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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the adjustment of
operational procedures of two parallel RWYs at Noi Bai
International Airport.

Tập bổ sung AIP này thông báo về việc điều chỉnh phương
thức khai thác hai đường CHC song song tại Cảng hàng
không quốc tế Nội Bài.

Refer to Viet Nam AIP, Item 7, pages from AD 2.VVNB-35
to AD 2.VVNB-41 on 30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7, các trang từ AD
2.VVNB-35 đến AD 2.VVNB-41 ngày 30/11/2020.

2 DETAILS2 MÔ TẢ CHI TIẾT
Notes:Lưu ý:

•• The adjusted and added contents are bold.Các nội dung được điều chỉnh và bổ sung được
bôi đậm.

•• The contents which are not listed below will be
applied according to AIP Viet Nam, Item 7, pages

Các nội dung không được nêu dưới đây sẽ áp dụng
theo AIP Việt Nam, mục 7, các trang từ AD
2.VVNB-35 đến AD 2.VVNB-41 ngày 30/11/2020. from AD 2.VVNB-35 to AD 2.VVNB-41 on 30 NOV

2020.

2.1 Usage of two parallel runways2.1 Chế độ sử dụng hai đường cất hạ cánh
song song

Refer to Viet Nam AIP, Item 7.1, pages AD 2.VVNB-35, 36
on 30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7.1, các trang AD
2.VVNB-35, 36 ngày 30/11/2020.

Note: The closure of RWY, TWYs refers to the relating
valid NOTAMs and AIP SUPs.

Lưu ý: Việc đóng cửa đường CHC, đường lăn tham
chiếu các NOTAM và các AIP SUP còn hiệu lực có liên
quan.

2.2 Operation procedures of two runways2.2 Phương thức khai thác hai đường cất hạ
cánh

Refer to Viet Nam AIP, Item 7.2, pages from AD 2.VVNB-36
to AD 2.VVNB-41 on 30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7.2, các trang từ AD
2.VVNB-36 đến AD 2.VVNB-41 ngày 30/11/2020.

2.2.1 Operational option 1: RWY 11L is used for aircraft
to land, RWY 11R is used for aircraft to take off

2.2.1 Chế độ 1: Sử dụng đường CHC 11L cho hạ cánh,
đường CHC 11R cho cất cánh

2.2.1.1 Aircraft which is holding on RWY 11R (ready for
take-off) is only allowed to take off when landing aircraft
has landed normally on RWY 11L;
or not less than the values in the following conditions:

2.2.1.1 Tàu bay đang dừng chờ trên đường CHC 11R (đã
sẵn sàng cất cánh) chỉ được phép cất cánh khi tàu bay hạ
cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường xuống đường CHC
11L;
hoặc không muộn hơn thời điểm trong các điều kiện sau:

a. Without ATS surveillance: Applying the minimum time
wake turbulence separation:

a. Khi không có giám sát ATS: Áp dụng phân cách nhiễu
động theo thời gian:

•• 2 minutes: If medium aircraft (landing) after heavy
aircraft (take-off).

2 phút: Nếu tàu bay hạng trung (hạ cánh) sau tàu bay
hạng nặng (cất cánh).
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•• 3 minutes: If light aircraft (landing) after heavy or
medium aircraft (take-off).

3 phút: Nếu tàu bay hạng nhẹ (hạ cánh) sau tàu bay
hạng nặng hoặc hạng trung (cất cánh).

b. Under ATS surveillance: Applying the minimum distance
wake turbulence separation.

b. Khi có giám sát ATS: Áp dụng phân cách nhiễu động
theo cự ly.

Cự ly tàu bay hạ cánh so với
ngưỡng đường CHC 11R

Distance of landing ACFT from
RWY THR 11R

Hạng nhiễu động tàu bay
Wake turbulence category

Tàu bay cất cánh
Take-off aircraft

Tàu bay hạ cánh
Landing aircraft

7.4 KM (4 NM)Hạng nặng
Heavy

Hạng nặng
Heavy

5.5 KM (3 NM)Hạng trung, hạng nhẹ
Medium, light

9.3 KM (5 NM)Hạng nặng
Heavy

Hạng trung
Medium

5.5 KM (3 NM)Hạng trung, hạng nhẹ
Medium, light

11.1 KM (6 NM)Hạng nặng
Heavy

Hạng nhẹ
Light

9.3 KM (5 NM)Hạng trung
Medium

5.5 KM (3 NM)Hạng nhẹ
Light

Note: Take-off aircraft first, landing aircraft after.Lưu ý: Tàu bay cất cánh trước, tàu bay hạ cánh sau.

In case the preceding take-off aircraft is aircraft A380 and
equivalent, the following landing aircraft shall apply the
minimum separation 8 NM.

Đối với trường hợp tàu bay cất cánh trước là loại tàu bay
lớn từ A380 hoặc tương đương, tàu bay hạ cánh sau đó áp
dụng giãn cách tối thiểu 8 NM.

The figure illustrates some cases:Hình vẽ minh họa một số trường hợp:
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2.2.1.2 When using the intersection of RWY 11R and TWY
S7 for take-off: Aircraft at the intersection of RWY 11R and

2.2.1.2. Khi sử dụng vị trí giao điểm của đường CHC 11R
và đường lăn S7 để khởi hành: Tàu bay ở vị trí giao điểm

TWY S7 starts running for take-off when at the same timecủa đường CHC 11R và đường lăn S7 bắt đầu chạy đà cất
another landing aircraft is approaching at 3 NM or more on
the final approach track of RWY 11L.

cánh khi tại thời điểm đó tàu bay khác đang tiếp cận hạ
cánh ở vị trí 3 NM hoặc lớn hơn trên tuyến tiếp cận chót
đường CHC 11L.

2.2.2 Operational option 2: RWY 11L is used for aircraft
to take off, RWY 11R is used for aircraft to land

2.2.2 Chế độ 2: Sử dụng đường CHC 11L cho cất cánh,
đường CHC 11R cho hạ cánh

Refer to Viet Nam AIP, Item 7.2.2, page AD 2.VVNB-37 on
30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7.2.2, trang AD 2.VVNB-37
ngày 30/11/2020.

c. Aircraft which is holding on RWY 11L (ready for take-off)
is only allowed to take off when landing aircraft has landed
normally on RWY 11R;
or not less than the values in conditions specified in
Items a, b of 2.2.1.1.

c. Tàu bay đang dừng chờ trên đường CHC 11L (đã sẵn
sàng cất cánh) chỉ được phép cất cánh khi tàu bay hạ cánh
đã tiếp đất hạ cánh bình thường xuống đường CHC 11R;
hoặc không muộn hơn thời điểm trong các điều kiện
được quy định tại các mục a, b của mục 2.2.1.1.

The figure illustrates some cases:Hình vẽ minh họa một số trường hợp:
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2.2.3 Operational option 3: RWY 29R is used for aircraft
to land, RWY 29L is used for aircraft to take off

2.2.3 Chế độ 3: Sử dụng đường CHC 29R cho hạ cánh,
đường CHC 29L cho cất cánh

a. Aircraft which is holding on RWY 29L (ready for take-off)
is only allowed to take off when landing aircraft has landed
normally on RWY 29R;
or not later than the time in conditions specified in Items
a, b of 2.2.1.1.

a. Tàu bay đang dừng chờ trên đường CHC 29L (đã sẵn
sàng cất cánh) chỉ được phép cất cánh khi tàu bay hạ cánh
đã tiếp đất hạ cánh bình thường xuống đường CHC 29R;
hoặc không muộn hơn thời điểm trong các điều kiện
được quy định tại các mục a, b của mục 2.2.1.1.

The figure illustrates some cases:Hình vẽ minh họa một số trường hợp:

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A10/21-4 AIP Viet Nam
15 APR 2021~~~eaip-amdt~~~



b. When using the intersection of RWY 29L and TWY S2
for take-off: Aircraft at the intersection between RWY 29L

b. Khi sử dụng vị trí giao điểm của đường CHC 29L và
đường lăn S2 để cất cánh: Tàu bay ở vị trí giao điểm của

and TWY S2 starts running for take-off when at the sameđường CHC 29L và đường lăn S2 bắt đầu chạy đà cất cánh
time another landing aircraft is approaching at 3 NM or more
on the final approach track of RWY 29R .

khi tại thời điểm đó tàu bay khác đang tiếp cận hạ cánh ở
vị trí 3 NM hoặc lớn hơn trên tuyến tiếp cận chót đường
CHC 29R.

2.2.4 Operational option 4: RWY 29R is used for aircraft
to take off, RWY 29L is used for aircraft to land

2.2.4 Chế độ 4: Sử dụng đường CHC 29R cho cất cánh,
đường CHC 29L cho hạ cánh

Refer to Viet Nam AIP, Item 7.2.4, page AD 2.VVNB-39 on
30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7.2.4, trang AD 2.VVNB-39
ngày 30/11/2020.

b. Aircraft which is holding on RWY 29R (ready for take-off)
is only allowed to take off when landing aircraft has landed
normally on RWY 29L;
or not less than the values in conditions specified Items
a, b of 2.2.1.1.

b. Tàu bay đang dừng chờ trên đường CHC 29R (đã sẵn
sàng cất cánh) chỉ được phép cất cánh khi tàu bay hạ cánh
đã tiếp đất hạ cánh bình thường xuống đường CHC 29L;
hoặc không muộn hơn thời điểm trong các điều kiện
được quy định tại các mục a, b của mục 2.2.1.1.

The figure illustrates some cases:Hình vẽ minh họa một số trường hợp:
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c. When using the intersection of RWY 29R and TWY S2
for take-off:

c. Khi sử dụng vị trí giao điểm của đường CHC 29R và
đường lăn S2 để cất cánh:

•• Aircraft is not allowed to hold on TWY S2 (between
two RWYs) when the other landing aircraft is
approaching on RWY 29L.

Tàu bay không được phép dừng chờ trên đường lăn
S2 (giữa hai đường CHC) khi có tàu bay về hạ cánh
đang thực hiện tiếp cận đường CHC 29L.

•• Aircraft at the intersection of RWY 29R and TWY S2
starts running for take-off when at the same time

Tàu bay ở vị trí giao điểm của đường CHC 29R và
đường lăn S2 bắt đầu chạy đà cất cánh khi tại thời

another landing aircraft is approaching at 3 NM or more
on the final approach track of RWY 29L.

điểm đó tàu bay khác đang tiếp cận hạ cánh ở vị trí 3
NM hoặc lớn hơn trên tuyến tiếp cận chót đường CHC
29L.

2.2.5 Operational option 5: Both RWYs 11L and 11R are
used for aircraft to take off

2.2.5 Chế độ 5: Sử dụng cả đường CHC 11L và 11R cho
cất cánh

Refer to Viet Nam AIP, Item 7.2.5, page AD 2.VVNB-40 on
30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7.2.5, trang AD 2.VVNB-40
ngày 30/11/2020.

2.2.6 Operational option 6: Both RWYs 11L and 11R are
used for aircraft to land

2.2.6 Chế độ 6: Sử dụng cả đường CHC 11L và 11R cho
hạ cánh

•• Being used as one RWY.Sử dụng như một đường cất hạ cánh.
•• This operation option is limited due to no capability

of standby.
Hạn chế sử dụng chế độ này do không còn khả năng
dự phòng.

2.2.7 Operational option 7: Both RWYs 29L and 29R are
used for aircraft to take off

2.2.7 Chế độ 7: Sử dụng cả đường CHC 29L và 29R cho
cất cánh

Refer to Viet Nam AIP, Item 7.2.7, page AD 2.VVNB-41 on
30 NOV 2020.

Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 7.2.7, trang AD 2.VVNB-41
ngày 30/11/2020.

2.2.8 Operational option 8: Both RWYs 29L and 29R are
used for aircraft to land

2.2.8 Chế độ 8: Sử dụng cả đường CHC 29L và 29R cho
hạ cánh

•• Being used as one RWY.Sử dụng như một đường cất hạ cánh.
•• This operation option is limited due to no capability

of standby.
Hạn chế sử dụng chế độ này do không còn khả năng
dự phòng.

Notes:Lưu ý:

•• Pilots shall fully understand and implement
standard operational procedures (SOP) and these

Tổ lái phải nắm rõ và thực hiện đầy đủ phương
thức khai thác tiêu chuẩn (SOP) và các phương

operational procedures; focus on observing,thức khai thác này; lưu ý tập trung quan sát, tuân
strictly complying and fully, timely implementingthủ nghiêm và thực hiện đầy đủ, kịp thời huấn lệnh
ATC clearances for RWY's occupation time
reduction.

của kiểm soát viên không lưu nhằmgiảm thiểu thời
gian chiếm dụng đường CHC.
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•• Pilots shall be ready for take-off; ensure that
aircraft shall be held on the assigned holding point
as requested by ATC.

Tổ lái phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi hành;
đảm bảo dừng chờ đúng vị trí điểm chờ theo yêu
cầu của kiểm soát viên không lưu.

•• Expedite to carry out the line-up RWY and take-off
clearances (note: Clearance for line up RWY is not
clearance for take-off).

Khẩn trương thực hiện huấn lệnh lăn lên đường
CHC, huấn lệnh cất cánh đã được cấp (lưu ý: Huấn
lệnh lên đường CHC không phải là huấn lệnh cất
cánh).

•• Pilots shall ensure that aircraft start rolling for
take-off within 30 seconds since receiving take-off

Phải đảm bảo bắt đầu cho tàu bay chạy đà cất cánh
trong thời gian không quá 30 giây kể từ khi nhận

clearance (if the aircraft is unable to do so, pilots
shall inform Noi Bai TWR immediately).

huấn lệnh cất cánh (nếu tổ lái không thực hiện
được báo ngay cho Đài kiểm soát tại sân bay Nội
Bài).

•• Pilots expedite to vacate RWYs (ensure that the
tail of the aircraft vacating the holding point

Tổ lái khẩn trương thoát ly đường CHC (đảm bảo
đuôi tàu bay thoát ly khỏi vạch dừng chờ liên quan)

marking) within 60 seconds after deceleration (iftrong thời gian không quá 60 giây sau khi xả đà
the aircraft is unable to do so, pilots shall inform
Noi Bai TWR immediately).

(nếu tổ lái không thực hiện được báo ngay cho Đài
kiểm soát tại sân bay Nội Bài).

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIP Supplement shall become effective from 0000 on
15 APR 2021 (UTC).

Tập bổ sung AIP này sẽ có hiệu lực từ 00h00 ngày 15 tháng
4 năm 2021 (giờ quốc tế).

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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