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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
ADS-B avionics is an aircraft surveillance system that uses
ground stations to receive radio signals transmitted by an

Thiết bị điện tử hàng không ADS-B là một hệ thống giám
sát tàu bay sử dụng các trạm mặt đất thu tín hiệu vô tuyến

ADS-B equipped aircraft. ADS-B avionics enables an aircraftđược phát quảng bá từ hệ thống ADS- B được trang bị trên
to broadcast its identity, position, velocity and other
information with a high degree of accuracy and integrity.

tàu bay. Hệ thống ADS-B cho phép tàu bay phát quảng bá
về các thông tin gồm: nhận dạng, vị trí, vận tốc của tàu bay
và các tin tức khác với độ chính xác và tính toàn vẹn cao.

This AIRACAIP SUP serves to inform detailed requirements
and guidances on implementing ADS-B within Ho Chi Minh

Tập bổ sung AIRACAIP SUP này nhằm thông báo quy định
và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng ADS-B nhằm đảm bảo

FIR to ensure the safety, regularity and efficiency of flight
operations.

cho các hoạt động bay trong phạm vi Vùng thông báo bay
Hồ Chí Minh được an toàn, điều hòa và hiệu quả.

2 DETAILS2 MÔ TẢ CHI TIẾT

2.1 ADS-B based surveillance airspace and
aircraft operator approval

2.1 Vùng trời giám sát sử dụng ADS-B và
chứng chỉ của nhà khai thác tàu bay

a. The implementation of Automatic Dependent Surveillance
- Broadcast (ADS-B) within Ho Chi Minh FIR at and above

a. Việc áp dụng Hệ thống Giám sát Tự động Phụ thuộc -
Phát quảng bá (ADS-B) trong vùng thông báo bay Hồ Chí

FL 290 within the oceanic area of East Sea under theMinh tại và trên mực bay 290 trong phạm vi vùng trời trên
Sectors 4 and 5 on the ATS routes: L625, M771, N892,biển Đông thuộc phân khu 4, phân khu 5 trên các đường
L642, M765, M768, N500 and L628 as specified in AIC
A03/13 dated 20th June 2013.

bay ATS: L625, M771, N892, L642, M765, M768, N500 và
L628 đã được công bố trong Thông tri hàng không (AIC)
A03/13 phát hành ngày 20/6/2013.

(SSR and ADS-B coverage within Ho Chi Minh FIR see
Page AIRAC AIP SUP A09/13-5).

(Tầm phủ của SSR và ADS-B trong vùng thông báo bay
Hồ Chí Minh xem tại Trang AIRAC AIP SUP A09/13-5).

b. ADS-B service is provided by Ho Chi Minh ACC for those
aircraft equipped with ADS-B transmitters that has been

b. Dịch vụ ADS-B do Trung tâm kiểm soát đường dài (ACC)
Hồ Chí Minh cung cấp cho các tàu bay được trang bị thiết

certified as meeting EASA (European Aviation Safetybị truyền phát dữ liệu ADS-B phù hợp theo quy định tại tài
Agency) Acceptable Mean of Compliance to AMC 20-24liệu AMC 20-24 về chứng chỉ công nhận sử dụng ADS-B
(Certification Considerations for the Enhanced ATS inNRA để tăng cường dịch vụ ATS trong các khu vực không
Non-radar areas using ADS-B Surveillance 'ADS-B NRA')có dịch vụ giám sát bằng ra đa của cơ quan an toàn Hàng
or meets equipment configuration standards in Appendixkhông Châu Âu (EASA) hoặc đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn
XI of Civil Aviation Order 20.18 of the Civil Aviation Safety
Authority of Australia.

về cấu hình thiết bị tại Phụ lục XI của Quy định 20.18 đối
với Hàng không dân dụng của nhà chức trách Hàng không
dân dụng Úc.

c. Aircraft operator must have the relevant operational
approval from the State of Registry.

c. Các nhà khai thác tàu bay phải có chứng chỉ khai thác
phù hợp được phê chuẩn bởi Quốc gia đăng bạ tàu bay.

d. 02 ATS routes L642, M771: applied radar separation.
Aircraft that does not comply with the requirements

d. 02 đường bay ATS L642, M771: áp dụng phân cách bằng
rađa. Các tàu bay không tuân thủ các yêu cầu quy định tại

stipulated in paragraphs b. and c. above will not be accordedmục b. và c. ở trên thì không được quyền ưu tiên và có thể
priority and can be assigned appropriate flight level belowđược chỉ định khai thác tại các mực bay phù hợp dưới mực
FL 290 in accordance with the assigned flight level by ACC
of the adjacent FIR.

bay 290, phù hợp với mực bay được chỉ định tại các Vùng
thông báo bay kế cận.
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e. 06 ATS routes L625, N892, M765, M768, N500 and L628:
applied radar separation within the area of radar coverage;

e. 06 đường bay ATS L625, N892, M765, M768, N500,
L628: áp dụng phân cách ra đa tại khu vực trong tầm phủ

ADS-B separation will be applied within the area out of radarra đa; áp dụng phân cách ADS-B tại khu vực ngoài tầm phủ
coverage. However, the aircraft operating on these ATSra đa. Tuy nhiên, tùy theo tình hình không lưu thực tế, các
routes without ADS-B operational approval can be assignedtàu bay hoạt động trên 06 đường bay ATS này mà không
appropriate flight level above FL 290 subject to operational
conditions and traffic management considerations.

có chứng chỉ khai thác ADS-B vẫn có thể được chỉ định
khai thác tại các mực bay phù hợp trên mực bay 290.

2.2 Separation application2.2 Áp dụng phân cách
The separation minimum based on ADS-B coverage area
(out of radar coverage) to be applied in Ho Chi Minh FIR is
30 miles (NM).

Giá trị phân cách tối thiểu áp dụng trong Vùng tầm phủ
ADS-B (ngoài tầm phủ ra đa) của Vùng thông báo bay Hồ
Chí Minh là 30 dặm (NM).

Note: In case at a flight level where the aircraft do not have
ADS-B operational approval or the ADS-B-equipped aircraft

Ghi chú: Trong trường hợp tại một mực bay có tàu bay
không có chứng chỉ khai thác ADS-B hoặc tàu bay được

do not meet requirements mentioned in item 2.1 b. and c.trang bị ADS-B nhưng không đáp ứng quy định tại mục 2.1
above but has been approved to flight at or above FL 290b. và c. nêu trên mà bay tại hoặc trên mực bay 290 trong
within ADS-B coverage, the 30 miles (NM) separationvùng trời ADS-B thì hủy bỏ áp dụng phân cách 30 dặm (NM)

tại mực bay đó và chuyển sang áp dụng phân cách cổ điển. application shall be terminated at that flight level and the
conventional separation shall be applied.

2.3 Flight Planning Requirements2.3 Các yêu cầu lập kế hoạch bay
2.3.1 Aircraft operators complying with the requirements
stipulated in paragraphs 2.1 b. and c. are to indicate the

2.3.1 Các nhà khai thác tàu bay tuân thủ các yêu cầu được
quy định tại 2.1 b. và c. thì điền vào mục 10 theo mẫu KHB
của ICAO: appropriate ADS-B designator in Item 10 of the ICAO flight

plan:

•• B1 ADS-B with dedicated 1090 MHz ADS-B “out”
capability;

B1 ADS-B được chỉ định tần số 1090 MHz ADS-B
"out";

•• B2 ADS-B with dedicated 1090 MHz ADS-B “out” and
“in” capability .

B2 ADS-B được chỉ định tần số 1090MHz ADS-B "out"
và "in".

2.3.2 Aircraft operators are to include the aircraft address
(24 Bit Code) in hexadecimal format in Item 18 of the ICAO
flight plan as per the following example:

2.3.2 Các nhà khai thác tàu bay phải điền vào mục 18 của
mẫu KHB ICAO mã 24 Bit của từng tàu bay theo định dạng
hệ thập lục phân, như ví dụ sau:

•• CODE/7C432BCODE/7C432B

2.3.3 Aircraft Identification (ACID) not exceeding 7
characters must be accurately indicated in Item 7 of the

2.3.3 Nhận dạng tàu bay (ACID) không quá 7 ký tự phải
được chỉ ra chính xác trong mục 7 theo mẫu KHB của ICAO

ICAO flight plan and replicated exactly when set in the
aircraft avionics (for transmission as Flight ID) as follows:

và sao chép chính xác khi cài đặt vào thiết bị điện tử trên
tàu bay (để chuyển phát như là nhận dạng chuyến bay)
như sau:

eitherhoặc

a) The three-letter ICAO designator of the aircraft operator
followed by the flight number (e.g. HVN123, MAS123,

a) Địa chỉ có 3 ký tự của ICAO chỉ nhà khai thác tàu bay và
số hiệu chuyến bay (ví dụ HVN123, MAS123, GIA123), hô

GIA123), when radiotelephony callsign consists of thehiệu bao gồm tên gọi thoại của nhà khai thác tàu bay do
associated ICAO telephony designator for the aircraftICAO quy định và số hiệu chuyến bay (ví dụ VIETNAM 123,

MALAYSIAN 123, INDONESIA 123). operator followed by the flight number (e.g. VIETNAM 123,
MALAYSIAN 123, INDONESIA 123).

orhoặc

b) The aircraft registration (e.g. N555AB, 9VABC) when the
radiotelephony callsign consists of the aircraft registration.

b) Đăng bạ tàu bay (ví dụ N555AB, 9VABC), hô hiệu bao
gồm đăng bạ tàu bay.

Important:ACID entered should not have any leading zeros
unless it is part of the flight number as indicated in Item 7

Lưu ý: Nhận dạng tàu bay được nhập không nên có bất kỳ
số 0 nào trừ khi nó là một phần của số hiệu chuyến bay

of the ICAO flight plan. Hyphens, dashes or spaces are
NOT to be used.

được chỉ ra tại mục 7 mẫu KHB của ICAO. Không được sử
dụng dấu gạch nối, dấu gạch ngang hoặc dấu cách.

2.3.4When a transmitted basic flight plan data or a changed
RPL data, the CHG message shall be transmitted by the

2.3.4 Khi các số liệu cơ bản của một kế hoạch bay đã phát
đi hoặc kế hoạch bay lặp lại có sự thay đổi thì nhà khai thác

operator and ATC unit. The CHG message shall be sent to
the addresses being sent initial flight plan.

và cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu phải phát điện văn
sửa đổi. Điện văn sửa đổi phải được gửi cho tất cả các địa
chỉ đã được gửi kế hoạch bay ban đầu.
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Note:Chú ý:

•• When there is a change to the ADS-B capability status
for a flight planned to operate in an ADS-B NRA area,

Khi có sự thay đổi về tình trạng tính năng ADS-B cho
1 chuyến bay được lập kế hoạch bay dự định hoạt

a modification message (CHG) shall be sent with theđộng trong vùng trời ADS-B mà không có môi trường
appropriate indications in the relevant items of thera đa, 1 điện văn sửa đổi cần được gửi đi kèm theo
ICAO flight plan form, including any change to the
aircraft address.

các chỉ dẫn thích hợp tại các mục có liên quan theo
mẫu KHB của ICAO bao gồm bất kỳ sự thay đổi nào
liên quan đến địa chỉ tàu bay.

•• For a flight operating based on a repetitive flight plan
(RPL), during which the pilot intends to use ADS-B, a

Khi 1 chuyến bay khai thác theo 1 KHB lặp lại, trong
quá trình thực hiện KHB lặp lại tổ lái có ý định sử dụng

modification message (CHG) shall be submitted toADS-B, 1 điện văn sửa đổi sẽ được đệ trình để chỉ ra
indicate that the flight is capable of, and authorised for
ADS-B, or not.

rằng chuyến bay có đủ khả năng và đã được phê
chuẩn ADS-B hay chưa.

2.4 In-flight contingencies2.4 Các tình huống khẩn nguy trong khi bay
The pilot-in-command, upon awareness of an onboard
ADS-B equipment failure, must inform ATC as soon as

Ngay khi phát hiện thấy hỏng thiết bị ADS-B trên tàu bay,
tổ lái phải thông báo cho KSVKL càng sớm càng tốt. KSVKL

possible. ATC would then provide the necessary clearancesẽ cấp huấn lệnh cần thiết để đảm bảo phân cách với các
to ensure separation with other flights operating on the
specified ATS routes.

chuyến bay khác đang hoạt động trên các đường bay ATS
liên quan.

2.5 State aircraft2.5 Tàu bay công vụ
The conditions stipulated in this AIRAC AIP Supplement
apply to STATE aircraft intending to operate on the specified
ATS routes.

Các điều kiện được quy định trong Tập bổ sung AIP theo
chu kỳ AIRAC này áp dụng cho các tàu bay CÔNG VỤ hoạt
động trên các đường bay ATS quy định.

2.6 ATC- Pilot phraseologies2.6 Thuật ngữ giữa KSVKL và tổ lái
ATC and pilots are to note the following phraseologies when
operating on the specified ATS routes:

KSVKL và tổ lái sử dụng những thuật ngữ sau khi tàu bay
hoạt động trên các đường bay ATS quy định:

Thuật ngữ
Phraseologies

Trường hợp
Circumstances

a) ADVISE ADS-B CAPABILITY;
*b) ADS-B TRANSMITTER (data link);
*c) ADS-B RECEIVER (data link);
*d) NEGATIVE ADS-B
* Denotes pilot transmission.

Để yêu cầu khả năng của thiết bị ADS-B
To request the capability of the ADS-B equipment

1

RE-ENTER ADS-B AIRCRAFT IDENTIFICATIONĐể yêu cầu lựa chọn nhận dạng lại tàu bay
To request reselection of aircraft identification

2

TRANSMIT ADS-B INDENTĐể yêu cầu khai thác tính năng IDENT
To request the operation of the IDENT feature

3

TRANSMIT ADS-B ALTITUDEĐể yêu cầu truyền phát dữ liệu độ cao khí áp
To request transmission of pressure-altitude

4

ADS-BTRANSMISSIONNOTRECEIVED,CONFIRMADS-B
OPERATIONAL

Xác nhận tình trạng hoạt động của ADS-B
Confirmation of ADS-B operations

5

ADS-B TRANSMITTER APPEARS TO BE INOPERATIVE /
MALFUNCTION

Để thông báo cho tàu bay máy truyền phát ADS-B
của tàu bay này không hoạt động hoặc trục trặc
To inform an aircraft that its ADS-B transmitter
appears to be inoperative or malfunctioning

6

ADS-B OUT OF SERVICE (appropriate information as
necessary)

Thiết bị dưới mặt đất của hệ thống giám sát không
lưu ADS-B hỏng
ATS ADS-B surveillance system ground equipment
un-serviceability

7
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3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIRAC AIP Supplement shall become effective from
0000 UTC on December 12th, 2013.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực từ
0000 giờ UTC ngày 12 tháng 12 năm 2013.

4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
This AIRAC AIP Supplement shall replace AIC A03/13 and
remain in force until its information has been corporate into
Viet Nam AIP.

Tập bổ sung theo chu kỳ AIRAC này sẽ thay thế AIC A03/13
và còn hiệu lực cho đến khi thông tin được đưa vào AIP
Việt Nam.

This AIRAC AIP Supplement consists of chart as
follows:

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này gồm 01 sơ đồ
như sau:

Page AIRAC AIP SUP A09/13-5: SSR and
ADS-B coverage within Ho Chi Minh FIR

AIRAC AIP SUP A09/13-5Trang AIRAC AIP SUP A09/13-5: Tầm phủ
của SSR và ADS-B trong vùng thông báo bay
Hồ Chí Minh
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