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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP SUP aims at notifying the following contents:Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo các nội dung sau:

•• Operation of Phase 3 (stands from NR 91 to NR 104);Đưa vào khai thác giai đoạn 3 (từ vị trí đỗ số 91 đến
vị trí đỗ số 104);

•• Adjustment of operational procedure of aircraft stands
(stands from NR 71 to NR 88);

Điều chỉnh phương án khai thác vị trí đỗ tàu bay (từ vị
trí đỗ số 71 đến số 88);

•• Temporary discontinuation of receiving aircraft B747-8.Tiếp tục tạm ngưng tiếp thu loại tàu bay B747-8.

This AIP SUP A10/19 replaces AIP SUP A02/19.Tập bổ sung AIP A10/19 sẽ thay thế AIP SUP A02/19.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Operation of Phase 3: from 0700 dated
17th, May 2019 (UTC)

2.1 Đưa vào khai thác giai đoạn 3: từ 0700
ngày 17/05/2019 (giờ UTC)

2.1.1 Operated areas:2.1.1 Khu vực đưa vào khai thác:

Area of Phase 3:Khu vực sân đỗ tàu bay giai đoạn 3:

•• Dimension: 92 287m²Diện tích: 92 287m²;
•• Surface: Cement concreteKết cấu: Bê tông xi măng;
•• PCN = 87/R/B/W/TSức chịu tải: PCN = 87/R/B/W/T;
•• New stands from NR 91 to NR 104: Used for aircraft

up to code C and equivalent
Các vị trí đỗ mới từ số 91 đến số 104: Khai thác cho
tàu bay loại C và tương đương trở xuống;

•• Aircraft self taxi-in to stands and pushed-back out for
departure.

Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ và được đẩy ra để khởi
hành.

Coordinates of new stands fromNR 91 to NR 104: See item
2.3 below.

Tọa độ các vị trí đỗ mới từ số 91 đến số 104: Xem tại mục
2.3 dưới đây.

NOTAM A1476/19 was issued to notify the above
mentioned.

NOTAM A1476/19 đã được phát hành để thông báo về nội
dung trên.

TWY M5 (connecting TWY W15 and TWY W5)Đường lăn M5 (nối đường lăn W15 và đường lăn W5)

Refer to page AIP SUP A10/19-6.Tham chiếu trang sơ đồ AIP SUP A10/19-6.

•• Width: 24 m;Chiều rộng: 24 m;
•• Surface: Cement concrete;Kết cấu: Bê tông xi măng;
•• PCN = 87/R/B/W/T;Sức chịu tải: PCN = 87/R/B/W/T;
•• Used for aircraft up to code C and equivalent.Khai thác cho tàu bay loại C và tương đương trở xuống.

NOTAM A1457/19 was issued to notify the above
mentioned.

NOTAM A1457/19 đã được phát hành để thông báo về nội
dung trên.

2.1.2 Adjusted area2.1.2 Khu vực được điều chỉnh

Adjusted current CL of TWY W15 to the South: 15 m.Điều chỉnh tim đường lăn W15 hiện hữu về phía Nam: 15
m.
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NOTAM A1456/19 was issued to notify the above
mentioned.

NOTAM A1456/19 đã được phát hành để thông báo về nội
dung trên.

2.2 Markings and adjustment of operational
procedure of aircraft stands (from stand NR
71 to NR 88)

2.2 Thi công sơn kẻ và điều chỉnh phương
thức khai thác vị trí đỗ tàu bay (từ vị trí số 71
đến số 88)

2.2.1 Phase 1: From 0700 dated 17th, May 2019 to 07h00
dated 27th, May 2019

2.2.1 Giai đoạn 1: Từ 0700 ngày 17/05/2019 đến 0700
ngày 27/05/2019

a. Operated area:a. Khu vực khai thác:

Aircraft stands from NR 71 to NR 82: From these stands,
aircraft only taxi via TWY W15 to the East for departure.

Vị trí đỗ tàu bay từ số 71 đến số 82: Tàu bay tại các vị trí
này khi khởi hành chỉ được lăn theo đường lăn W15 về phía
Đông.

b. Temporarily closed area:b. Khu vực tạm ngừng khai thác:

Current 06 stands (from NR 83 to NR 88) are closed for
marking 05 stands (from NR 84 to NR 88).

Vị trí đỗ tàu bay từ số 83 đến số 88 hiện hữu để thi công
sơn tín hiệu các vị trí đỗ tàu bay từ số 84 đến số 88 mới.

2.2.2 Phase 2: From 0700 dated 27th, May 2019 to 07h00
dated 07th, June 2019

2.2.2 Giai đoạn 2: Từ 0700 ngày 27/05/2019 đến 0700
ngày 07/06/2019

a. Operated areas:a. Khu vực đưa vào khai thác:

Aircraft stands NR 84 to NR 88 (adjusted):Vị trí đỗ tàu bay từ số 84 đến số 88 (được điều chỉnh):

•• PCN = 87/R/B/W/T;Sức chịu tải: PCN = 87/R/B/W/T;
•• Used for aircraft up to code C and equivalent;Khai thác tàu bay loại C và tương đương trở xuống;
•• Aircraft self taxi-in to stands and self taxi-out to TWY

W15 for departure.
Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ và tự lăn ra đường lăn W15
để khởi hành.

Note: Current stands from NR 71 to NR 76 only taxi via
TWY W15 to the East for departure.

Lưu ý: Tàu bay tại các vị trí đỗ từ số 71 đến số 76 hiện hữu
khi khởi hành chỉ được lăn theo đường lăn W15 về phía
Đông.

NOTAM A1580/19 was issued to notify the above
mentioned.

NOTAM A1580/19 đã được phát hành để thông báo về nội
dung trên.

b. Temporarily closed areas:b. Khu vực tạm ngừng khai thác:

•• Current aircraft stands from NR 77 to NR 83 will be
closed for marking stands from NR 77 to NR 83
(adjusted);

Vị trí đỗ tàu bay từ số 77 đến số 83 hiện hữu để sơn
tín hiệu thành các vị trí đỗ tàu bay từ số 77 đến số 83
mới;

NOTAM A1581/19 was issued to notify the above
mentioned.

NOTAM A1581/19 đã được phát hành để thông báo về nội
dung trên.

2.2.3 Phase 3: From 0700 dated 07th, June 2019 to 07h00
dated 17th, June 2019

2.2.3 Giai đoạn 3: Từ 0700 ngày 07/06/2019 đến 0700
ngày 17/06/2019

a. Operated area:a. Khu vực đưa vào khai thác:

Aircraft stands from NR 77 to NR 83 (adjusted):Vị trí đỗ tàu bay từ số 77 đến số 83 (được điều chỉnh):

•• PCN = 87/R/B/W/T;Sức chịu tải: PCN = 87/R/B/W/T;
•• Used for aircraft up to code C and equivalent;Khai thác tàu bay loại C và tương đương trở xuống;
•• Aircraft self taxi-in to stands and self taxi-out to TWY

W15 for departure.
Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ và tự lăn ra đường lăn W15
để khởi hành.

TWY M3 (connecting TWY W15 and TWY W11):Đường lăn M3 (nối đường lăn W15 và đường lăn W11):

Refer to page AIP SUP A10/19-8.Tham chiếu trang sơ đồ AIP SUP A10/19-8.

•• Width: 24 mChiều rộng: 24 m
•• Surface: Cement concreteKết cấu: Bê tông xi măng
•• PCN = 87/R/B/W/TSức chịu tải: PCN = 87/R/B/W/T
•• Used for aircraft up to code C and equivalent.Khai thác cho tàu bay loại C và tương đương trở xuống.

b. Temporarily closed area:b. Khu vực tạm ngừng khai thác:
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Current stands from NR 71 to NR 76 will be closed for
marking stands from NR 71 to NR 76 (adjusted);

Vị trí đỗ tàu bay từ số 71 đến số 76 hiện hữu để điều chỉnh
sơn tín hiệu các vị trí đỗ từ số 71 đến số 76 mới.

2.2.4 From 0700 dated 17th, June 2019 adjusted stands
from NR 71 to NR 76 are put into operation:

2.2.4 Từ 0700 ngày 17/06/2019, vị trí đỗ tàu bay mới từ
số 71 đến số 76 được đưa vào khai thác:

•• PCN = 87/R/B/W/T;Sức chịu tải: PCN = 87/R/B/W/T;
•• Used for aircraft up to code C and equivalent;Khai thác tàu bay loại C và tương đương trở xuống;
•• Aircraft self taxi-in to stands and self taxi-out to TWY

W15 for departure.
Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ và tự lăn ra đường lăn W15
để khởi hành.

Lưu ý:Lưu ý:

•• Follow-me car is used for aircraft to taxi in/out stands
from NR 71 to NR 104 until 1659 dated 17th, June
2019.

Xe dẫn tàu bay được sử dụng đối với các chuyến bay
khai thác các vị trí đỗ từ số 71 đến 104 cho đến 1659
ngày 17/6/2019.

2.3 Coordinates of aircraft stands2.3 Tọa độ các vị trí đỗ tàu bay
Tọa độ (WGS-84)
Coordinates

Vị trí đỗ
Stand NR

Kinh độ Đông
Eastern Longitude

Vĩ độ Bắc
Northern Latitude

1063925.84104854.9771
1063924.46104854.4572
1063923.08104853.9373
1063920.31104852.8874
1063918.92104852.3675
1063917.54104851.8476
1063916.16104851.3277
1063914.77104850.8078
1063910.40104849.1579
1063909.02104848.6380
1063907.64104848.1081
1063906.25104847.5882
1063904.87104847.0683
1063900.96104845.5984
1063859.58104845.0785
1063858.19104844.5486
1063856.81104844.0287
1063855.43104843.5088
1063922.22104849.1191
1063920.83104848.5992
1063919.45104848.0793
1063917.79104847.4494
1063916.40104846.9295
1063915.02104846.4196
1063913.63104845.8997
1063912.25104845.3798
1063910.86104844.8599
1063909.48104844.32100
1063908.09104843.80101
1063906.43104843.18102
1063904.50104842.45103
1063902.72104841.77104

2.4 Taxiing operational procedure to/from
stands from NR 71 to NR 88 and from NR 91
to NR 104

2.4 Phương án vận hành tàu bay từ các vị trí
đỗ từ số 71 đến số 88 và từ số 91 đến số 104

Applicable time: From 0700 dated 17th, June 2019.Thời gian áp dụng: Từ 0700 ngày 17/06/2019.

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP Viet Nam AIP SUP A10/19-3
~~~eaip-amdt~~~27 MAY 2019



For departure aircraftPhương thức khởi hành

a. RWY 25R:a. Đường CHC 25R:

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY NS2 → TWY NS1 → RWY 25R for
departure; or

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn NS2 →
đường lăn NS1→ đường CHC 25R để khởi hành; hoặc

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY NS2 → TWY E8 → TWY E2 → TWY E1
→ RWY 25R for departure; or

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn NS2 →
đường lăn E8 → đường lăn E2 → đường lăn E1→
đường CHC 25R để khởi hành; hoặc

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY E6 → TWY E2/E4 → TWY E1 → RWY
25R for departure.

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn E6 →
đường lăn E2/E4 → đường lăn E1→ đường CHC 25R
để khởi hành.

b. RWY 25L:b. Đường CHC 25L:

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY E6 → RWY 25L for departure; or

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn E6 →
đường CHC 25L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY E6 → TWY E4 → RWY 25L for
departure; or

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn E6 →
đường lăn E4 → đường CHC 25L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY E6 → TWY E4 → TWY E8 → TWY E6
→ RWY 25L for departure; or

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn E6 →
đường lăn E4 → đường lăn E8 → đường lăn E6 →
đường CHC 25L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY E6 → TWY E2 → TWY E8 → TWY E6
→ RWY 25L for departure; or

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn E6 →
đường lăn E2 → đường lăn E8 → đường lăn E6 →
đường CHC 25L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11 → TWY E6 → TWY E2 → TWY E8 → TWY E4
→ RWY 25L for departure.

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5 → đường lăn W11 → đường lăn E6 →
đường lăn E2 → đường lăn E8 → đường lăn E4 →
đường CHC 25L để khởi hành.

c. RWY 07L/R:c. Đường CHC 07L/R:

•• Aircraft taxi to TWY W15 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W11→current procedure→RWY07L/R for departure.

Tàu bay lăn theo đường lăn W15 → đường lăn
M1/M3/M5→đường lănW11→ theo phương thức hiện
hành → đường CHC 07L/R để khởi hành.

For arrival aircraftPhương thức đến

a. RWY 25L/R:a. Đường CHC 25L/R:

•• After landing, aircraft taxi on TWY W11 → follow ATC
instructions to stand; or

Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo đường lăn W11 →
theo huấn lệnh KSVKL về vị trí đỗ; hoặc

•• After landing, aircraft taxi on TWY W11 → TWY
M5/M3/M1 → TWY W15 → follow ATC instructions to
stand.

Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo đường lăn W11 →
đường lăn M5/M3/M1 → đường lăn W15 → theo huấn
lệnh KSVKL về vị trí đỗ.

b. RWY 07L/R:b. Đường CHC 07L/R:

•• After landing, aircraft vacate RWY, taxi on current
procedure to TWY W11 → follow ATC instructions to
stand; or

Sau khi hạ cánh, tàu bay rời khỏi đường CHC, lăn theo
phương thức hiện hành đến đường lăn W11→ theo
huấn lệnh KSVKL về vị trí đỗ; hoặc

•• After landing, aircraft vacate RWY, taxi on current
procedure to TWY W11 → TWY M1/M3/M5 → TWY
W15 →follow ATC instructions to stand.

Sau khi hạ cánh, tàu bay rời khỏi đường CHC, lăn theo
phương thức hiện hành đến đường lăn W11 → đường
lăn M1/M3/M5 → đường lăn W15 → theo huấn lệnh
KSVKL về vị trí đỗ.

Note for departure aircraft:Lưu ý đối với phương thức khởi hành:

•• Minimizing the application of taxiing operational
procedure for departing aircraft via TWY E6 → TWY
E2 to avoid taxiing on the wrong stand NR 62.

Hạn chế tối đa việc áp dụng phương thức lăn cho tàu
bay khởi hành theo hướng từ đường lăn E6 → đường
lăn E2 để tránh lăn nhầm vào vị trí đỗ số 62.
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Note for arrival aircraft:Lưu ý đối với phương thức đến:

•• After landing RWY 07R/25L, aircraft taxi to TWY E2
→ turn left to TWY E8 or taxi to TWY E4 → turn right

Sau khi hạ cánh đường CHC 07R/25L, tàu bay lăn
theo đường lăn E2 → rẽ trái vào đường lăn E8 hoặc

to TWY E8 → stand. (Only applied for aircraft up to
A321 and equivalent).

lăn theo đường lăn E4 → rẽ phải vào đường lăn E8 →
vị trí đỗ. (Chỉ áp dụng với loại tàu bay A321 và tương
đương trở xuống).

The other circumstances will follow ATC instructions.Các trường hợp khác thực hiện theo huấn lệnh của
KSVKL.

2.5 Temporary discontinuation of receiving
aircraft B747-8

2.5 Tiếp tục tạm ngưng tiếp thu loại tàu bay
B747-8

2.6 Operational procedure for current
remaining aircraft stands

2.6 Phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay
còn lại

Refer to pages AIP SUP A10/19-11 and AIP SUP
A10/19-12.

Tham chiếu các trang AIP SUP A10/19-11 và AIP SUP
A10/19-12.

3 CANCELLATION3 HỦY BỎ
This AIP Supplement shall supersede:Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ:

•• AIP SUP A02/19;AIP SUP A02/19;
•• NOTAMs: A1456/19; A1457/19; A1458/19; A1476/19;

A1580/19 and A1581/19.
Các NOTAM: A1456/19; A1457/19; A1458/19;
A1476/19; A1580/19 và A1581/19.

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 consists of 07 Attachments as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 07 Phụ đính như sau:

Layout of aircraft stands on expanded apron
for Phase 1, from 0700 dated 17th, May 2019
to 0700 dated 27th May, 2019 (UTC)

AIP SUP A10/19-6Sơ đồ vị trí đỗ tàu bay trên sân đỗ mở rộng -
Giai đoạn 1, từ 07h00 ngày 17/05/2019, đến
0700 ngày 27/05/2019 (giờ quốc tế)

Layout of aircraft stands on expanded apron
for Phase 2, from 0700 dated 27th, May 2019
to 0700 dated 07th June, 2019 (UTC)

AIP SUP A10/19-7Sơ đồ vị trí đỗ tàu bay trên sân đỗ mở rộng -
Giai đoạn 2, từ 07h00 ngày 27/05/2019, đến
0700 ngày 07/06/2019 (giờ quốc tế)

Layout of aircraft stands on expanded apron
for Phase 3, from 0700 dated 07th, June 2019
to 0700 dated 17th June, 2019 (UTC)

AIP SUP A10/19-8Sơ đồ vị trí đỗ tàu bay trên sân đỗ mở rộng -
Giai đoạn 3, từ 07h00 ngày 07/06/2019, đến
0700 ngày 17/06/2019 (giờ quốc tế)

Layout of aircraft stands on expanded apron,
from 0700 dated 17th, June 2019 (UTC)

AIP SUP A10/19-9Sơ đồ vị trí đỗ tàu bay trên sân đỗ mở rộng,
từ 0700 ngày 17/06/2019 (giờ quốc tế)

Layout of Aerodrome groundmovement chart,
from 0700 dated 17th, June 2019 (UTC)

AIP SUP A10/19-10Sơ đồ hướng dẫn di chuyển mặt đất, từ 0700
ngày 17/06/2019 (giờ quốc tế)

Appendix 1: Operational procedure for current
remaining aircraft stands

AIP SUP A10/19-11Phụ lục 1- Phương thức khai thác các vị trí đỗ
tàu bay còn lại

Appendix 1: Operational procedure for current
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Phụ lục 1: Phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay còn 
lại 

Appendix 1: Operational procedure for current 
remaining aircraft stands  

  

Vị trí đỗ tàu bay 
Aircraft stands 

Phương án vận hành, khai thác tàu bay 
 

Aircraft operational procedure 

1, 2, 34, 38, 40 - Sử dụng cho loại tàu bay A321 và tương đương trở xuống 
- Used for aircraft up to A321 and equivalent. 

3 - Sử dụng cho loại tàu bay A321, B737 và tương đương trở xuống 
- Used for aircraft up to A321, B737 and equivalent. 

4, 5, 6 

- Sức chịu tải: PCN = 61/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay B747-400 và tương đương trở xuống 
- PCN = 61/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to B747-400 and equivalent. 

7, 8, 9 

- Sử dụng cho tàu bay loại E 
- Có trang bị hệ thống dẫn đỗ tự động (VDGS) 
- Used for aircraft code E 
- Equipped with Visual Docking Guidance System (VDGS) 

11 

- Sức chịu tải không thay đổi: PCN = 61/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay B787 và tương đương trở xuống. 
- PCN remains unchanged: PCN = 61/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to B787 and equivalent. 

12, 13 

- Sức chịu tải: PCN = 61/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay B787-900, B777-200ER, A330 và tương đương trở xuống 
- PCN = 61/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to B787-900, B777-200ER, A330 and equivalent 

14 

- Sức chịu tải: 61/R/B/X/T. 
-  Sử dụng cho tàu bay loại E. 
- PCN = 61/R/B/X/T. 
- Used for aircraft code E. 

15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22 

- Sử dụng cho tàu bay loại E và tương đương trở xuống. 
- Có trang bị hệ thống dẫn đỗ tự động (VDGS) 
- Used for aircraft code E and equivalent. 
- Equipped with Visual Docking Guidance System (VDGS) 

24 - Sử dụng cho tàu bay loại E và tương đương trở xuống 
- Used for aircraft code E and equivalent 

25, 26, 27 

- Sức chịu tải: PCN = 85/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay B747-400 và tương đương trở xuống. 
- PCN = 85/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to B747-400 and equivalent. 

 
 

31, 32, 33 

- Sức chịu tải: PCN = 61/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay A321 và tương đương trở xuống. 
- PCN = 61/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to A321 and equivalent. 

 
36, 37, 41, 42, 43 

- Sức chịu tải: PCN = 69/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay A321 và tương đương trở xuống. 
- PCN = 69/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to A321 and equivalent 

 
 

51 - 54 

- Sức chịu tải: PCN = 85/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay A321 và tương đương trở xuống. 
- PCN = 85/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to A321 and equivalent. 

 
 

55 - 60 

- Sức chịu tải: PCN = 85/R/B/X/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay A320 và tương đương trở xuống.  
- PCN = 85/R/B/X/T. 
- Used for aircraft up to A320 and equivalent.  
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Phụ lục 1: Phương thức khai thác các vị trí đỗ tàu bay còn lại 
(tiếp theo) 

Appendix 1: Operational procedure for current 
remaining aircraft stands (cont.) 

  

 
 
 
 
 
 

61, 62, 63, 64, 65 

- Tọa độ: 
+ Số 61: 104906,62B – 1063941,85Đ 
+ Số 62: 104907,51B – 1063944,22Đ 
+ Số 63: 104909,41B – 1063949,23Đ 

      + Số 64: 104910,61B – 1063952,42Đ 
      + Số 65: 104911,72B – 1063955,35Đ  
- Sức chịu tải: PCN = 85/R/B/W/T  
- Sử dụng cho tàu bay A320 và tương đương trở xuống: tàu bay tự lăn vào/ra. 
- Coordinates of stand: 

+ NR 61: 104906.62N - 1063941.85E 
+ NR 62: 104907.51N - 1063944.22E 
+ NR 63: 104909.41N - 1063949.23E 
+ NR 64: 104910.61N – 1063952.42E 
+ NR 65: 104911.72N – 1063955.35E 

- PCN = 85/R/B/W/T  
- Used for aircraft up to A320 and equivalent: aircraft self taxi in/out. 

66 - Sức chịu tải: PCN = 85/R/B/W/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay A320 và tương đương; mũi tàu bay quay về hướng Bắc  
- PCN = 85/R/B/W/T. 
- Used for aircraft up to A320 and equivalent; its bow faces to the North 

 
 

67, 68 

- Sức chịu tải: PCN = 85/R/B/W/T. 
- Sử dụng cho loại tàu bay A320 và tương đương trở xuống: tàu bay tự lăn vào/ra.  
-  PCN = 85/R/B/W/T. 
-  Used for aircraft up to A320 and equivalent: aircraft self taxi in/out. 
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