40, 41.

1.6 On the TWY EW (a portion from TWY S7A to TWY
S1D)

1.6 Trên đường lăn EW (đoạn từ đường lăn S7A đến
đường lăn S1D)

- Stand 47A:- Vị trí đỗ 47A:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 64.8 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 64,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the East; 67 m from the

aircraft stop line of stand 47A to the centre line of TWY
S7A to the West.

Mũi tàu bay quay hướng Đông; vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 47A cách tim đường lăn S7A về phía Tây là
67 m.

Notes:Lưu ý:

•• Do not arrange aircraft parking/parking overnight at
stand 47Awhen there are commercial aircraft operating
at stands 45, 46, 47, 48, 49.

Không bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ
47A khi có tàu bay khai thác thương mại tại các vị trí
đỗ 45, 46, 47, 48, 49.

•• Only arrange aircraft parking/parking overnight at stand
47A when there are aircraft parking/parking overnight
at stands 45, 46, 47, 48, 49.

Chỉ bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ 47A
khi đã có tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại các vị trí đỗ
45, 46, 47, 48, 49.

- Stand 49A:- Vị trí đỗ 49A:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 64.8 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 64,8 m.
•• The nose of the aircraft is to the East; 157.5 m from

the aircraft stop line of stand 49A to the centre line of
Mũi tàu bay quay hướng Đông; vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 49A cách tim đường lăn S7A về phía Tây là

TWY S7A to the West, 20 m from the nose of the157,5 m, mũi tàu bay của vị trí đỗ 49A cách đuôi tàu
bay vị trí đỗ 47A là 20 m. aircraft is at stand 49A to the tail of aircraft at stand

47A.
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Notes:Lưu ý:

•• Do not arrange aircraft parking/parking overnight at
stand 49Awhen there are commercial aircraft operating
at stands 49, 50.

Không bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ
49A khi có tàu bay khai thác thương mại tại các vị trí
đỗ 49, 50.

•• Only arrange aircraft parking/parking overnight at stand
49A when there are aircraft parking/parking overnight
at stands 49, 50.

Chỉ bố trí tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại vị trí đỗ 49A
khi đã có tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm tại các vị trí đỗ
49, 50.

1.7 On TWYS1 (a portion from the intersection of TWYs
S4 and S1 to the intersection of TWYs S1B and S1):

1.7 Trên đường lăn S1 (đoạn từ nút giao đường lăn S4
với S1 đến nút giao đường lăn S1B với S1):

- Stand 25A:- Vị trí đỗ 25A:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the East; 89 m from the

aircraft stop line of stand 25A to the centre line of TWY
Mũi tàu bay quay hướng Đông; vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 25A cách tim đường lăn S5A là 89 m; cách

S5A; 15 m from the aircraft stop line between TWY S1
and TWY S5A, S1B to the West.

vạch dừng chờ giữa đường lăn S1 và đường lăn S5A,
S1B về phía Tây là 15 m.

- Stand 25B:- Vị trí đỗ 25B:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 79.75 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 79,75 m.
•• The nose of the aircraft is to the West. 89.5 m from

the aircraft stop line of stand 25B to the centre line of
Mũi tàu bay quay hướng Tây; vạch dừng bánh mũi vị
trí đỗ 25B cách tim đường lăn S4 về phía Đông là 89,5

TWYS4 to the East, 151.5 m from the aircraft stop line
of stand 25A to the West.

m; cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25A về phía Tây
là 151,5 m.

1.8 On TWYS1 (a portion from the intersection of TWYs
S6A and S1 to the intersection of TWYs S1C and S1):

1.8 Trên đường lăn S1 (đoạn từ nút giao đường lăn S6A
với S1 đến nút giao đường lăn S1C với S1):

- Stand 25C:- Vị trí đỗ 25C:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 68.4 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 68,4 m.
•• the nose of the aircraft is to the East. 65 m from the

aircraft stop line of stand 25C to the centre line of TWY
S6 to the West.

Mũi tàu bay quay hướng Đông; vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 25C cách tim đường lăn S6 về phía Tây là 65
m.

- Stand 25D:- Vị trí đỗ 25D:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 68.4 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 68,4 m.
•• The nose of the aircraft is to the East. 90.7 m from the

aircraft stop line of stand 25D to the aircraft stop line
Mũi tàu bay quay hướng Đông. Vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 25D cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25C

of stand 25C to the West; 20 m from the nose of thevề phía Tây là 90,7 m; mũi tàu bay cách đuôi vị trí đỗ
25C là 20 m. aircraft is at stand 25D to the tail of aircraft at stand

25C.

- Stand 25E:- Vị trí đỗ 25E:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the West. 117.5 m from

the aircraft stop line of stand 25E to the aircraft stop
Mũi tàu bay quay hướng Tây. Vạch dừng bánh mũi vị
trí đỗ 25E cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25D về

line of stand 25D to the West, 15 m from the tail of
aircraft at stand 25E to the tail of aircraft at stand 25D.

phía Tây là 117,5 m; đuôi vị trí đỗ tàu bay số 25E cách
đuôi vị trí đỗ 25D là 15 m.

- Stand 25F:- Vị trí đỗ 25F:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the West. 59.5 m from

the aircraft stop line of stand 25F to the aircraft stop
Mũi tàu bay quay hướng Tây. Vạch dừng bánh mũi vị
trí đỗ 25F cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ tàu bay

line of stand 25E to the West, 15 m from the tail ofsố 25E về phía Tây là 59,5 m; đuôi vị trí đỗ 25F cách
mũi tàu bay vị trí đỗ tàu bay số 25E là 15 m. aircraft at stand 25F to the nose of the aircraft is at

stand 25E.

- Stand 25G:- Vị trí đỗ 25G:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the West. 73 m from the

aircraft stop line of stand 25G to the centre line of TWY
Mũi tàu bay quay hướng Tây. Vạch dừng bánh mũi vị
trí đỗ 25G cách tim đường lăn S1C về phía Đông là

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A28/21-14 AIP Viet Nam
14 OCT 2021~~~eaip-amdt~~~



73 m, đuôi vị trí đỗ 25G cách mũi tàu bay vị trí đỗ 25F
là 15 m.

S1C is to the East, 15 m from the tail of aircraft at stand
25G to the nose of the aircraft is at stand 25F.

1.9 On TWYS1 (a portion from the intersection of TWYs
S1C and S1 to the intersection of TWYs S7A and S1):

1.9 Trên đường lăn S1 (đoạn từ nút giao đường lăn S1C
với S1 đến nút giao đường lăn S7A với S1):

- Stand 25H:- Vị trí đỗ 25H:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the East. 65 m from the

aircraft stop line of stand 25H to the centre line of TWY
S1C to the West.

Mũi tàu bay quay hướng Đông. Vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 25H cách tim đường lăn S1C về phía Tây là
65 m.

- Stand 25I:- Vị trí đỗ 25I:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the East. 59.5 m from the

aircraft stop line of stand 25I to the aircraft stop line of
Mũi tàu bay quay hướng Đông. Vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 25I cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25H về

stand 25H is to the West, 15 m from the nose of thephía Tây là 59,5 m; mũi tàu bay vị trí đỗ 25I cách đuôi
tàu bay vị trí 25H là 15 m. aircraft is at stand 25I to the tail of aircraft at stand

25H.

- Stand 25K:- Vị trí đỗ 25K:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• The nose of the aircraft is to the East. 59.5 m from the

aircraft stop line of stand 25K to the aircraft stop line
Mũi tàu bay quay hướng Đông. Vạch dừng bánh mũi
vị trí đỗ 25K cách vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25I về

of stand 25I to the West, 15 m from the nose of thephía Tây là 59,5 m, mũi tàu bay vị trí đỗ 25K cách đuôi
vị trí đỗ tàu bay số 25I là 15 m. aircraft is at stand 25K to the tail of aircraft at stand

25I.

1.10 On TWY S1A:1.10 Trên đường lăn S1A:

- Stand 26S:- Vị trí đỗ 26S:

•• Used for aircraft with maximum wingspan 36 m.Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m.
•• 65.45 m from the aircraft stop line of stand 26S to the

centre line of TWY S1 to the East, 31 m from the tail
Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 26S cách tim đường lăn
S1 về phía Đông là 65,45 m, khoảng cách giữa đuôi

of aircraft at stand 25S to the tail of aircraft at stand
26S. The nose of the aircraft is to the West.

tàu bay số 25S và 26S là 31 m. Mũi tàu bay quay
hướng Tây.

Note:Lưu ý:

•• Aircraft are given priority to park at stand 25S before
stand 26S.

Tàu bay sẽ được ưu tiên vào vị trí đỗ 25S trước vị trí
đỗ 26S.

2. Aircraft operation procedures:2. Phương thức vận hành tàu bay:

- Stand 4A:- Vị trí đỗ 4A:

a. Towing/pushing procedures into stands:a. Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY EW→
taxilane E1 → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn EW→
vệt lăn E1 → vị trí đỗ.

b. Towing/pushing procedures from parking/parking
overnight stands to commercial stands:

b. Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến
các vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY EW→
commercial stands.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn EW→
vị trí đỗ khai thác thương mại.

- Stand 16A:- Vị trí đỗ 16A:

a. Taxiing procedure into stand:a. Phương thức lăn vào vị trí đỗ:

•• After commercial operation, aircraft are towed/pushed
→ stand (Aircraft parking at stand 16A shall depart

Tàu bay sau khi khai thác thương mại được kéo/đẩy
→ vị trí đỗ (Tàu bay ưu tiên theo phương pháp cuốn
chiếu từ vị trí đỗ 16A đến vị trí đỗ 17A). after aircraft parking at stand 17A and vice versa,

aircraft parking at stand 17A shall depart before aircraft
parking at stand 16A).
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b. Taxiing procedure for departure:b. Phương thức khởi hành:

•• In case there is no aircraft parking at stand 17A:
Aircraft is towed/pushed from stand → TWY EW →
commercial stand.

Trường hợp không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 17A: Tàu
bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn EW → Vị
trí đỗ khai thác thương mại.

•• In case there is no aircraft parking at stand 14: Aircraft
is towed/pushed via stand 14 → taxilane E2 →
commercial stand.

Trường hợp không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 14: Tàu
bay được kéo/đẩy theo vị trí đỗ 14 → vệt lăn E2 → Vị
trí đỗ khai thác thương mại.

•• In case there is no aircraft parking at stand 16A: Stands
12 and 14 are pushed → taxilane E2 → TWY EW for
departure.

Trường hợp có tàu bay đỗ tại vị trí 16A: Tàu bay tại vị
trí đỗsố 12, 14 được đẩy ra vệt lăn E2 → đường lăn
EW để khởi hành.

Notes:Lưu ý:

•• Stand 16A only used for parking when stand 16
complete commercial operation.

Vị trí đỗ 16A chỉ được phép đỗ chờ khi vị trí đỗ 16 hoàn
thành việc khai thác thương mại.

•• When there is aircraft parking at stand 16A, aircraft at
stand 16 shall not be allowed to start-up (including
operational empty weight).

Khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 16A, tàu bay ở vị trí đỗ
16 không được phép nổ máy (kể cả nổ máy ở chế độ
không tải).

•• When there is aircraft parking at stand 16A and no
aircraft parking at stand 14, aircraft A321 is parking at

Khi tàu bay đỗ tại vị trí 16A, vị trí đỗ 14 không có tàu
bay khai thác, tàu bay A321 đỗ tại vị trí đỗ 15 được

stand 15 which is towed/pushed to stand 14 → TWY
E2 → TWY EW for departure.

phép kéo đẩy ra vị trí đỗ 14 → đường lăn E2 → đường
lăn EW để khởi hành.

- Stand 17A:- Vị trí đỗ 17A:

a. Taxiing procedure into stand:a. Phương thức lăn vào vị trí đỗ:

•• After commercial operation, aircraft are towed/pushed
→ stands.

Tàu bay sau khi khai thác thương mại được kéo/đẩy
→ vị trí đỗ.

b. Taxiing procedure for departure:b. Phương thức khởi hành:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY EW→
commercial stand.

Tàu bay được kéo đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn EW→
vị trí đỗ khai thác thương mại.

•• In case there is aircraft parking at stand 17A: Aircraft
on stands 11, 12 and 14 are pushed to taxilane E2 →
TWY EW for departure.

Trường hợp có tàu bay đỗ tại vị trí 17A: Tàu bay tại vị
trí đỗ 11, 12 và 14 được đẩy ra vệt lăn E2 → đường
lăn EW để khởi hành.

Note: When there is aircraft parking at stand 17A, aircraft
on stand 17 shall not be allowed to start-up (including
operational empty weight).

Lưu ý: Khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 17A, tàu bay ở vị trí đỗ
17 không được phép nổ máy (kể cả nổ máy ở chế độ không
tải).

- Stand 75R:- Vị trí đỗ 75R:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1B→ TWY S1→ TWY S2A/S2B→ stand 75R

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1B→đường lăn S1→đường lăn S2A/S2B

and vice versa (TWY S2A is only used for aircraft with
maximum wingspan 36 m).

→ vị trí đỗ 75R và ngược lại (đường lăn S2A chỉ khai
thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS6A→TWYS1→TWYS4→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → đường lăn S4 →

S1B → TWY S1 → TWY S2A/S2B → stand 75R andđường lăn EW → đường lăn S1B → đường lăn S1 →
vice versa (TWY S2A is only used for aircraft with
maximum wingspan 36 m).

đường lăn S2A/S2B → vị trí đỗ 75R và ngược lại
(đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải
cánh tối đa là 36 m).

- Stands 37A, 39A, 41A:- Vị trí đỗ 37A, 39A, 41A:

a. Towing/pushing procedures into stands:a. Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ số 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71
đến 86:
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•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY S4/S1B/S2A/S2B → TWY S1 → TWY S6A/S1C
→ stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn S4/S1B/S2A/S2B → đường lăn S1 → đường lăn
S6A/S1C → vị trí đỗ.

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ số 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY EW → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → vị trí đỗ.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY EW → TWY S7A → TWY S1 → TWY S1C →
stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 → đường
lăn S1C → vị trí đỗ.

b. Towing/pushing procedures from parking/parking
overnight stands to commercial stands:

b. Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến
các vị trí đỗ thương mại:

- For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71 to 86:- Đối với các vị trí đỗ từ số 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71
đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW → TWY S7A/S1C/S6A
→ TWY S1 → TWY S4/S1B/S2A/S2B → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S7A/S1C/S6A → đường
lăn S1 → đường lăn S4/S1B/S2A/S2B → vị trí đỗ.

- For stands from 21 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ số 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → vị trí đỗ.

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW→ TWY S1C → TWY S1
→ TWY S7A → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
đường lăn S7A → vị trí đỗ.

- Stand 47A:- Vị trí đỗ 47A:

a. Towing/pushing procedures into stands:a. Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

- For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71 to 86:- Đối với các vị trí đỗ từ số 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71
đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY S4/S1B/S2A/S2B → TWY S1 → TWY
S6A/S1C/S7A → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn S4/S1B/S2A/S2B → đường lăn S1 → đường lăn
S6A/S1C/S7A → vị trí đỗ.

- For stands from 21 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ số 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY EW → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → vị trí đỗ.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY EW → TWY S6A/S1C → TWY S1 → TWY S7A
→ stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S6A/S1C → đường lăn S1 →
đường lăn S7A → vị trí đỗ.

b. Towing/pushing procedures from parking/parking
overnight stands to commercial stands:

b. Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến
các vị trí đỗ thương mại:

- For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71 to 86:- Đối với các vị trí đỗ từ số 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71
đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW → TWY S7A/S1C/S6A
→ TWY S1 → TWY S4/S1B/S2A/S2B → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S7A/S1C/S6A → đường
lăn S1 → đường lăn S4/S1B/S2A/S2B → vị trí đỗ.

- For stands from 21 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ số 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → vị trí đỗ.

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW→ TWY S7A → TWY S1
→ TWY S1C/S6A → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 →
đường lăn S1C/S6A → vị trí đỗ.

- Stand 49A:- Vị trí đỗ 49A:

a. Towing/pushing procedures into stands:a. Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:
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- For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71 to 86:- Đối với các vị trí đỗ từ số 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71
đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY S4/S1B/S2A/S2B → TWY S1 → TWY
S6A/S1C/S7A → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn S4/S1B/S2A/S2B → đường lăn S1 → đường lăn
S6A/S1C/S7A → vị trí đỗ.

- For stands from 21 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ số 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY EW → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → vị trí đỗ.

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stand →
TWY EW → TWY S6A/S1C → TWY S1 → TWY S7A
→ stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → đường
lăn EW → đường lăn S6A/S1C → đường lăn S1 →
đường lăn S7A → vị trí đỗ.

b. Towing/pushing procedures from parking/parking
overnight stands to commercial stands:

b. Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến
các vị trí đỗ thương mại:

- For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71 to 86:- Đối với các vị trí đỗ từ số 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H, 71
đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW → TWY S7A/S1C/S6A
→ TWY S1 → TWY S4/S1B/S2A/S2B → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm→
đường lăn EW → đường lăn S7A/S1C/S6A → đường
lăn S1 → đường lăn S4/S1B/S2A/S2B → vị trí đỗ.

- For stands from 21 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ số 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → vị trí đỗ.

•• Aircraft are towed/pushed from parking/parking
overnight stand → TWY EW→ TWY S7A → TWY S1
→ TWY S1C/S6A → stand.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm →
đường lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 →
đường lăn S1C/S6A → vị trí đỗ.

- Stand 25A:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25A:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1B → TWY S1 → stand 25A and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1B → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25A và
ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25A and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25B).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25A và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25B).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS6A→TWYS1→TWYS4→TWYEW→TWY
S1B → TWY S1 → stand 25A and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → đường lăn S4 →
đường lăn EW → đường lăn S1B → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25A và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25A and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25B).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25A và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25B).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS2A/S2B→TWYS1→stand 25A and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S2A/S2B → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25A

(when there is no aircraft parking at stand 75R andvà ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 75R
TWY S2A is only used for aircraft with maximum
wingspan 36 m).

và đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải
cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25A and vice versa (when there islăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
no aircraft parking at stand 25B; TWY S2A only used
for aircraft with maximum wingspan 36 m).

25A và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
25B; đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có
sải cánh tối đa là 36 m).
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- Stand 25B:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25B:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1B → TWY S1 → stand 25B and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25A).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1B → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25B và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25A).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25B and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25B và
ngược lại.

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS6A→TWYS1→TWYS4→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → đường lăn S4 →

S1B → TWY S1 → stand 25B and vice versa (when
there is no aircraft parking at stand 25A).

đường lăn EW → đường lăn S1B → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25B và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25A).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25B and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy → đường lăn EW→ đường lăn
S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25B và ngược lại.

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → stand 25B and vice versa (when there

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25B và ngược

is no aircraft parking at stand 25A; TWY S2A is only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25A; đường lăn
S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa
là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25B and vice versa (TWY S2A only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
25B và ngược lại (đường lăn S2A chỉ khai thác đến
loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25C:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25C:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25C and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25C và
ngược lại.

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25C and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25C và
ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25C and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25C và

(when there is no aircraft parking at stands 25D, 25E,
25F, 25G).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25D,
25E, 25F, 25G).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25C and vice versa (TWY S2A only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
25C và ngược lại (đường lăn S2A chỉ khai thác đến
loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
stand 25C and vice versa (when there is no aircraftlăn S6A → đường lăn EW → đường lăn S1C → vị trí
parking at stands 25D, 25E, 25F, 25G; TWY S2A only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

đỗ 25C và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí
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đỗ 25D, 25E, 25F, 25G; đường lăn S2A chỉ khai thác
đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25D:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25D:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25D and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25C).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25D và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S1C → TWY S1 → stand 25D and vice versa (when
there is no aircraft parking at stands 25E, 25F, 25G).

đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25D và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25E, 25F, 25G).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25D and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25C).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25D và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25D and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25D và

(when there is no aircraft parking at stands 25E, 25F,
25G).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25E,
25F, 25G).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25D and vice versa (when there islăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
no aircraft parking at stand 25C and TWY S2A is only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

25D và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
25C; đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có
sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25D and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
no aircraft parking at stand 25E, 25F, 25G; TWY S2A
only used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25D và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25E, 25F, 25G; đường lăn S2A chỉ
khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25E:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25E:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25E and vice versa
(when there is no aircraft parking at stands 25C, 25D).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25E và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C,
25D).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S1C → TWY S1 → stand 25E and vice versa (when
there is no aircraft parking at stands 25F, 25G).

đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25E và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25F, 25G).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25E and vice versa
(when there is no aircraft parking at stands 25C, 25D).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25E và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C,
25D).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25C and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25E và
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ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25F,
25G).

(when there is no aircraft parking at stands 25D, 25E,
25F, 25G).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25E and vice versa (when there islăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
no aircraft parking at stand 25C ,25D and TWY S2A25E và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
is only used for aircraft with maximum wingspan 36
m).

25C, 25D; đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu
bay có sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25E and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
no aircraft parking at stand 25F, 25G; TWY S2A only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25E và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25F, 25G; đường lăn S2A chỉ khai
thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25F:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25F:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25F and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25F và

(when there is no aircraft parking at stands 25C, 25D,
25E).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C,
25D, 25E).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4→ TWY S1→ TWY S6A→TWY EW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S1C → TWY S1 → stand 25F and vice versa (when
there is no aircraft parking at stand 25G).

đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25F và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25G).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25F and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25F và

(when there is no aircraft parking at stands 25C, 25D,
25E).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C,
25D, 25E).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25F and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25G).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25F và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25G).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25F and vice versa (when there islăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
no aircraft parking at stand 25C ,25D, 25E and TWY25F và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
S2A is only used for aircraft with maximum wingspan
36 m).

25C, 25D, 25E; đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại
tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25F and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
no aircraft parking at stand 25G; TWY S2A only used
for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25F và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25G; đường lăn S2A chỉ khai thác
đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25G:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25G:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S4 → TWY S1 → stand 25G and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25G và
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ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C,
25D, 25E, 25F).

(when there is no aircraft parking at stands 25C, 25D,
25E, 25F).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY
S1C → TWY S1 → stand 25G and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →
đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25G và ngược lại.

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S6A → TWY S1 → stand 25G and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25G và

(when there is no aircraft parking at stands 25C, 25D,
25E, 25F).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25C,
25D, 25E, 25F).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25G and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25G và
ngược lại.

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → stand 25G and vice versa (when there islăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ
no aircraft parking at stand 25C ,25D, 25E, 25F and25G và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
TWY S2A is only used for aircraft with maximum
wingspan 36 m).

25C, 25D, 25E, 25F; đường lăn S2A chỉ khai thác đến
loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1→ stand 25G and vice versa (TWY S2A only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
lăn S1→ vị trí đỗ 25G và ngược lại (đường lăn S2A chỉ
khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25H:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25H:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY
S1C → TWY S1 → stand 25H and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →
đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25H và ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S7A → TWY S1 → stand 25H and vice versa (when
there is no aircraft parking at stands 25I, 25K, 25M).

đường lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25H và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25I, 25K, 25M).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25H and vice versa.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25H và
ngược lại.

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S7A → TWY S1 → stand 25H and vice versa

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S7A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25H và

(when there is no aircraft parking at stands 25I, 25K,
25M).

ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25I, 25K,
25M).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25H and vice versa (TWY S2A is
only used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
lăn S1 → vị trí đỗ 25H và ngược lại (đường lăn S2A
chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36
m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường
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lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
lăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S7A→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S7A →
TWY S1 → stand 25H and vice versa (when there is

lăn S1 → vị trí đỗ 25H và ngược lại (khi không có tàu no aircraft parking at stands 25I, 25K, 25M; TWY S2A
bay đỗ tại vị trí đỗ 25I, 25K, 25M; đường lăn S2A chỉ
khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

is only used for aircraft with maximum wingspan 36
m).

- Stand 25I:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25I:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S1C → TWY S1 → stand 25I and vice versa (when
there is no aircraft parking at stand 25H).

đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25I và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25H).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S7A → TWY S1 → stand 25I and vice versa (when
there is no aircraft parking at stands 25K, 25M).

đường lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25I và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25K, 25M).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25I and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25H).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25I và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25H).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S7A → TWY S1 → stand 25I and vice versa
(when there is no aircraft parking at stands 25K, 25M).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S7A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25I và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25M,
25K).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25I and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
no aircraft parking at stand 25H; TWY S2A is only used
for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25I và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25H; đường lăn S2A chỉ khai thác
đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S7A →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25I and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S7A→ đường
no aircraft parking at stands 25K, 25M; TWY S2A is
only used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25I và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25K, 25M; đường lăn S2A chỉ khai
thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 25K:
Aircraft taxiing procedures from commercial stands to
parking/parking overnight stands:

- Vị trí đỗ 25K:
Phương thức vận hành tàu bay từ các vị trí đỗ thương mại
đến vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại:

+ For stands from 1 to 19, 1H, 2H, 3H, 9H:+ Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 19, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S1C → TWY S1 → stand 25K and vice versa (when
there is no aircraft parking at stands 25H, 25I).

đường lăn EW → đường lăn S1C → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25K và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25H, 25I).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWYS4→TWYS1→TWYS6A→TWYEW→TWY

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường lăn S6A →

S7A → TWY S1 → stand 25K and vice versa (when
there is no aircraft parking at stand 25M).

đường lăn EW → đường lăn S7A → đường lăn S1 →
vị trí đỗ 25K và ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 25M).

+ For stands from 21 to 56:+ Đối với các vị trí đỗ từ 21 đến 56:
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•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S1C → TWY S1 → stand 25K and vice versa
(when there is no aircraft parking at stands 25H, 25I).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S1C → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25K và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25H,
25I).

•• Aircraft are towed/pushed from apron → TWY EW →
TWY S7A → TWY S1 → stand 25K and vice versa
(when there is no aircraft parking at stand 25M).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn EW →
đường lăn S7A → đường lăn S1 → vị trí đỗ 25K và
ngược lại (khi không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25M).

+ For stands from 71 to 86:+ Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 86:

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S1C →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25K and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S1C→ đường
no aircraft parking at stands 25H, 25I; TWY S2A is
only used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25K và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25H, 25I; đường lăn S2A chỉ khai
thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

•• Aircraft are towed/pushed from apron→TWYS2A/S2B
→ TWY S1 → TWY S1B → TWY EW → TWY S4 →

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → đường lăn
S2A/S2B→ đường lăn S1→ đường lăn S1B→ đường

TWY S1 → TWY S6A → TWY EW → TWY S7A →lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → đường
TWY S1 → stand 25K and vice versa (when there islăn S6A→ đường lăn EW→ đường lăn S7A→ đường
no aircraft parking at stand 25M; TWY S2A is only only
used for aircraft with maximum wingspan 36 m).

lăn S1 → vị trí đỗ 25K và ngược lại (khi không có tàu
bay đỗ tại vị trí đỗ 25M; đường lăn S2A chỉ khai thác
đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 m).

- Stand 26S:- Vị trí đỗ 26S:

a. Towing/pushing procedures into stands:a. Phương thức kéo/đẩy vào vị trí đỗ:

•• Aircraft are towed/pushed from commercial stands →
TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A → TWY S1 → TWY S1A
→ stand 26S.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ khai thác thương mại
→đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A→đường lăn S1→
đường lăn S1A → vị trí đỗ 26S.

b. Towing/pushing procedures from parking/parking
overnight stands to commercial stands:

b. Phương thức kéo/đẩy từ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm đến
các vị trí đỗ thương mại:

•• Aircraft are towed/pushed from stands → TWY S1 →
TWY S1B/S4/S6A/S1C/S7A → commercial stands.

Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ → đường lăn S1 →
đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A→ vị trí đỗ khai thác
thương mại.
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LAYOUT OF ACFT PACKING/DOCKING CHART DURING CONSTRUCTION

UNTIL 1659 ON 30 NOV 2021 (UTC)

AIP SUP A28/21-25

14 OCT 2021
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NOTES:

*  FOR COMMERCIAL STANDS:

- ADDITION OF 3 NEW ACFT STANDS: 1C, 1D, 2B: USED FOR ACFT UP TO CESSNA 208B EX AND EQUIVALENT (MAXIMUM WINGSPAN 16M).

- ADJUSTMENT OF ACFT OPERATIONAL PROCEDURE OF 8 STANDS:

 + STANDS 1, 2, 3: USED FOR ACFT UP TO ATR72, FOKKER-70, GLEX-5000 AND EQUIVALENT (MAXIMUM WINGSPAN 29M);

 + STANDS 1A, 1B, 2A: USED FOR ACFT UP TO CESSNA 208B EX AND EQUIVALENT (MAXIMUM WINGSPAN 16M);

 + STANDS 55, 56: ADJUST OPERATIONAL PROCEDURES.

*  FOR ACFT PARKING/PARKING OVERNIGHT STANDS (NON-COMMERCIAL PURPOSE)

- ADDITION OF 7 NEW ACFT STANDS 25L, 25Y, 25Z, 27S, 72A, 76A, 84A: USED FOR ACFT WITH MAXIMUM WINGSPAN 36M.

- ADJUSTMENT OPERATIONAL PROCEDURES OF 10 ACFT STANDS: 

+ 25M, 25Q, 25R, 71A, 73A, 75A, 77A, 83A, 85A;

+ 25S USED FOR ACFT WITH MAXIMUM WINGSPAN 36 M.

* CONSTRUCTION OF STANDS 14, 17 AND OTHER CONSTRUCTION AREAS: REFER OTHER AIP SUPS AND RELATED NOTAMS.

* SEE DETAILS IN TEXTUAL SECTION.

* WHEN APPLY TAXIING PROCEDURES, PILOT ARE REQUESTED STRICTLY FOLLOW ATC’S CLEARANCE.

APRON ELEV 12.3M
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