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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
On 1 SEP 2021, the AIC A07/21 was published to notify the
implementation of arrival and departure manager system
(AMAN/DMAN) at Noi Bai International Airport.

Ngày 1/9/2021, Thông tri hàng không AIC A07/21 đã được
phát hành để thông báo về việc triển khai hệ thống quản lý
tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

This AIP Supplement aims at notifying the coordination
procedure processing data arrival and departure manager
system (AMAN/DMAN) at Noi Bai International Airport.

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo quy trình phối hợp
xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến và tàu bay
khởi hành (AMAN/DMAN) tại Cảng hàng không quốc tế Nội
Bài.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Scope of application2.1 Phạm vi điều chỉnh
This procedure is applied to flights arriving to and departing
from Noi Bai International Airport when apply AMAN/DMAN

Quy trình này được áp dụng cho các chuyến bay đến, khởi
hành từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khi áp dụng

(except for VIP flights, special flights, flights with technicalAMAN/DMAN (riêng các chuyến bay chuyên cơ, chuyến
problems and emergency flight which are prioritised in
accordance with current regulations).

bay đặc biệt, chuyến bay trục trặc kỹ thuật và chuyến bay
khẩn cấp được ưu tiên sắp xếp thứ tự và áp dụng theo các
quy định hiện hành).

2.2 Time of application2.2 Thời gian áp dụng
- Trial applicable time: From 0000 to 1200 (UTC) daily,
from 1 OCT 2021 to 6 OCT 2021.

- Thời gian thử nghiệm: Từ 00h00 đến 12h00 (giờ quốc
tế) các ngày từ 1/10/2021 đến 6/10/2021.

- Official application time: From 0000 (UTC) on 7 OCT
2021, applied H24.

- Thời gian áp dụng chính thức: Từ 00h00 (giờ quốc tế)
ngày 7/10/2021, áp dụng 24/24.

2.3 Coordination procedure processing data
arrival and departure manager (AMAN/DMAN)
system

2.3 Quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ
thống quản lý tàu bay đến và tàu bay khởi
hành

2.3.1 For arriving flight2.3.1 Đối với chuyến bay đến

- Data of the designated times for Scheduled Time of Arrival
(STA), Actual Time of Arrival (ATA) of the flight will be

- Dữ liệu các mốc thời gian về STA, ATA của chuyến bay
sẽ được hệ thống AMAN/DMAN tính toán và hiển thị trên

calculated by the AMAN/DMAN system and displayed onhệ thống 10 phút trước khi tàu bay đến vào vùng thông báo
bay Hà Nội. the system 10 minutes before the arriving flight enters Ha

Noi FIR.

- Based on the STA, related units must ensure that the
aircraft stand/passenger boarding bridge, facilities and

- Căn cứ kế hoạch dự kiến hạ cánh của các chuyến bay,
các đơn vị liên quan bảo đảm sẵn sàng vị trí đỗ/cầu hành

vehicles are ready to serve the flight at least 5 minuteskhách, lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ chuyến
before the time the aircraft taxi into stand/passenger
boarding bridge.

bay chậm nhất 5 phút trước khi tàu bay vào vị trí đỗ/cầu
hành khách.
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- ATC ensures to coordinate and unify with pilot to effectively
comply with AMAN's recommendations for flights such as

- KSVKL đảm bảo phối hợp, thống nhất tổ lái thực hiện hiệu
quả theo khuyến cáo của AMAN đối với chuyến bay như

increase/reduce speed, using the holding pattern, extendtăng/giảm tốc độ, sử dụng khu chờ, kéo dài hoặc rút ngắn
vệt bay… tuỳ theo tình huống không lưu. or shorten the track, etc., depending on the air traffic

situation.

a. Responsibility of pilota. Trách nhiệm của tổ lái

- Co-operating and complying with the ATCs' clearances to
follow AMAN's recommendations for flights such as

- Phối hợp và tuân thủ huấn lệnh của KSVKL thực hiện theo
khuyến cáo AMAN đưa ra đối với chuyến bay như tăng/giảm

increase/reduce speed, using the holding pattern, extendtốc độ, sử dụng khu chờ, kéo dài hoặc rút ngắn vệt bay …
or shorten the track ... depending on the air traffic situation.tuỳ theo tình huống không lưu. Thông báo sớm cho KSVKL

nếu không thể tuân thủ để có phương án thay thế. Early notifying ATC if pilot is unable to comply with an
alternative plan.

- Comply with the regulations on speed control in the air
and on the movement area:

- Tuân thủ quy định về kiểm soát tốc độ trên không và trên
khu bay:

+ Air speed control:+ Kiểm soát tốc độ trên không:

•• All aircrafts using SID/STAR RNAV 1 shall follow the
speed restrictions specified in the flight procedures

Tất cả tàu bay sử dụng phương thức bay SID/STAR
RNAV 1 phải tuân thủ những hạn chế về tốc độ được

(published in AIP Viet Nam). If unable to follow thethể hiện trong các phương thức bay (được công bố
speed restrictions, pilot shall inform ATC immediately
and report expected speed.

trên AIP). Nếu không thể tuân thủ những hạn chế về
tốc độ, tổ lái phải thông báo ngay cho KSVKL và đưa
ra tốc độ sẽ sử dụng.

•• Speed restriction within Noi Bai TMA are as follows:Hạn chế tốc độ trong khu vực TMA Nội Bài như sau:

∗∗ Aircraft under FL 100: Maximum speed 250 kt
(IAS).

Tàu bay dưới FL 100: Tốc độ (IAS) tối đa 250 kt.

∗∗ Arrival aircraft is 12 NM (track mile) from
touchdown: Maximum speed 200 kt (IAS).

Tàu bay về cách điểm chạm bánh 12 NM (track
mile): Tốc độ (IAS) tối đa 200 kt.

∗∗ Arrival aircraft is 5 NM (track mile) from
touchdown: Maximum speed 160 kt (IAS).

Tàu bay về cách điểm chạm bánh 5 NM (track
mile): Tốc độ (IAS) tối đa 160 kt.

+ Speed control on movement area:+ Kiểm soát tốc độ trên khu bay:

•• Aircraft taxiing speed into stand equipped with visual
docking guidance system (VDGS): As published in
AIPViet Nam, Item VVNB AD 2.9.

Tốc độ tàu bay lăn vào sân đỗ có trang bị hệ thống
dẫn đỗ tàu bay (VDGS): Đã được công bố tại AIP Việt
Nam, mục VVNB AD 2.9.

•• Aircraft taxiing speed at the movement area:Tốc độ tàu bay lăn tại khu vực di chuyến:

∗∗ RWY area: Not exceed 40 kts;Khu vực đường cất hạ cánh: Không quá 40 kts;
∗∗ TWY area: Not exceed 30 kts when the aircraft

is performing a straight taxi;
Khu vực đường lăn: Không quá 30 kts khi tàu bay
thực hiện lăn thẳng;

∗∗ Apron area: Not exceed 15 kts before
approaching the last turn to the parking; not

Khu vực sân đỗ: Không quá 15 kts khi lăn chuẩn
bị tiến nhập vòng rẽ đối chuẩn để tiếp cận vị trí

exceed 10 kts when turning in the last turn to theđỗ; không quá 10 kts khi tàu bay thực hiện vòng
parking (with marshaller), then reduce speed torẽ đối chuẩn để tiếp cận vào vị trí đỗ (có nhân
approach the stand, stop right at the stop line.viên đánh tín hiệu), sau đó giảm dần tốc độ để
Pilots must strictly follow the marshaller’tiếp cận vị trí đỗ, dừng đúng vạch dừng. Tổ lái
instructions, including the signal requesting to
reduce speed (if any).

phải lưu ý thực hiện đúng các chỉ dẫn của nhân
viên đánh tín hiệu, bao gồm cả tín hiệu yêu cầu
lăn chậm lại (nếu có).

•• When taxiing aircraft makes a turn of 90° or more: Not
exceed 10 kts.

Khi tàu bay lăn thực hiện vòng rẽ từ 90° trở lên: Không
quá 10 kts.

•• In low visibility operation (LVO): Not exceed 10 kts.Trong điều kiện tầm nhìn thấp (LVO): Không quá 10
kts.

- In order to reduce RWY occupancy time and expedite the
air traffic flow, pilots must immediately perform the RWY

- Để giảm thời gian chiếm dụng đường CHC và thúc đẩy
nền không lưu, tổ lái phải khẩn trương thực hiện huấn lệnh

vacating clearance and ensure that the tail of the aircraftthoát ly đường CHC và đảm bảo đuôi tàu bay thoát ly khỏi
vacate the relevant holding position within the time notvạch chờ liên quan trong thời gian không quá 60 giây sau
exceeding 60 seconds after rolling out; immediately notify
Noi Bai TWR if unable to perform.

khi xả đà; thông báo ngay cho TWRNội Bài nếu không thực
hiện được.
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b. Flight plan procedure of airlinesb. Phương thức lập kế hoạch bay không lưu của hãng
hàng không/công ty bay

Field 15 of the flight plan shall be fully filled, especially the
shortest arrival procedure (STAR) complied with RWY
operating mode at Noi Bai International Airport.

Trường 15 của kế hoạch bay phải được khai báo đầy đủ,
đặc biệt là phương thức đến (STAR) ngắn nhất phù hợp
chế độ khai thác đường CHC tại Nội Bài.

+ Arrival procedures when using RWY 11L/R include:
BISON 1L/1R, HAKAO 1N/1R, HUVAN 1N/1R, MUCHI
1L/1R, TAMDA 1N/1R.

+ Các phương thức đến khi sử dụng đường CHC 11L/R bao
gồm: BISON1L/1R, HAKAO1N/1R, HUVAN1N/1R,MUCHI
1L/1R, TAMDA 1N/1R.

+ Arrival procedures when using RWY 29L include: BISON
1P, HAKAO 1P, HUVAN 1P, MUCHI 1P, TAMDA 1P.

+ Các phương thức đến khi sử dụng đường CHC 29L gồm:
BISON 1P, HAKAO 1P, HUVAN 1P, MUCHI 1P, TAMDA
1P.

2.3.2 For departing flight (chart the coordination
procedures process the implementation of AMAN/DMAN
system as mentioned in Item c. below)

2.3.2 Đối với chuyến bay khởi hành (sơ đồ mô tả quy
trình phối hợp thực hiện dữ liệu hệ thống AMAN/DMAN
được nêu tại mục c. dưới đây)

- 60 minutes before the Estimated Off-Block Time (EOBT)
of flight, DMANwill calculate and display the Target Start-up

- 60 phút trước giờ EOBT của chuyến bay, DMAN sẽ tính
toán và hiển thị giờ TSAT và TTOT trên hệ thống, các Hãng

Approval Time (TSAT) and Target Take-of Time (TTOT) inHK (nội địa và nước ngoài), đơn vị khai thác mặt đất (VIAGS,
the system. After exploiting on the AMAN/DMAN sharingHGS), sau khi khai thác trên màn hình chia sẻ hình ảnh
screen, airlines (domestic and international), Viet NamAMAN/DMAN có trách nhiệm thông báo giờ TSAT, TTOT

của chuyến bay cho tổ lái. Airport Ground Services (VIAGS), Ha Noi Ground Services
(HGS) are responsible to inform the TSAT, TTOT of the
flight to the pilot.

- After the TSAT of flight is displayed on the
AMAN/DMANsharing screen, the airline's representative

- Sau khi giờ TSAT của chuyến bay được hiển thị trên màn
hình chia sẻ, đại diện hãng HK/công ty bay (nội địa và nước

(domestic/international) is responsible to inform ATCngoài) có trách nhiệm thông báo cho KSVKL khai thác
operating AMAN/DMAN the updated/revised EOBT of theAMAN/DMAN giờ EOBT cập nhật/sửa đổi của chuyến bay
flight in case there is a deviation of 5 minutes or more.nếu có sai lệch từ 5 phút trở lên. Hạn chế thay đổi giờ
The change of EOBT shall be limited (not more than 3 times)
to ensure the stability of the TTOT calculation process.

EOBT của chuyến bay (không quá 3 lần) để đảm bảo tính
ổn định của quá trình tính toán giờ TTOT.

- ATC will notify the pilot if there is a change the TSAT of
the flight.

- KSVKL sẽ thông báo cho tổ lái nếu có thay đổi về giờ
TSAT của chuyến bay.

a. Responsibilities of the pilot:a. Trách nhiệm của tổ lái:

- At least 5 minutes before the EOBT, pilots shall ensure to
contact ATC - Clearance delivery position (119.25 MHz) for
ATC clearance.

- Tối thiểu 5 phút trước giờ EOBT, tổ lái phải đảm bảo liên
lạc với KSVKL vị trí Clerance delivery (119.25 MHz) để xin
huấn lệnh đường dài (ATC clearance).

- Receive information about TSAT, TTOT of flight from
airline’s representative (domestic/international); initiatively

- Nhận thông tin về giờ TSAT, TTOT của chuyến bay từ đại
diện hãng HK/công ty bay (nội địa và nước ngoài); chủ động

co-operate to implement the flight preparation procedures
to ensure the compliance with the TSAT and TTOT of flight.

phối hợp thực hiện các quy trình chuẩn bị của chuyến bay
để đảm bảo tuân thủ giờ TSAT, TTOT của chuyến bay.

- ± 5 minutes of TSAT, the pilot contacts GCU Noi Bai
(121.9 MHz) to request for startup/pushback (after receiving

- ± 5 phút so với giờ TSAT, tổ lái liên lạc GCU Nội Bài
(121.9 MHz) để xin huấn lệnh nổ máy/kéo đẩy (sau khi đã

the ATC clearance). If more than 5 minutes after receivingnhận được huấn lệnh đường dài). Nếu quá 5 phút sau khi
the clearance, the aircraft does not startup/pushback duenhận huấn lệnh, chuyến bay vẫn chưa bắt đầu nổ máy/kéo
to not being ready, the TSAT of flight will be cancelledđẩy do chưa sẵn sàng thì giờ TSAT của chuyến bay đó sẽ
(except in case of aircraft condition on the apron). Pilotsbị hủy (trừ trường hợp do điều kiện tàu bay trên sân đỗ). Tổ
shall notify ATC the reason and the next plan. ATC will
inform new TSAT of the flight.

lái thông báo cho KSVKL lý do và dự định tiếp theo. KSVKL
thông báo giờ TSAT mới của chuyến bay.

- In order to reduce RWY occupancy time and expedite the
air traffic flow, the pilots must be prompt to line up RWY,

- Để giảm thời gian chiếm dụng đường CHC và thúc đẩy
nền không lưu, tổ lái phải khẩn trương thực hiện huấn lệnh

rolling for take-off within 30 seconds since receiving take-offlăn lên đường CHC, đảm bảo bắt đầu cho tàu bay chạy đà
clearance. Immediately notify Noi Bai TWR if unable to
perform.

cất cánh trong thời gian không quá 30 giây kể từ khi nhận
huấn lệnh cất cánh. Thông báo ngay cho TWR Nội Bài nếu
không thực hiện được.

- Comply with regulations on speed control on themovement
area as mentioned in Item a. part 2.3.1.

- Tuân thủ quy định về kiểm soát tốc độ lăn trên khu bay
như tại mục a. phần 2.3.1.
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b. Flight plan procedure of airlinesb. Phương thức lập kế hoạch bay của hãng hàng không

- Field 15 of the flight plan shall be fully filled, especially
departure procedure (SID) complied with RWY operating
mode at Noi Bai International Airport.

- Trường 15 của kế hoạch bay phải được khai báo đầy đủ,
đặc biệt là phương thức khởi hành (SID) phù hợp chế độ
khai thác đường CHC tại Nội Bài.

+ Departure procedures when using RWY 11L/R include:
JULUN1A/1B, BUNBO1A/1B, TINLY 1A/1B,MUCHI 1A/1B,
HUVAN 1D/1E.

+ Các phương thức khởi hành khi sử dụng đường CHC
11L/R, gồm: JULUN 1A/1B, BUNBO 1A/1B, TINLY 1A/1B,
MUCHI 1A/1B, HUVAN 1D/1E.

+ Departure procedures when using RWY 29L/R include:
JULUN 1C/1D, DIHAI 1A/1B, FINAM 1A/1B, XUNBI 1A/1B,
LENNU 1A/1B.

+ Các phương thức khởi hành khi sử dụng đường CHC
29L/R, các phương thức khởi hành gồm: JULUN 1C/1D,
DIHAI 1A/1B, FINAM 1A/1B, XUNBI 1A/1B, LENNU 1A/1B.

Note: In case of changing the submitted flight plan:Lưu ý: Trong trường hợp có thay đổi kế hoạch bay
không lưu:

- If a flight with submitted filled flight plan may be delayed
30 minutes or more than the EOBT filled in the flight plan.

- Bất cứ chuyến bay đã nộp kế hoạch bay, nếu có khả năng
phải chậm trễ 30 phút hoặc lâu hơn so với giờ EOBT ghi

The pilot/ airline’s representative /ARO shall immediatelytrong kế hoạch bay không lưu. Tổ lái/nhân viên điều độ của
notify TWR Noi Bai or the Air Traffic Services Reportinghãng HK hay công ty bay/nhân viên trợ giúp thủ tục kế
Office (ARO) at Noi Bai International Airport to issue a
DELAY message as regulated.

hoạch bay phải thông báo ngay cho TWR Nội Bài hoặc cơ
sở Thủ tục bay tại Cảng HKQT Nội Bài để thực hiện phát
điện văn DELAY theo quy định.

- If the flight is delayed more than 60 minutes of the EOBT
filled in the flight plan, the pilots/airline’s representative/ARO
shall revise the flight plan or submit a new flight plan.

- Nếu chuyến bay chậm quá 60 phút so với giờ EOBT ghi
trong kế hoạch bay không lưu thì tổ lái/nhân viên điều độ
của hãng HK hay công ty bay/nhân viên trợ giúp thủ tục kế
hoạch bay phải thực hiện điều chỉnh lại kế hoạch bay hoặc
nộp một kế hoạch bay mới.

c. Chart the coordination procedures process the
implementation of AMAN/DMAN system

c. Sơ đồ Quy trình phối hợp thực hiện dữ liệu hệ thống
AMAN/DMAN
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3 EFFECT3 HIỆU LỰC
AIP Supplement shall become official effective date from
0000 (UTC) on 1 OCT 2021.

Tập bổ sung AIP này sẽ có hiệu lực chính thức từ 00h00
(giờ quốc tế) ngày 1/10/2021.
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