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PUT APRON NR 8 INTO OPERATION
AND CONSTRUCTION TO UPGRADE

ĐƯA SÂN ĐỖ SỐ 8 VÀO KHAI THÁC
VÀ THI CÔNG NÂNG CẤP SÂN ĐỖ SỐ

4 TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG APRON NR 4 AT DA NANG
INTERNATIONAL AIRPORT

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the following
contents:

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo các nội dung sau:

•• Put apron NR 8 (military apron) into operation in case
the civil apron overloaded;

Đưa sân đỗ số 8 (sân đỗ quân sự) vào khai thác khi
sân đỗ hàng không dân dụng quá tải;

•• Construction to upgrade apron NR 4.Thi công nâng cấp sân đỗ số 4.

2 PUT APRON NR 8 INTO OPERATION: From
0000 dated 10th May, 2019 (UTC)

2 ĐƯASÂNĐỖSỐ8VÀOKHAI THÁC: Từ 0000
giờ ngày 10/05/2019 (giờ quốc tế)

Apron NR 8 consists of:Sân đỗ số 8 bao gồm:

•• 19 stands NR 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 14M,
15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 20M, 21M, 22M, 23M,
24M and 25M.

19 vị trí đỗ số 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 14M,
15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 20M, 21M, 22M, 23M,
24M và 25M.

•• Taxi-lanes MAC3 and MAC4.Vệt lăn MAC3 và MAC4.

NOTAMA1309/19 was published to notify these mentioned
contents.

NOTAM A1309/19 đã được phát hành để thông báo về các
nội dung này.

2.1 Operational procedures of aircraft stands2.1 Phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay
Stands from NR 7M to NR 17M: Used for aircrafts with
wingspan up to but not including 29 m.

Các vị trí đỗ từ số 7M đến số 17M: Sử dụng cho các loại
tàu bay có sải cánh từ 29 m trở xuống.

Stands from NR 18M to NR 25M and stand NR 6M: Used
for aircraft Code C (with wingspan up to but not including
36 m) and equivalent.

Các vị trí đỗ từ số 18M đến 25M và 6M: Sử dụng cho các
loại tàu bay loại C (chiều dài sải cánh đến dưới 36 m) và
tương đương trở xuống.

For arrival aircraft: Aircraft self taxi-in stands via taxi-lane
MAC3/MAC4 → taxi-lane on apron → stands.

Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ theo vệt
lăn MAC3/MAC4 → vệt lăn trên sân đỗ → vị trí đỗ.

For departure aircraft: Aircraft is pushed to taxi-lane on
apron, its bow faces to the South/North, then taxi-out via
taxi-lane MAC3/MAC4 for departure.

Đối với tàu bay đi: Tàu bay được đẩy ra vệt lăn trên sân
đỗ, mũi tàu bay quay về phía Nam/Bắc, sau đó lăn ra theo
vệt lăn MAC3/MAC4 để khởi hành.

2.2 Taxiing operational procedures on apron:2.2 Phương thức khai thác tàu bay trên sân
đỗ:

a. For arrival aircraft:a. Đối với tàu bay đến:

RWY 35R: After landing, aircraft taxi on TWY C4/C5 →
TWY W4/W5 → TWY W6 → apron NR 8.

Đường CHC 35R: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo đường
lăn C4/C5 → đường lăn W4/W5 → đường lăn W6 → sân
đỗ số 8.

RWY 35L: After landing, aircraft taxi on TWY W4/W5 →
TWY W6 → apron NR 8.

Đường CHC 35L: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo đường
lăn W4/W5 → đường lăn W6 → sân đỗ số 8.
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RWY 17R: After landing, aircraft taxi on TWY C1/C2 →
RWY 35R → TWY C4/C5 → TWY W4/W5 → TWY W6 →
apron NR 8.

Đường CHC 17R: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo đường
lăn C1/C2→đườngCHC 35R→đường lăn C4/C5→đường
lăn W4/W5 → đường lăn W6 → sân đỗ số 8.

RWY 17L: After landing, aircraft taxi on TWY C1/C2 →
RWY 35L → TWY W4 → TWY W6 → apron NR 8.

Đường CHC 17L: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo đường
lăn C1/C2 → đường CHC 35L → đường lăn W4 → đường
lăn W6 → sân đỗ số 8.

b. For departure aircraft:b. Đối với tàu bay khởi hành:

RWY 35R:Đường CHC 35R:

•• Apron NR 8 → TWY W6 → TWY W4/W5 → TWY
C4/C5 → TWY E4/E5 → TWY E6 → TWY E2/E1/E8
→ RWY 35R for departure; or

Sân đỗ số 8 → đường lăn W6 → đường lăn W4/W5
→ đường lăn C4/C5 → đường lăn E4/E5 → đường lăn
E6 → đường lăn E2/E1/E8 → đường CHC 35R để cất
cánh; hoặc

•• Apron NR 8 → TWY W6 → TWY W4/W5 → taxi on
RWY 17R → TWY C1/C2 → RWY 35R for departure

Sân đỗ số 8 → đường lăn W6 → đường lăn W4/W5
→ lăn trên đường CHC 17R → đường lăn C1/C2 →
đường CHC 35R để cất cánh.

RWY 35L:Đường CHC 35L:

•• Apron NR 8 → TWY W6 → TWY W4/W5 → TWY
C4/C5→ TWY E4/ E5→ TWY E6→ TWY E1→ TWY
C1 → RWY 35L for departure; or

Sân đỗ số 8 → đường lăn W6 → đường lăn W4/W5
→ đường lăn C4/C5 → đường lăn E4/E5 → đường lăn
E6 → đường lăn E1 → đường lăn C1→ đường CHC
35L để cất cánh; hoặc

•• Apron NR 8 → TWY W6 → TWY W4/W5 → TWY
C4/C5 → taxi on RWY 17L → TWY C1 → RWY 35L
for departure.

Sân đỗ số 8 → đường lăn W6 → đường lăn W4/W5
→ đường lăn C4/C5 → lăn trên đường CHC 17L →
đường lăn C1 → đường CHC 35L để cất cánh.

RWY 17L: Apron NR 8 → TWY W6 → TWY W4/W5 →
TWY C4/C5 → RWY 17L for departure.

Đường CHC 17L: Sân đỗ số 8 → đường lăn W6 → đường
lăn W4/W5 → đường lăn C4/C5 → đường CHC 17L để cất
cánh.

RWY 17R: Apron NR 8 → TWY W6 → TWY W5 → RWY
17R for departure.

Đường CHC 17R: Sân đỗ số 8 → đường lăn W6 → đường
lăn W5 → đường CHC 17R để cất cánh.

Notes:Lưu ý:

In case of necessity:Trong trường hợp cần thiết:

•• For arrival aircraft: After landing, aircraft taxi-in to
centre taxi-lane on apron NR 8. Aircraft is

Đối với tàu bay đến: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn vào
vệt lăn trung tâm trên sân đỗ, dùng xe kéo/đẩy tàu bay

towed/pushed back to stand which its bow faces to the
centre taxi-lane on apron NR 8;

lùi vào các vị trí đỗ, mũi tàu bay quay về hướng vệt lăn
trung tâm trên sân đỗ;

•• For departure aircraft: Aircraft starts up and self taxi-out
for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay nổ máy tự lăn ra
để khởi hành.

Follow-me car is available for aircraft when taxiing in stands
of apron NR 8.

Sử dụng xe dẫn tàu bay trong quá trình dẫn tàu bay vào
các vị trí đỗ trên sân đỗ số 8.

3 CONSTRUCTION TO UPGRADE APRON NR
4 (DIVIDED INTO 3 PHASES)

3 THI CÔNG NÂNG CẤP TRONG KHU VỰC
SÂN ĐỖ SỐ 4 (CHIA THÀNH 3 GIAI ĐOẠN)

Notes:Lưu ý:

•• The construction areas shall be surrounded by fences,
signs and warning lights;

Các khu vực thi công được lắp đặt hàng rào, biển báo
và đèn cảnh báo;

•• Departing and arriving aircrafts are required to comply
with ATC clearances.

Tàu bay khởi hành và tàu bay đến phải tuân thủ theo
huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu.

3.1 PHASE 1: From 0000 dated 10th May, 2019
to 2359 dated 24th July, 2019 (UTC)

3.1 GIAI ĐOẠN 1: Từ 0000 ngày 10/05/2019 đến
2359 ngày 24/07/2019 (giờ quốc tế)

3.1.1 Construction areas:3.1.1 Khu vực thi công:
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•• Area 1: Apron NR 4 (the portion from stand NR 32 to
NR 36, 30 m to the East of CL of TWY E6).

Khu vực 1: Khu vực sân đỗ số 4 (đoạn từ vị trí đỗ số
32 đến số 36, cách tim đường lăn E6 30 m về phía
Đông).

•• Area 2: Bituminous concrete edge on the East of
stands NR 32 to NR 36.

Khu vực 2: Lề bê tông nhựa phía Đông các vị trí đỗ
từ số 32 đến số 36.

NOTAMA1307/19 was published to notify these mentioned
contents.

NOTAM A1307/19 đã được phát hành để thông báo về các
nội dung này.

3.1.2 Closed areas:3.1.2 Khu vực đóng cửa:

•• Stands NR 32, 33, 34, 35, 36 and 3M;Vị trí đỗ số 32, 33, 34, 35, 36 và 3M;

•• Taxi-lanes D3 and D (the portion from stand NR 32 to
NR 36).

Vệt lăn D3 và D (đoạn từ vị trí đỗ số 32 đến số 36).

NOTAMA1308/19 was published to notify these mentioned
contents.

NOTAM A1308/19 đã được phát hành để thông báo về các
nội dung này.

3.1.3 Operational procedures of aircraft stands during
construction period:

3.1.3 Phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay trong
thời gian thi công:

a. Stands NR 4M and NR 5M: Aircraft self taxi-in/out via
taxi-lane D2.

a. Vị trí đỗ số 4M và số 5M: Tàu bay lăn vào/ra theo vệt
lăn D2.

b. Stands from NR 5 to NR 28: Applied as the current
procedure.

b. Các vị trí đỗ từ số 5 đến số 28: Khai thác theo phương
thức hiện hành.

c. Stands NR 29 and NR 30:c. Các vị trí đỗ số 29 và số 30:

For arrival aircraft: After landing, aircraft self taxi-in via
taxi-lane D4 → taxi-lane D → stands

Đối với tàu bay đến: Sau khi hạ cánh, tàu bay tự lăn vào
theo vệt lăn D4 → vệt lăn D → vị trí đỗ.

For departure aircraft: Aircraft is pushed to taxi-lane D (its
bow faces to the North) → aircraft self taxi in taxi-lane D →
taxi-lane D4 for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được đẩy lùi vào vệt
lăn D (mũi tàu bay quay về phía Bắc) → tàu bay tự lăn trên
vệt lăn D → vệt lăn D4 để khởi hành.

d. Stand NR 31:d. Vị trí đỗ số 31:

For arrival aircraft: After landing, aircraft self taxi-in via
taxi-lane D4 → taxi-lane D → stand.

Đối với tàu bay đến: Sau khi hạ cánh, tàu bay tự lăn vào
theo vệt lăn D4 → vệt lăn D → vị trí đỗ.

For departure aircraft: Aircraft is pushed to taxi-lane D (its
bow faces to the South, behind stand NR 27) → aircraft self
taxi-in taxi-lane D → taxi-lane D4 for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được đẩy lùi vào vệt
lăn D (mũi tàu bay quay về phía Nam, phía sau vị trí đỗ số
27) → tàu bay tự lăn trên vệt lăn D → vệt lăn D4 để khởi
hành.

Note: In case one of three stands NR 29/30/31 are not
operated, aircraft at one of three above stands are permitted

Lưu ý: Trường hợpmột trong các vị trí đỗ số 29/30/31 không
khai thác, tàu bay tại vị trí đỗ còn lại trong các vị trí đỗ số

to self taxi via these stands → taxi-lane D → taxi-lane D4
for departure.

29/30/31 được phép tự lăn qua các vị trí đỗ này → vệt lăn
D → vệt lăn D4 để khởi hành.

3.2 PHASE 2: From 0000 dated 25th July, 2019
to 2359 dated 9th October, 2019 (UTC).

3.2 GIAI ĐOẠN 2: Từ 0000 ngày 25/07/2019 đến
2359 ngày 09/10/2019 (giờ quốc tế).

3.2.1 Areas put into operation:3.2.1 Khu vực đưa vào khai thác trở lại:

•• Taxi-lane D3;Vệt lăn D3;

•• Stands NR 33, NR 34, NR 35, NR 36 and NR 3M.Các vị trí đỗ số 33, 34, 35, 36 và 3M.

3.2.2 Closed areas:3.2.2 Khu vực đóng cửa:

•• Stands NR 27, NR 28, NR 29, NR 30, NR 31 and NR
32.

Các vị trí đỗ số 27, 28, 29, 30, 31 và 32.

•• Taxi-lanes D4 and D (the portion from stand NR 27 to
NR 32).

Vệt lăn D4 và D (đoạn từ vị trí đỗ số 27 đến số 32).

3.2.3 Construction areas:3.2.3 Khu vực thi công:
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Area 1: Apron NR 4 (the portion from stand NR 28 to NR
31, 30 m to the East of CL of TWY E6).

Khu vực 1: Khu vực sân đỗ số 4 (đoạn từ vị trí đỗ số 28
đến số 31, cách tim đường lăn E6 30 m về phía Đông).

Area 2: Bituminous concrete edge on the East of stands
from NR 28 to NR 31.

Khu vực 2: Lề bê tông nhựa phía Đông các vị trí đỗ từ số
28 đến số 31.

3.2.4 Operational procedures of aircraft stands during
construction period

3.2.4 Phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay trong
thời gian thi công

a. Stands from NR 5 to NR 25: Applied as the current
procedure.

a. Các vị trí đỗ từ số 5 đến số 25: Khai thác theo phương
thức hiện hành.

b. Stand NR 26:b. Vị trí đỗ số 26:

- Aircraft Code C (with wingspan up to but not including 36
m and equivalent):

- Đối với tàu bay loại C (chiều dài sải cánh đến dưới 36 m
và tương đương trở xuống):

For arrival aircraft: Aircraft self taxi-in stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.

For departure aircraft: Aircraft is towed/pushed to TWY
E6 for departure.

Đối với tàu bay tàu khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy ra
đường lăn E6 để khởi hành.

- Aircraft Code D/E (with wingspan from 36 m up to but not
including 65 m):

- Đối với tàu bay loại D/E (chiều dài sải cánh từ 36 m đến
dưới 65 m):

For arrival aircraft: Aircraft self taxi-in stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.

For departure aircraft: Aircraft is towed/pushed to taxi-lane
D (its bow faces to the South, behind stand NR 22) →
taxi-lane D → taxi-lane D5 → TWY E6 for departure.

Đối với tàu bay tàu khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy ra
vệt lăn D (mũi tàu bay quay về phía Nam, phía sau vị trí đỗ
số 22) → vệt lăn D → vệt lăn D5 → đường lăn E6 để khởi
hành.

c. Stand NR 33:c. Vị trí đỗ số 33:

For arrival aircraft: After landing, aircraft self taxi-in via
taxi-lane D3 → taxi-lane B → stand.

Đối với tàu bay đến: Sau khi hạ cánh, tàu bay tự lăn vào
theo vệt lăn D3 → vệt lăn B → vị trí đỗ.

For departure aircraft: Aircraft is pushed to taxi-lane B →
taxi-lane D3 → TWY E6 for departure.

Đối với tàu bay tàu khởi hành: Tàu bay được đẩy ra vệt
lăn B → vệt lăn D3 → đường lăn E6 để khởi hành.

3.3 PHASE 3: From 0000 dated 10th October,
2019 to 1659 dated 10th November, 2019 (UTC)

3.3 GIAI ĐOẠN 3: Từ 0000 giờ ngày 10/10/2019
đến 1659 giờ ngày 10/11/2019 (giờ quốc tế)

3.3.1 Areas put into operation:3.3.1 Khu vực đưa vào khai thác trở lại:

•• Stands from NR 27 to NR 32.Các vị trí đỗ từ số 27 đến số 32.

•• Taxi-lane D (the portion from stand NR 27 to NR 32).Vệt lăn D (đoạn từ vị trí đỗ số 27 đến số 32).

Notes:Lưu ý:

•• Using stand NR 36 as a taxi-lane for aircraft taxiing-in
(do not use to park aircraft).

Sử dụng vị trí đỗ số 36 làm vệt lăn cho tàu bay lăn
vào/ra (không sử dụng để đỗ tàu bay).

•• Taxi-lane D (the portion from taxi-lane D2 to taxi-lane
D4) is used for aircraft Code C (with wingspan up to
but not including 36 m and equivalent) taxiing-in/out.

Vệt lăn D (đoạn từ vệt lăn D2 đến vệt lăn D4) chỉ được
sử dụng cho tàu bay loại C (chiều dài sải cánh đến
dưới 36 m và tương đương trở xuống) lăn vào/ra.

3.3.2 Closed areas:3.3.2 Khu vực đóng cửa:

•• TWY E4, a portion of TWY E6 (from intersection with
TWY E4 to taxi-lane D4);

Đường lăn E4, một phần đường lăn E6 (đoạn từ giao
điểm với đường lăn E4 đến vệt lăn D4);

•• Taxi-lanes D3 and D4;Vệt lăn D3 và D4;

•• Stands NR 3M, 4M and 5M.Các vị trí đỗ số 3M, 4M và 5M.

3.3.3 Construction area: Apron NR 4 (the area adjacent
to TWY E6)

3.3.3 Khu vực thi công: Khu vực sân đỗ số 4 (tiếp giáp
đường lăn E6)

Length: 422 m (from taxi-lane D4 to the position which is
115 m from the centre line of taxi-lane D3 to the South);

Chiều dài: 422 m (từ vệt lăn D4 đến vị trí cách tim vệt lăn
D3 115 m về phía Nam);
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Width: 27 m (from the position which is 9 m from the centre
line of TWY E6 to the East to the position which is 26 m
from taxi-lane D to the West).

Chiều rộng: 27 m (từ vị trí cách tim đường lăn E6 về phía
Đông 9 m đến vị trí cách vệt lăn D về phía Tây 26 m).

4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
This AIP SUP shall supersede NOTAMs A1307/19,
A1308/19 and A1309/19.

Tập bổ sung này sẽ hủy bỏ các NOTAM A1307/19,
A1308/19 và A1309/19.

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

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

This AIP Supplement consist of 04 Attachments as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 04 Phụ đính như sau:

Layout of AerodromeGroundMovement Chart
during Phase 1 of construction period from
0000 dated 10th May , 2019 to 2359 dated
24th July, 2019 (UTC)

AIP SUP A08/19-06Sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất trong thời
gian thi công Giai đoạn 1 từ 0000 ngày
10/05/2019 đến 2359 ngày 24/07/2019 (giờ
quốc tế)

Layout of AerodromeGroundMovement Chart
during Phase 2 of construction period from
0000 dated 25th July, 2019 to 2359 dated 9th
October, 2019 (UTC)

AIP SUP A08/19-07Sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất trong thời
gian thi công Giai đoạn 2 từ 0000 ngày
25/07/2019 đến 2359 ngày 09/10/2019 (giờ
quốc tế)

Layout of AerodromeGroundMovement Chart
during Phase 3 of construction period from
0000 dated 10th October, 2019 to 1659 dated
10th November, 2019 (UTC)

AIP SUP A08/19-08Sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất trong thời
gian thi công Giai đoạn 3 từ 0000 giờ ngày
10/10/2019 đến 1659 giờ ngày 10/11/2019
(giờ quốc tế)

Layout of Apron NR 8 put into operation from
0000 dated 10th May, 2019 (UTC)

AIP SUP A08/19-09Sơ đồ sân đỗ số 8 đưa vào khai thác từ 0000
giờ ngày 10/05/2019 (giờ quốc tế)
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