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PARALLEL RWYs AT DA NANG
INTERNATIONAL AIRPORT

PHƯƠNGTHỨCKHAI THÁC,SỬDỤNG
HAI ĐƯỜNG CHC SONG SONG TẠI

CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP SUP aims at notifying the operational procedures
of two parallel RWYs at Da Nang International Airport.

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về phương thức khai
thác, sử dụng hai đường CHC song song tại Cảng HKQT
Đà Nẵng.

2 DETAILS2 MÔ TẢ CHI TIẾT
2.1 Two parallel RWYs 35R/17L and 35L/17R at Da Nang
International Airport are operated dependently and

2.1 Hai đường CHC tại Cảng HKQT Đà Nẵng được khai
thác song song phụ thuộc vào nhau và được coi gần như

considered as one RWY for flight operation. Separationlà một đường CHC trong công tác điều hành bay. Phân
between take-off and landing aircraft are applied as using
one RWY.

cách giữa các tàu bay cất, hạ cánh được áp dụng như khi
sử dụng 1 đường CHC.

2.2When both RWYs are used for aircraft taking-off/landing
alternately: Approach lighting system, PAPI, THR

2.2 Khi sử dụng cả hai đường CHC cho tàu bay cất/hạ cánh
xen kẽ: Tắt các hệ thống đèn tiếp cận, đèn PAPI, đèn chớp
của đường CHC không sử dụng cho tàu bay hạ cánh. identification lights of the RWY not be used for landing

aircraft must be turned off.

2.3 Departing aircraft are not allowed to enter two RWYs
at the same time.

2.3 Không cho phép các tàu bay khởi hành lên hai đường
CHC trong cùng một thời điểm để chuẩn bị cất cánh.

2.4 At the same time, only one RWY direction is used for
take-off/landing. Departing aircraft are not allowed to line

2.4 Trong cùng một thời điểm, chỉ sử dụng một hướng
đường CHC cho tàu bay cất/hạ cánh. Không cho phép tàu

up a RWY for take-off while another aircraft is approaching
on the opposite direction of its.

bay khởi hành lên đường CHC để chờ cất cánh trong khi
có tàu bay đang tiếp cận hạ cánh trên hướng ngược chiều
với hướng cất cánh.

2.5 Aircraft with length more than 34 m is not allowed to
hold on connected TWYs between two RWYs when both
RWYs are using for take-off/landing.

2.5 Không cho phép tàu bay có chiều dài thân lớn hơn 34
m chờ trên các đường lăn nối hai đường CHC khi có hoạt
động cất/hạ cánh trên cả hai đường CHC.

2.6 Aircraft are not allowed to cross RWY 35R/17L when
landing aircraft position on final of RWY 35R/17L is at a
distance less than:

2.6 Tàu bay không được phép lăn cắt qua đường CHC
35R/17L khi vị trí tàu bay tiếp cận hạ cánh trên cạnh 5
đường CHC 35R/17L ở cự ly nhỏ hơn:

•• 6 NM from RWY threshold under ATS surveillance; or6 NM so với thềm đường CHC khi có giám sát ATS;
hoặc

•• 3 minutes before estimated landing time without ATS
surveillance.

3 phút trước giờ dự kiến hạ cánh khi không có giám
sát ATS.

2.7 Pilots are requested to comply with ATC's
clearances/instructions strictly and timely; expedite vacate

2.7 Tổ lái có trách nhiệm tuân thủ nghiêm và kịp thời huấn
lệnh, chỉ thị của KSVKL; khẩn trương thoát ly đường CHC

RWY or rolling take-off within a duration after receiving
take-off clearance as specified:
- For aircraft has lined up and ready for take-off: Aircraft
should start rolling take-off in 30 seconds; or
- For aircraft is at the holding point and ready for take-off:
Aircraft should start rolling take-off in 01 minute.

hoặc lên đường CHC và cất cánh theo huấn lệnh kiểm soát
không lưu đã được cấp:
- Đối với tàu bay cất cánh, tàu bay đã sẵn sàng cất cánh,
tổ lái đảm bảo tàu bay bắt đầu chạy đà cất cánh trong vòng
30 giây; hoặc
- 01 phút (đối với trường hợp tàu bay đang ở điểm chờ lên
đường CHC).
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2.8 These operational procedures do not applied in
emergency, urgency or other necessities to ensure the
safety, regularity of the flight operation.

2.8 Hướng dẫn này không áp dụng trong các trường hợp
khẩn nguy, khẩn cấp và các trường hợp cấp thiết để đảm
bảo an toàn và điều hòa hoạt động bay.

2.9 Usage of two RWYs:2.9 Chế độ sử dụng đường CHC:

2.9.1 Usage of RWY 35R/L:2.9.1 Sử dụng cả 2 đường CHC 35R/L:

2.9.1.1 RWY 35L is mainly used for landing and RWY 35R
for take-off;

2.9.1.1 Sử dụng chủ yếu đường CHC 35L cho hạ cánh, sử
dụng chủ yếu đường CHC 35R cho cất cánh;

2.9.1.2 Aircraft is only allowed to line up and wait on RWY
35R while another aircraft is approaching final RWY 35L in
the conditions as specified:

2.9.1.2 Tàu bay chỉ được phép khởi hành lăn lên và chờ
trên đường CHC 35R khi có tàu bay đang hạ cánh trên cạnh
chót trong các điều kiện sau:

•• Visibility is at or above 3 000 m, ceiling is at or above
200 m and the ATS surveillance systems are in normal

Tầm nhìn không dưới 3 000 m, trần mây không thấp
hơn 200 m và hệ thống giám sát ATS hoạt động ổn

operation, the targets are accurate and ATC can
monitor the aircraft trajectory on final leg;

định, các mục tiêu được hiển thị chính xác theo đúng
tiêu chuẩn yêu cầu và KSVKL giám sát được quỹ đạo
của tàu bay trên cạnh chót;

•• If above conditions are not satisfied, ATC only allow
departing aircraft to line up RWY 35Rwhen the landing
aircraft has passed THR of RWY 35L.

Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện
nêu trên, KSVKL chỉ cấp huấn lệnh cho tàu bay khởi
hành lên đường CHC 35R khi tàu bay về hạ cánh vượt
qua thềm đường CHC 35L.

2.9.1.3 Departing aircraft is only allowed to take off on RWY
35R when:

2.9.1.3 Tàu bay chỉ được phép cất cánh trên đường CHC
35R khi:

•• Landing aircraft has landed normally on RWY 35L; orTàu bay hạ cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường trên
đường CHC 35L; hoặc

•• Not less than 6 NM from RWY THR under ATS
surveillance; or

Không nhỏ hơn 6 NM so với thềm đường CHC khi có
giám sát ATS; hoặc

•• 3 minutes before ETA without ATS surveillance.3 phút trước giờ dự kiến hạ cánh khi không có giám
sát ATS.

2.9.1.4 Departing aircraft is only allowed to take off at
intersection of RWY 35R and TWYs E1/E2/E8 (when it is

2.9.1.4 Tàu bay chỉ được phép cất cánh tại vị trí giao điểm
của đường CHC 35R với đường lăn E1/E2/E8 (tàu bay đã

ready for take-off) when another approaching aircraft is 8sẵn sàng cất cánh) khi tàu bay về hạ cánh đường CHC 35L
NM final RWY 35L or more and ensure the take-off
operational requirements.

ở vị trí 8 NM hoặc lớn hơn trên trục cạnh chót đường CHC
35L, đồng thời đảm bảo các yêu cầu khai thác cho tàu bay
cất cánh.

2.9.2 Usage of RWY 17R/L:2.9.2 Chế độ sử dụng cả hai đường CHC 17R/L:

2.9.2.1 RWY 17R is mainly used for landing and RWY 17L
for take-off.

2.9.2.1 Sử dụng chủ yếu đường CHC 17R cho hạ cánh, sử
dụng chủ yếu đường CHC 17L cho cất cánh.

2.9.2.2 Aircraft is only allowed to line up and wait on RWY
17L when the landing aircraft has passed THR of RWY 17R.

2.9.2.2 Tàu bay chỉ được phép khởi hành lăn lên và chờ
trên đường CHC 17L khi tàu bay về hạ cánh vượt qua thềm
đường CHC 17R.

2.9.2.3 Departing aircraft is only allowed to take off on RWY
17L when:

2.9.2.3 Tàu bay chỉ được phép cất cánh trên đường CHC
17L khi:

•• Landing aircraft has landed normally on RWY 17R; orTàu bay hạ cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường trên
đường CHC 17R; hoặc

•• Not less than 6 NM from RWY threshold under ATS
surveillance; or

Không nhỏ hơn 6 NM so với thêm đường CHC khi có
giám sát ATS; hoặc

•• 3 minutes before ETA without ATS surveillance.3 phút trước giờ dự kiến hạ cánh khi không có giám
sát ATS.

2.9.2.4 Departing aircraft is only allowed to take off at
intersection of RWY 17L with TWYs E4/E5/E7 (when it is

2.9.2.4 Tàu bay chỉ được phép cất cánh tại giao điểm của
đường CHC 17L với đường lăn E4/E5/E7 (tàu bay đã sẵn

ready for take-off) when another landing aircraft is 8 NMsàng cất cánh) khi tàu bay về hạ cánh đường CHC 17R ở
final RWY 17R or more and ensure the take-off operational
requirements.

vị trí 8 NM hoặc lớn hơn trên trục cạnh chót đường CHC
17R đồng thời đảm bảo các yêu cầu khai thác cho tàu bay
cất cánh.
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2.9.3 Using RWY 35R/17L for take-off/landing, RWY
35L/17R for taxiing.

2.9.3 Sử dụng đường CHC 35R/17L để cất/hạ cánh, đường
CHC 35L/17R để lăn.

2.9.3.1 Using RWY 35L/17R for taxiing aircraft:2.9.3.1 Đường 35L/17R khi sử dụng cho tàu bay lăn:

- Landing aircraft is informed about the presence of taxiing
aircraft on RWY 35L/17R.

- Tàu bay về hạ cánh được thông báo tin tức về tàu bay lăn
trên đường CHC 35L/17R.

- Landing aircraft must execute precision approach (ILS
RWY 35R).

- Tàu bay hạ cánh phải thực hiện tiếp cận chính xác (ILS
35R).

- By night:- Vào ban đêm:

•• RWY 35L/17R:
+ The approach lighting system, PAPI, THR RWY
identification of RWY 35L must be turned off.
+ RWY edge lighting system of RWY 35L is switched
at the lowest intensity level and follow-me car service
must be provided for taxiing aircraft on RWY 35L/17R.

Đường CHC 35L/17R:
+ Tắt các hệ thống đèn tiếp cận, đèn PAPI, đèn chớp.
+ Bật đèn lề đường CHC ở mức độ sáng thấp nhất.
Đồng thời sử dụng xe dẫn cho các tàu bay lăn trên
đường CHC 35L/17R.

•• RWY 35R/17L: All approach lighting system and RWY
lighting for landing aircraft must be turned on as
regulated.

Đường CHC 35R/17L: Bật các hệ thống đèn tiếp cận
và đường CHC cho tàu bay hạ cánh theo quy định.

- By day:- Vào ban ngày:

•• RWY 35L/17R: All approach lighting system and RWY
lighting must be turned off .

Đường CHC 35L/17R: Tắt các hệ thống đèn tiếp cận
và đường CHC.

•• RWY 35R/17L: All approach lighting system and RWY
lighting must be turned on as regulated.

Đường CHC 35R/17L: Bật các hệ thống đèn tiếp cận,
đường CHC theo quy định.

2.9.3.2 Departing aircraft on RWY 35R/17L is allowed to
take-off when the landing aircraft on RWY 35R/17L is:

2.9.3.2 Tàu bay trên đường CHC 35R/17L được phép cất
cánh khi tàu bay về hạ cánh trên đường CHC 35R/17L:

•• Not less than 6 NM from RWY threshold under ATS
surveillance; or

Không nhỏ hơn 6 NM so với thềm đường CHC khi có
giám sát ATS; hoặc

•• 3 minutes before ETA without ATS surveillance.3 phút trước giờ dự kiến hạ cánh khi không có giám
sát ATS.

2.9.3.3 Departing aircraft is only allowed to take off at
intersection of RWY 35R and TWYs E1/E2/E8 (when it is

2.9.3.3 Tàu bay chỉ được phép cất cánh (đã sẵn sàng cất
cánh) đường CHC 35R tại giao điểm với đường lăn

ready for take-off) or at intersection of RWY 17L and TWYsE1/E2/E8 hoặc giao điểm của đường CHC 17L với đường
E4/E5/E7 when landing aircraft with same direction withlăn E4/E5/E7 khi tàu bay về hạ cánh cùng hướng ở vị trí 8
departing one is 8 NM final RWY 35R or RWY 17L and
ensure the take-off operational requirements.

NM hoặc lớn hơn trên trục cạnh chót đường CHC 35R hoặc
đường CHC 17L đồng thời đảm bảo các yêu cầu khai thác
cho tàu bay cất cánh.

2.9.4 When VIP flights are in operation: VIP flights shall be
assigned the RWY equipped the best facilities and
operational conditions.

2.9.4 Khi có hoạt động bay chuyên cơ: 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 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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