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ADJUSTMENT OF OPERATIONAL
PROCEDURE OF TWO PARALLEL

ĐIỀUCHỈNHPHƯƠNGÁNKHAI THÁC,
SỬ DỤNG HAI ĐƯỜNG CHC SONG

RWYs AT TAN SON NHAT
INTERNATIONAL AIRPORT

SONG TẠI CẢNG HKQT TÂN SƠN
NHẤT

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP SUP aims at notifying the adjustment of operational
procedure of two parallel RWYs at Tan Son Nhat
International Airport.

Tập bổ sung AIP này thông báo về việc điều chỉnh phương
án khai thác, sử dụng hai đường CHC song song tại Cảng
HKQT Tân Sơn Nhất.

Refer to item 3, sub-section VVTS AD 2.23 on pages
AD2.VVTS-16, AD2.VVTS-17, Viet Nam AIP.
(New and revised contents are marking.)

Tham chiếu mục 3, phần VVTS AD 2.23, trang
AD2.VVTS-16, AD2.VVTS-17 trong AIP Việt Nam.
(Phần nội dung mới, được bổ sung được bôi đậm.)

NOTAM A4229/18 has been issued to notify the above
mentioned content.

NOTAM A4229/18 đã được phát hành để thông báo về nội
dung trên.

2 DETAILS2 MÔ TẢ CHI TIẾT
2.1 Two parallel RWYs 25L/07R and 25R/07L at Tan Son
Nhat International Airport are operated dependently.

2.1 Hai đường CHC tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được
khai thác song song phụ thuộc.

2.2 Pilots are requested to follow TSN TWR instructions
strictly; immediately vacate RWY or taxi on RWY and
take off following ATC clearance provided.

2.2 Tổ lái có trách nhiệm tuân thủ nghiêm và kịp thời
huấn lệnh, chỉ thị của Đài kiểm soát tại sân bay Tân
Sơn Nhất; khẩn trương thoát ly đường CHC hoặc lăn
lên đường CHC và cất cánh theo huấn lệnh điều hành
bay đã cấp.

2.3Departing aircrafts are not allowed to line up two parallel
RWYs at the same time for departure.

2.3 Tàu bay khởi hành không được phép lên hai đường CHC
trong cùng một thời điểm để cất cánh.

2.4 Usage mode of two parallel RWYs:2.4 Chế độ sử dụng đường CHC:

2.4.1 RWY 25L/R:2.4.1 Sử dụng đường CHC 25L/R:

a. RWY 25R is mainly used for landing;a. Đường CHC 25R sử dụng chủ yếu cho tàu bay hạ cánh;

b. RWY 25L is mainly used for taking-off;b. Đường CHC 25L sử dụng chủ yếu cho tàu bay cất cánh;

c. If visibility is at or above 1 200 M, ceiling is at or above
130 M and the PSR/SSR or PSR/SSR/SMR are in normal

c. Nếu tầm nhìn không dưới 1 200 M, trần mây không thấp
hơn 130 M và trang thiết bị ra đa sơ cấp/thứ cấp hoặc ra

operation; departing aircraft can line up and wait on RWYđa sơ cấp/thứ cấp/giám sát mặt đất hoạt động bình
25L independently from the position of aircraft approaching
to land on RWY 25R.

thường; tàu bay khởi hành có thể lăn lên và chờ trên đường
CHC 25L không phụ thuộc vào vị trí của tàu bay đang tiếp
cận hạ cánh đường CHC 25R.

Note: If one of the above mentioned requirements is not
met, aircraft shall not be allowed to line up and wait on RWY
when arriving aircraft is landing on the remaining RWY.

Lưu ý: Nếu một trong các yêu cầu trên không đảm bảo, tàu
bay sẽ không được phép lên chờ trên đường CHC khi có
tàu bay đang hạ cánh trên đường CHC còn lại.

d. Departing aircraft on RWY 25L is only allowed to take-off:d. Tàu bay đang ở trên đường CHC 25L chỉ được phép cất
cánh:

- When arriving aircraft landed on RWY 25R; or- Khi tàu bay về hạ cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường
xuống đường CHC 25R; hoặc
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- 03 minutes before estimated landing time without radar
surveillance;

- Trường hợp không có ra đa giám sát: 03 phút trước giờ
dự kiến hạ cánh;

- Under radar surveillance:- Trường hợp có ra đa giám sát:

Cự ly so với thềm đường CHC
Distance from RWY THR

Tàu bay cất cánh
Departing aircraft

Tàu bay hạ cánh
Arriving aircraft

4 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nặng
Heavy

4 NMHạng nhẹ
Light

5 NMHạng nặng
Heavy

Hạng trung
Medium

4 NMHạng trung, hạng nhẹ
Medium, light

5 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nhẹ
Light

4 NMHạng nhẹ
Light

e. ATC can issue clearance for approaching aircraft to
land on RWY 25R when departing aircraft starts its
running on RWY 25L.

e. KSVKL được phép cấp huấn lệnh hạ cánh cho tàu
bay đang tiếp cận theo đường CHC 25R khi tàu bay
khởi hành đang chạy đà trên đường CHC 25L.

2.4.2 RWY 07R/L:2.4.2 Sử dụng đường CHC 07R/L:

a. RWY 07R is mainly used for landing.a. Đường CHC 07R sử dụng chủ yếu cho tàu bay hạ cánh.

b. RWY 07L is mainly used for taking-off.b. Đường CHC 07L sử dụng chủ yếu cho tàu bay cất cánh.

c. ATC can issue clearance for departing aircraft (at
holding point) to cross RWY 07R no later than the time
when arriving aircraft on final approach of RWY 07R is:

c. KSVKL cấp huấn lệnh cho tàu bay đi (tại điểm chờ)
được phép lăn cắt đường CHC 07R không muộn hơn
thời điểm vị trí tàu bay đến trên hướng tiếp cận chót
đường CHC 07R:

•• At least 5 NM from RWY threshold under radar
surveillance; or

Ở cự ly ít nhất 5 NM so với thềm đường CHC khi
có ra đa giám sát; hoặc

•• At three minutes before estimated landing time without
surveillance radar.

03 phút trước giờ dự kiến hạ cánh khi không có ra đa
giám sát.

d. ATC can issue clearance for departing aircraft to line up
and wait on RWY 07L to meet the requirements specified
in point c Item 2.4.2 and point c Item 2.4.1.

d. KSVKL có thể cho phép tàu bay khởi hành lăn lên và chờ
trên đường CHC 07L khi đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm
c mục 2.4.2 và điểm c mục 2.4.1.

e. Departing aircraft on RWY 07L is only allowed to take-off:e. Tàu bay đang ở trên đường CHC 07L chỉ được phép cất
cánh:

- When arriving aircraft landed on RWY 07R; or- Khi tàu bay về hạ cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường
xuống đường CHC 07R; hoặc

- Without radar surveillance: 03 minutes before estimated
landing time;

- Trường hợp không có ra đa giám sát: 03 phút trước giờ
dự kiến hạ cánh;

- Under surveillance radar:- Trường hợp có ra đa giám sát:

Cự ly so với thềm đường CHC
Distance from RWY THR

Tàu bay cất cánh
Departing aircraft

Tàu bay hạ cánh
Arriving aircraft

4 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nặng
Heavy

4 NMHạng nhẹ
Light

5 NMHạng nặng
Heavy

Hạng trung
Medium

4 NMHạng trung, hạng nhẹ
Medium, light
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5 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nhẹ
Light

4 NMHạng nhẹ
Light

f. ATC can issue clearance for approaching aircraft to land
on RWY 07R when departing aircraft starts its running on
RWY 07L.

f. KSVKL được phép cấp huấn lệnh hạ cánh cho tàu bay
đang tiếp cận theo đường CHC 07R khi tàu bay khởi hành
đang chạy đà trên đường CHC 07L.

2.3.3 VIP flights shall be assigned to use the RWY which
has been equipped with facilities in good conditions.

2.3.3 Đường CHC sử dụng cho chuyến bay chuyên cơ sẽ
được chọn trên cơ sở đường CHC có hệ thống trang thiết
bị và các điều kiện khai thác thực tế tốt nhất.

3 CANCELLATION3 HỦY BỎ
This AIP SUP shall supersede NOTAM A4229/18.Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ NOTAM A4229/18.

This AIP supplement shall remain in force until its
information has been incorporated into Viet Nam AIP.

Tập bổ sung AIP này sẽ còn hiệu lực cho đến khi thông tin
được đưa vào AIP Việt Nam.
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