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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
On 17 DEC 2021, AIP Supplement A38/21 was published
to notify the adjustment of the operational period,

Ngày 17/12/2021, Tập bổ sung AIP A38/21 đã được phát
hành để thông báo việc điều chỉnh thời gian khai thác, hủy

cancellation and temporary suspension of some aircraft
stands at Noi Bai International Airport.

bỏ và tạm ngừng khai thác một số vị trí đỗ tàu bay tại Cảng
hàng không quốc tế Nội Bài.

Currently, some contents have been adjusted. Therefore,
this AIP Supplement aims at notifying:

Hiện nay, một số nội dung đã được điều chỉnh. Vì vậy, Tập
bổ sung AIP này nhằm thông báo về việc:

1.1 The adjustment of the operational period of
parking/parking overnight aircraft stands, non-commercial

1.1 Điều chỉnh thời gian khai thác các vị trí đỗ tàu bay đỗ
chờ/đỗ qua đêm, không khai thác thương mại (25A, 25B,

purpose (25A, 25B, 25N, 25P, 25Q, 25R, 25T, 25U, 25V,25N, 25P, 25Q, 25R, 25T, 25U, 25V, 25W, 25Z, 25C, 25D,
25W, 25Z, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25K, 25L,
25M, 25S, 26S, 27S): Until 1659 (UTC) on 31 MAR 2022.

25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25K, 25L, 25M, 25S, 26S, 27S):
Đến 1659 (giờ quốc tế) ngày 31/3/2022.

1.2 The temporary suspension of TWY S1 and TWY S1A:
Until 1659 (UTC) on 31 MAR 2022.

1.2 Tạm dừng khai thác đường lăn S1 và đường lăn S1A:
Đến 1659 (giờ quốc tế) ngày 31/03/2022.

1.3 The withdrawal of parking/parking overnight aircraft
stands (47A, 49A, 25Y, 71A, 72A, 73A, 75A, 76A, 77A, 83A,
84A, 85A, 75R): From 1701 (UTC) on 31 DEC 2021.

1.3 Hủy bỏ các vị trí đỗ tàu bay đỗ chờ/đỗ qua đêm (47A,
49A, 25Y, 71A, 72A, 73A, 75A, 76A, 77A, 83A, 84A, 85A,
75R): Từ 1701 (giờ quốc tế) ngày 31/12/2021.

(NOTAMs A2605/21, A2606/21, A2607/21, A2608/21 were
issued to notify the contents above).

(Các NOTAM A2605/21, A2606/21, A2607/21, A2608/21
đã được phát hành để thông báo các nội dung trên).

1.4 Besides, commercial stands (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A,
2B, 3, 55, 56) and aircraft operational procedures have been

1.4 Ngoài ra, các vị trí đỗ thương mại (1, 1A, 1B, 1C, 1D,
2, 2A, 2B, 3, 55, 56) và phương thức khai thác, vận hành

published in AIP SUP A28/21: see Attachment 1 pages AIP
SUP A01/22-10, 11 for details.

tàu bay đã được phát hành trong AIP SUP A28/21: chi tiết
xem tại Phụ đính 1 các trang AIP SUP A01/22-10, 11.

1.5 This AIP Supplement shall supersede AIP Supplements
A28/21 and A38/21.

1.5 Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ các Tập bổ sung AIP
A28/21 và A38/21.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 The adjustment of the operational period
of parking/parking overnight aircraft stands,

2.1 Điều chỉnh thời gian khai thác các vị trí đỗ
chờ/đỗ qua đêm, không khai thác thương mại

non-commercial purpose (25A, 25B, 25N, 25P,(25A, 25B, 25N, 25P, 25Q, 25R, 25T, 25U, 25V,
25Q, 25R, 25T, 25U, 25V, 25W, 25Z, 25C, 25D,25W, 25Z, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I,

25K, 25L, 25M, 25S, 26S, 27S) 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25K, 25L, 25M, 25S,
26S, 27S)
2.1.1 Applicable period: Until 1659 (UTC) on 31 MAR
2022.

2.1.1 Thời gian áp dụng: Đến 1659 (giờ quốc tế) ngày
31/3/2022.

2.1.2 Aircraft operational procedures:2.1.2 Phương thức khai thác tàu bay:
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a. On taxiway S1: The portion from taxiway S1B to
taxiway S4.

a. Trên đường lăn S1: Đoạn từ đường lăn S1B đến
đường lăn S4.

Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25A theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25B.
- Không được kéo/đẩy tàu bay có sải cánh lớn hơn 36 M
qua đường lăn S2A.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25A cách tim đường
lăn S5A là 89 M; cách vạch dừng chờ giữa đường lăn
S1 và các đường lăn S5A, S1B về phía Tây là 20 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25A
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25A
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stand 25B.
- Do not tow/push the aircraft with wingspan more than
36 M via TWY S2A.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 89 M from the stop line of stand 25A to the centre
line of TWY S5A; 20 M from the holding position
between TWY S1 and TWYs S5A, S1B to the West.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25B theo lộ trình
qua đường lăn S1B hoặc theo hướng từ Đông sang Tây
khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25A.
- Không được kéo/đẩy tàu bay có sải cánh lớn hơn 36 M
qua đường lăn S2A.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25B cách tim đường
lăn S4 về phía Đông là 89,57 M; cách vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 25A về phía Tây là 146,51 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25B - Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25B
through the route via TWY S1B or through the direction
from the East to the West when there is aircraft parking
at stand 25A.
- Do not tow/push the aircraft with wingspan more than
36 M via TWY S2A.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 89.57 M from the stop line of stand 25B to the centre
line of TWY S4 to the East; 146.51 M from the stop
line of stand 25A to the West.
- The nose of the aircraft is to the West.

b. On taxiway S1: The portion from taxiway S4 to
taxiway S6A.

b. Trên đường lăn S1: Đoạn từ đường lăn S4 đến đường
lăn S6A.

Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25N theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V, 25U, 25T, 25Z, 25R, 25Q, 25P.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25N cách tim đường
lăn S4 về phía Tây là 71 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25N
Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25N
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V, 25U, 25T, 25Z, 25R, 25Q,
25P.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 71 M from the stop line of stand 25N to the centre
line of TWY S4 to the West.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25P theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25N.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25P theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V, 25U, 25T, 25Z, 25R, 25Q, 25N.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25P cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25N về phía Tây là 64,5 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25P cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25N là
20 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25P - Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25P
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stand 25N.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25P
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V, 25U, 25T, 25Z, 25R, 25Q,
25N.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 64.5 M from the stop line of stand 25P to the stop
line of stand 25N to the West; 20 M from the nose of
the aircraft at stand 25P to the tail of the aircraft at
stand 25N.
- The nose of the aircraft is to the East.
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Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25Q theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V, 25U, 25T, 25Z, 25R, 25P.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25Q theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25Q cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25P về phía Tây là 54,5 M; mũi tàu
bay cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25P là 10 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25Q
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25Q
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V, 25U, 25T, 25Z, 25R, 25P.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25Q
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 54.5 M from the stop line of stand 25Q to the stop
line of stand 25P to the West; 10 M from the nose of
the aircraft at stand 25Q to the tail of the aircraft at
stand 25P.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25R theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V, 25U, 25T, 25Z, 25Q.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25R theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P, 25Q.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25R cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25Q về phía Tây là 54,5 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25R cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25Q là
10 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25R
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25R
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V, 25U, 25T, 25Z, 25Q.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25R
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P, 25Q.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 54.5 M from the stop line of stand 25R to the stop
line of stand 25Q to the West; 10 M from the nose of
the aircraft at stand 25R to the tail of the aircraft at
stand 25Q.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25Z theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V, 25U, 25T, 25R.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25Z theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P, 25Q, 25R.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25Z cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25R về phía Tây là 54,5 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25Z cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25R là
10 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25Z
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25Z
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V, 25U, 25T, 25R.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25Z
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P, 25Q, 25R.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 54.5 M from the stop line of stand 25Z to the stop
line of stand 25R to the West; 10 M from the nose of
the aircraft at stand 25Z to the tail of the aircraft at
stand 25R.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25T theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V, 25U.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25T theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P, 25Q, 25R, 25Z, 25U.
- Không được kéo/đẩy tàu bay có sải cánh lớn hơn 36 M
qua đường lăn S2A.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25T cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25Z về phía Tây là 121,7 M; đuôi
tàu bay vị trí đỗ 25T cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25Z là
19,3 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25T
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25T
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V, 25U.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25T
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P, 25Q, 25R, 25Z, 25U.
- Do not tow/push the aircraft with wingspan more than
36 M via TWY S2A.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 121.7 M from the stop line of stand 25T to the stop
line of stand 25Z to the West; 19.3 M from the tail of
the aircraft at stand 25T to the tail of the aircraft at
stand 25Z.
- The nose of the aircraft is to the West.
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Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25U theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25W,
25V.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25U theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P, 25Q, 25R, 25Z, 25T, 25V.
- Không được kéo/đẩy tàu bay có sải cánh lớn hơn 36 M
qua đường lăn S2A.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25U cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25T về phía Tây là 90,7 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25U cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25T là
20 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25U
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25U
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25W, 25V.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25U
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P, 25Q, 25R, 25Z, 25T, 25V.
- Do not tow/push the aircraft with wingspan more than
36 M via TWY S2A.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 90.7 M from the stop line of stand 25U to the stop
line of stand 25T to the West; 20 M from the nose of
the aircraft at stand 25U to the tail of the aircraft at
stand 25T.
- The nose of the aircraft is to the West.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25V theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25W.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25V theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P, 25Q, 25R, 25Z, 25T, 25U, 25W.
- Không được kéo/đẩy tàu bay có sải cánh lớn hơn 36 M
qua đường lăn S2A.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25V cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25U về phía Tây là 90,7 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25V cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25U là
20 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25V - Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25V
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stand 25W.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25V
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P, 25Q, 25R, 25Z, 25T, 25U,
25W.
- Do not tow/push the aircraft with wingspan more than
36 M via TWY S2A.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 90.7 M from the stop line of stand 25V to the stop
line of stand 25U to the West; 20 M from the nose of
the aircraft at stand 25V to the tail of the aircraft at
stand 25U.
- The nose of the aircraft is to the West.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25W theo lộ trình
qua đường lăn S4 khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25N,
25P, 25Q, 25R, 25Z, 25T, 25U, 25V.
- Không được kéo/đẩy tàu bay có sải cánh lớn hơn 36 M
qua đường lăn S2A.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25W cách tim đường
lăn S6A về phía Tây là 71 M; đuôi tàu bay vị trí đỗ
25W cách mũi tàu bay vị trí đỗ 25V là 20 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25W - Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25W
through the route via TWY S4 when there is aircraft
parking at stands 25N, 25P, 25Q, 25R, 25Z, 25T, 25U,
25V.
- Do not tow/push the aircraft with wingspan more than
36 M via TWY S2A.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 71 M from the stop line of stand 25W to the centre
line of TWY S6A to the West; 20 M from the tail of the
aircraft at stand 25W to the nose of the aircraft at
stand 25V.
- The nose of the aircraft is to the West.

c. On taxiway S1: The portion from taxiway S6A to
taxiway S1C.

c. Trên đường lăn S1: Đoạn từ đường lăn S6A đến
đường lăn S1C.

Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25C theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25G,
25F, 25E, 25D.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25C cách tim đường
lăn S6 về phía Tây là 65 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25C
Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25C
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stands 25G, 25F, 25E, 25D.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 65 M from the stop line of stand 25C to the centre
line of TWY S6 to the West.
- The nose of the aircraft is to the East.
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Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25D theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25C.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25D theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25G,
25F, 25E, 25C.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25D cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25C về phía Tây là 90,7 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25D cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25C là
20 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25D
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25D
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stand 25C.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25D
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stands 25G, 25F, 25E, 25C.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 90.7 M from the stop line of stand 25D to the stop
line of stand 25C to the West; 20 M from the nose of
the aircraft at stand 25D to the tail of the aircraft at
stand 25C.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25E theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25C,
25D, 25F.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25E theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25G,
25F.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25E cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25D về phía Tây là 117,5 M; đuôi
tàu bay vị trí đỗ 25E cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25D
là 15 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25E
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25E
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25C, 25D, 25F.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25E
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stands 25G, 25F.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 117.5 M from the stop line of stand 25E to the stop
line of stand 25D to the West; 15 M from the tail of
the aircraft at stand 25E to the tail of the aircraft at
stand 25D.
- The nose of the aircraft is to the West.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25F theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25C,
25D, 25E, 25G.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25F theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25G.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25F cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25E về phía Tây là 59,5 M; đuôi tàu
bay vị trí đỗ 25F cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25E là
15 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25F
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25F
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25C, 25D, 25E, 25G.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25F
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stand 25G.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 59.5 M from the stop line of stand 25F to the stop
line of stand 25E to the West; 15 M from the tail of the
aircraft at stand 25F to the tail of the aircraft at stand
25E.
- The nose of the aircraft is to the West.

Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25G theo lộ trình
qua đường lăn S6A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25C,
25D, 25E, 25F.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25G cách tim đường
lăn S1C về phía Đông là 73 M; đuôi tàu bay vị trí đỗ
25G cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25F là 15 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25G Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25G
through the route via TWY S6A when there is aircraft
parking at stands 25C, 25D, 25E, 25F.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 73 M from the stop line of stand 25G to the centre
line of TWY S1C to the East; 15 M from the tail of the
aircraft at stand 25G to the tail of the aircraft at stand
25F.
- The nose of the aircraft is to the West.
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d. On taxiway S1: The portion from taxiway S1C to
taxiway S7A.

d. Trên đường lăn S1: Đoạn từ đường lăn S1C đến
đường lăn S7A.

Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25H theo lộ trình
qua đường lăn S1D/S7A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí
đỗ 25M, 25L, 25K, 25I.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25H cách tim đường
lăn S1C về phía Tây là 65 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25H
Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25H
through the route via TWY S1D/S7A when there is aircraft
parking at stands 25M, 25L, 25K, 25I.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 65 M from the stop line of stand 25H to the centre
line of TWY S1C to the West.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25I theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 25H.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25I theo lộ trình
qua đường lăn S1D/S7A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí
đỗ 25M, 25L, 25K, 25H.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25I cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25H về phía Tây là 59,5 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25I cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25H là
15 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25I
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25I
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stand 25H.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25I
through the route via TWY S1D/S7A when there is aircraft
parking at stands 25M, 25L, 25K, 25H.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 59.5 M from the stop line of stand 25I to the stop line
of stand 25H to the West; 15 M from the nose of the
aircraft at stand 25I to the tail of the aircraft at stand
25H.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25K theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25H,
25I.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25K theo lộ trình
qua đường lăn S1D/S7A khi có tàu bay đỗ tại các vị trí
đỗ 25M, 25L, 25I.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25K cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25I về phía Tây là 59,5 M; mũi tàu
bay vị trí đỗ 25K cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25I là
15 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Đông.

25K
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25K
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stands 25H, 25I.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25K
through the route via TWY S1D/S7A when there is aircraft
parking at stands 25M, 25L, 25I.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 59.5 M from the stop line of stand 25K to the stop
line of stand 25I to the West; 15 M from the nose of
the aircraft at stand 25K to the tail of the aircraft at
stand 25I.
- The nose of the aircraft is to the East.

- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25L theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25H,
25I, 25K.
- Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25L theo lộ trình
qua đường lăn S1D/S7A khi có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
25M.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25L cách vạch dừng
bánh mũi vị trí đỗ 25M là 90,5 M; đuôi tàu bay vị trí
đỗ 25L cách đuôi tàu bay vị trí đỗ 25K là 15 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25L
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25L
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stands 25H, 25I, 25K.
- Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25L
through the route via TWY S1D/S7A when there is aircraft
parking at stand 25M.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 90.5 M from the stop line of stand 25L to the stop
line of stand 25M; 15 M from the tail of the aircraft at
stand 25L to the tail of the aircraft at stand 25K.
- The nose of the aircraft is to the West.

Không kéo/đẩy tàu bay vào/ra vị trí đỗ 25M theo lộ trình
qua đường lăn S1C khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 25H,
25I, 25K, 25L.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 65 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25M cách tim đường
lăn S7 về phía Đông là 70 M; cách vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ 25L là 90,5 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

25M
Do not tow/push the aircraft into/out of the stand 25M
through the route via TWY S1C when there is aircraft
parking at stands 25H, 25I, 25K, 25L.

- Used for aircraft with maximum wingspan 65 M.
- 70 M from the stop line of stand 25M to the centre
line of TWY S7 to the East; 90.5 M from the stop line
of stand 25L.
- The nose of the aircraft is to the West.
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e. On taxiway S1A.e. Trên đường lăn S1A.

Hạn chế khai thác
Operational limitations

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft
stands

Tàu bay được kéo/đẩy vào/ra vị trí đỗ 25S khi
không có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 26S, 27S.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 25S cách tim đường CHC
11R/29L về phía Nam là 130 M; cách vạch dừng chờ lên đầu
đường CHC 29L là 40,25 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Bắc.

25S
Aircraft are towed/pushed into/out of the stand
25S when there is no aircraft parking at stands
26S, 27S.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 130 M from the stop line of stand 25S to the centre line of
RWY 11R/29L to the South; 40.25 M from the holding position
to the beginning of RWY 29L.
- The nose of the aircraft is to the North.
- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 26S cách tim đường lăn S1
về phía Đông là 65,45 M; đuôi tàu bay vị trí đỗ 26S cách mũi
tàu bay vị trí đỗ 27S là 10 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

26S
- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 65.45 M from the stop line of stand 26S to the centre line
of TWY S1 to the East; 10 M from the tail of the aircraft at
stand 26S to the nose of the aircraft at stand 27S.
- The nose of the aircraft is to the West.

Tàu bay được kéo/đẩy vào/ra vị trí đỗ 27S khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 26S.

- Khai thác loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.
- Vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 27S cách vạch dừng bánh
mũi vị trí đỗ số 26S là 54,5 M; đuôi tàu bay tại vị trí đỗ 25S
cách đuôi tàu bay tại vị trí đỗ 27S là 9,5 M.
- Mũi tàu bay quay hướng Tây.

27S
Aircraft are towed/pushed into/out of the stand
27S when there is no aircraft parking at stand 26S.

- Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
- 54.5 M from the stop line of stand 27S to the stop line of
stand 26S; 9.5 M from the tail of the aircraft at stand 25S to
the tail of the aircraft at stand 27S.
- The nose of the aircraft is to the West.

2.1.3 Aircraft towing/pushing procedures from
commercial stands to parking/parking overnight stands
and vice versa:

2.1.3 Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ
thương mại đến các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược
lại:

Phương thức kéo/đẩy
Towing/pushing procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

a. Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S1C/S7A → đường lăn
S1 → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
b. Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn
S1 → đường lăn S1B → vệt lăn EW → đường lăn S1C/S7A → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược
lại.25H, 25I, 25K, 25M,

25L
a. For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S1C/S7A → TWY S1 →
parking/parking overnight stand and vice versa.
b. For stands from 71 to 82:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S2A/S2B → TWY S1 →
TWY S1B → taxilane EW → TWY S1C/S7A → parking/parking overnight stand and vice versa.
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Phương thức kéo/đẩy
Towing/pushing procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

a. Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S1C/S6A → đường lăn
S1 → vị trí đỗ tập kết và ngược lại.
b. Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn
S1 → đường lăn S1B → vệt lăn EW → đường lăn S1C/S6A → đường lăn S1 → vị trí đỗ tập kết và
ngược lại.25C, 25D, 25E, 25F,

25G
a. For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S1C/S6A → TWY S1 →
gathering aircraft stand and vice versa.
b. For stands from 71 to 82:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S2A/S2B → TWY S1 →
TWY S1B → taxilane EW → TWY S1C/S6A → TWY S1 → gathering aircraft stand and vice versa.
a. Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW→ đường lăn S4/S6A → đường lăn S1
→ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
b. Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn
S1 → đường lăn S1B → vệt lăn EW → đường lăn S4/S6A → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
Lưu ý:
Đối với các vị trí đỗ 25T, 25U, 25V, 25W: Đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải cánh
tối đa là 36 M.25N, 25P, 25Q, 25R,

25Z, 25T, 25U, 25V,
25W a. For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW → TWY S4/S6A → TWY S1 →
parking/parking overnight stand and vice versa.
b. For stands from 71 to 82:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S2A/S2B → TWY S1 →
TWY S1B → taxilane EW → TWY S4/S6A → parking/parking overnight stand and vice versa.
Notes:
For stands 25T, 25U, 25V, 25W: TWY S2A is only Used for aircraft with maximum wingspan
36 M.
a. Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW→ đường lăn S1B/S4 → đường lăn S1
→ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
b. Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn
S1 → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
Lưu ý: Đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.

25A
a. For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW → TWY S1B/S4 → TWY S1 →
parking/parking overnight stand and vice versa.
b. For stands from 71 to 82:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S2A/S2B → TWY S1 →
parking/parking overnight stand and vice versa.
Notes: TWY S2A is only Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
a. Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW→ đường lăn S1B/S4 → đường lăn S1
→ vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
b. Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn
S1 → đường lăn S1B → vệt lăn EW → đường lăn S4 → đường lăn S1 → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm
và ngược lại.
Lưu ý: Đường lăn S2A chỉ khai thác đến loại tàu bay có sải cánh tối đa là 36 M.25B
a. For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW → TWY S1B/S4 → TWY S1 →
parking/parking overnight stand and vice versa.
b. For stands from 71 to 82:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S2A/S2B → TWY S1 →
TWY S1B→ taxilane EW→ TWY S4→ TWY S1→ parking/parking overnight stand and vice versa.
Notes: TWY S2A is only Used for aircraft with maximum wingspan 36 M.
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Phương thức kéo/đẩy
Towing/pushing procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

a. Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thươngmại→ vệt lăn EW→đường lăn S1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D
→ đường lăn S1 → đường lăn S1A → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.
b. Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82:
- Tàu bay được kéo/đẩy từ vị trí đỗ thương mại → vệt lăn EW → đường lăn S2A/S2B → đường lăn
S1 → đường lăn S1A → vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm và ngược lại.

25S, 26S, 27S
a. For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand→ taxilane EW→TWYS1B/S4/S6A/S1C/S7A/S1D
→ TWY S1 → TWY S1A → parking/parking overnight stand and vice versa.
b. For stands from 71 to 82:
- Aircraft are towed/pushed from commercial stand → taxilane EW→ TWY S2A/S2B → TWY S1 →
TWY S1A → parking/parking overnight stand and vice versa.

2.2 The temporary suspension of taxiway S1
and taxiway S1A

2.2 Tạm ngừng khai thác đường lăn S1 và
đường lăn S1A

2.2.1 Applicable period: Until 1659 (UTC) on 31 MAR
2022.

2.2.1 Thời gian áp dụng: Đến 1659 (giờ quốc tế) ngày
31/03/2022.

2.2.2 On taxiway S1:2.2.2 Trên đường lăn S1:

•• The portion from the position which is 50 m from the
centre line of TWY S7 to the East to the position which
is 50 m from the centre line of TWY S1C to the West.

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S7 về phía Đông là
50 M đến vị trí cách tim đường lăn S1C về phía Tây là
50 m.

•• The portion from the position which is 50 m from the
centre line of TWY S1C to the East to the position

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S1C về phía Đông
là 50 m đến vị trí cách tim đường lăn S6A về phía Tây
là 50 m. which is 50 m from the centre line of TWY S6A to the

West.
•• The portion from the position which is 50 m from the

centre line of TWY S6A to the East to the position
Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S6A về phía Đông
là 50 M đến vị trí cách tim đường lăn S4 về phía Tây
là 50 m. which is 50 m from the centre line of TWY S4 to the

West.
•• The portion from the position which is 50 m from the

centre line of TWY S4 to the East to the position which
Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S4 về phía Đông là
50 m đến vị trí cách tim đường lăn S5A về phía Tây

is 80.5 m from the centre line of TWY S5A to theNam là 80,5 m (cách tim đường lăn S1B về phía Tây
là 186,5 m). South-West (186.5 m from the centre line of TWY S1B

to the West).

2.2.3 On taxiway S1A: The entire TWY S1A.2.2.3 Trên đường lăn S1A: Toàn bộ đường lăn S1A.

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

•• NOTAMs A2605/21, A2606/21, A2607/21, A2608/21.Các NOTAM A2605/21, A2606/21, A2607/21,
A2608/21.

•• AIP SUPs A28/21; A38/21.Các AIP SUP A28/21; A38/21.

4 EFFECT4 HIỆU LỰC
Any change relating to the contents of this AIP Supplement
shall be notified by NOTAM.

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

This AIP Supplement consists of 2 attachments as follows:Tập bổ sung AIP này gồm 2 phụ đính như sau:

Attachment 1: Aircraft operational procedures
for commercial stands 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2,
2A, 2B, 3, 55, 56.

AIP SUP A01/22-10, 11Phụ đính 1: Phương thức khai thác, vận hành
tàu bay đối với các vị trí đỗ thương mại 1, 1A,
1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 3, 55, 56.

Layout of adjustment aircraft parking/parking
overnight stands.

AIP SUP A01/22-12Sơ đồ mặt bằng điều chỉnh các vị trí đỗ tàu
bay đỗ chờ/đỗ qua đêm.
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Attachment 1: Aircraft operational procedures for
commercial stands 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 3, 55,
56 (were published in AIP SUP A28/21).

Phụ lục 1: Phương thức khai thác, vận hành tàu bay
đối với các vị trí đỗ thương mại 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A,
2B, 3, 55, 56 (đã được công bố trong AIP SUP A28/21).

Notes: Stands 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 55, 56 refer to Viet Nam
AIP, page AD 2.VVNB -17 dated 30 MAR 2020.

Lưu ý: Các vị trí đỗ 1, 1A, 1B, 2, 2A, 3, 55, 56 tham chiếu
AIP Việt Nam, trang AD 2.VVNB -17 ngày 30/3/2020.

1. Applicable period: Until 1659 (UTC) on 28 FEB 2022.1. Thời gian áp dụng: Đến 1659 (giờ quốc tế) ngày
28/2/2022.

2. Aircraft operational procedures:2. Phương thức khai thác, vận hành tàu bay:

Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

- Khai thác loại tàu bay ATR-72, FOKKER-70, GLEX-5000 và tương đương, sải cánh tối đa là 29 M.
Lưu ý:
- Vị trí đỗ 1: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại các vị trí đỗ 1A, 1B, 1C, 1D.
- Vị trí đỗ 2: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại các vị trí đỗ 2A, 2B, 1A, 1D.

1, 2, 3 - Used for aircraft ATR-72, FOKKER-70, GLEX-5000 and equivalent, maximum wingspan is
29 M.
Notes:
- Stand 1: Operated when there is no aircraft operating at stands 1A, 1B, 1C, 1D.
- Stand 2: Operated when there is no aircraft operating at stands 2A, 2B, 1A, 1D
- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 M.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Tây là 18 M, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 1A đến
đường lăn EW là 81,5 M.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay khai thác
tại các vị trí đỗ 1, 2, 1D.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại các vị trí đỗ 1, 2.1A
- Used for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan is 16 M.
- Position: 18 M from stand 1 to the West, 81.5 M from the stop line of stand 1A to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no aircraft
operating at stands 1, 2, 1D.
Notes: Operated when there is no aircraft operating at stands 1, 2.
- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 M.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Đông là 5,5 M, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 1B đến
đường lăn EW là 81,5 M.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay khai thác
tại các vị trí đỗ 1, 1C.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1.1B
- Used for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan is 16 M.
- Position: 5.5 M from stand 1 to the East, 81.5 M from the stop line of stand 1B to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no aircraft
operating at stands 1, 1C.
Notes: Operated when there is no aircraft operating at stand 1.
- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 M.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Đông là 5,5 M, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 1C đến
đường lăn EW là 59,9 M.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay khai thác
tại vị trí đỗ 1.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 1.1C
- Used for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan is 16 M.
- Position: 5.5 M from stand 1 to the East, 59.9 M from the stop line of stand 1C to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no aircraft
operating at stand 1.
Notes: Operated when there is no aircraft operating at stand 1.
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Phương thức khai thác
Operational procedures

Vị trí đỗ
Aircraft stands

- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 M.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 1 về phía Tây là 18 M, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 1D đến
đường lăn EW là 59,9 M.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay khai thác
tại các vị trí đỗ 1, 2.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại các vị trí đỗ 1, 2.1D
- Used for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan is 16 M.
- Position: 18 M from stand 1 to the West, 59.9 M from the stop line of stand 1D to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no aircraft
operating at stands 1, 2.
Notes: Operated when there is no aircraft operating at stands 1, 2.
- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 M.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 2 về phía Tây là 3,5 M, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 2A đến
đường lăn EW là 81,5 M.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay khai thác
tại các vị trí đỗ 2, 2B.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 2.2A
- Used for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan is 16 M.
- Position: 3.5 M from stand 2 to the West, 81.5 M from the stop line of stand 2A to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no aircraft
operating at stands 2, 2B.
Notes: Operated when there is no aircraft operating at stand 2.
- Khai thác loại tàu bay Cessna 208B EX và tương đương, sải cánh tối đa là 16 M.
- Vị trí: Cách vị trí đỗ 2 về phía Tây là 3,5 M, khoảng cách từ vạch dừng bánh mũi vị trí đỗ 2B đến
đường lăn EW là 59,9 M.
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy để lăn ra cất cánh khi không có tàu bay khai thác
tại vị trí đỗ 2.
Lưu ý: Khai thác khi không có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 2.2B
- Used for aircraft Cessna 208B EX and equivalent, maximum wingspan is 16 M.
- Position: 3.5 M from stand 2 to the West, 59.9 M from the stop line of stand 2B to TWY EW.
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to taxi out for taking off when there is no aircraft
operating at stand 2.
Notes: Operated when there is no aircraft operating at stand 2.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
- Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay từ vị trí đỗ được kéo đẩy ra đường lăn S1 để khởi hành.

55, 56
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
- For departing aircraft: Aircraft from stand are towed/pushed to TWY S1 for departure.
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LAYOUT OF ADJUSTMENT ACFT PARKING/PARKING OVERNIGHT STANDS.

TAXILANE

MARKING

NUMBER OF STAND POSITION

HOT SPOT AND NAME

CLOSED

WIP AREA

INTERMEDIATE-HOLDING POSITION

ROAD

RWY-HOLDING POSITION (TYPE A)

STOP-BAR

TO CONDITIONAL STAND

BUILDING OR LARGE STRUCTURE

NOTES:

* ADJUSTMENT OF OPERATIONAL PERIOD OF FOR COMMERCIAL STANDS 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 2B, 3, 55, 56: UNTIL 1659 ON 28 FEB 2022 (UTC).

* THE OPERATORS ARE ADVISED TO CONSULT OTHER NOTAMS/SUPS FOR LATEST INFORMATION RELATED TO OTHER CONSTRUCTING AREAS.

*   WHEN APPLY TAXIING PROCEDURES, PILOT ARE REQUESTED TO STRICTLY FOLLOW ATC’S CLEARANCES.
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NOTE FOR CHANGES:

1. THE FOLLOWING ACFT STANDS ARE BEING USED UNTIL 1659 ON 31 MAR 2022:

1.1 ON TWY S1:

+ PORTION FM S1B TO S4: 25A, 25B.

+ PORTION FM S4 TO S6A: 25N, 25P, 25Q, 25R, , 25Z, 25T, 25U, 25V, 25W.

+ PORTION FM S6A TO S1C: 25C, 25D, 25E, 25F, 25G.

+ PORTION FM S1C TO S7A: 25H, 25I, 25K, 25L, 25M.

1.2 ON TWY S1A: 25S, 26S, 27S.

2. TEMPORARILY CLOSE TWY S1 AND TWY S1A UNTIL 1659 ON 31 MAR 2022:

2.1 ON TWY S1:

+ PORTION OF 50M EASTERN OF TWY S7 CL TO 50M WESTERN OF TWY S1C CL.

+ PORTION OF 50M EASTERN OF TWY S1C CL TO 50M WESTERN OF TWY S6A CL. 

+ PORTION OF 50M EASTERN OF TWY S6A CL TO 50M WESTERN OF TWY S4 CL.

+ PORTION OF 50M EASTERN OF TWY S4 CL TO 80.5M WEST-SOUTHERN OF TWY S5A CL (186.5M WESTERN OF TWY S1B CL).

2.2 ON TWY S1A: THE ENTIRE TWY S1A.

3. WITHDRAW OF ACFT OVERNIGHT STANDS (47A, 49A, 25Y, 71A, 72A, 73A, 75A, 76A, 77A, 83A, 84A, 85A, 75R) FM 1701 ON 31 DEC 2021 (UTC).
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