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CONSTRUCTION TO UPGRADE
APRON - PHASE 1 AT CAM RANH

INTERNATIONAL AIRPORT

THI CÔNG CẢI TẠO, NÂNG CẤP SÂN
ĐỖ TÀUBAY - GIAI ĐOẠN 1 TẠI CẢNG
HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CAM RANH

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the construction to
upgrade apron - phase 1 at Cam Ranh International Airport.

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về việc thi công cải
tạo, nâng cấp sân đỗ tàu bay - giai đoạn 1 tại Cảng hàng
không quốc tế Cam Ranh.

NOTAMs A0413/22 and A0414/22 have been published to
notify this content.

Các NOTAM A0413/22 và A0414/22 đã được phát hành để
thông báo về nội dung này.

The other construction phases shall be published by the
next AIP Supplements.

Các giai đoạn thi công khác sẽ được phát hành bằng các
Tập bổ sung AIP tiếp theo.

2 DETAILS2 CHI TIẾT
Note: The construction areas are surrounded by fences,
signs and warning lights.

Lưu ý: Các khu vực thi công được lắp đặt hàng rào, biển
báo, đèn cảnh báo.

2.1 Construction areas2.1 Các khu vực thi công

•• Stands from 56 to 71;Các vị trí đỗ từ 56 đến 71;
•• A half of the service road A7;1/2 đường công vụ A7;
•• Two-third of the service road A11 (Except for the

service road from gate 1A to a half of the terminal
passenger T1).

2/3 đường công vụ A11 (Trừ đường công vụ từ cổng
1A đến 1/2 nhà ga hành khách T1);

•• Continuous repair construction of parallel TWY W.
(Published in AIP SUP A04/22).

Tiếp tục thi công sửa chữa đường lăn song song W.
(Đã được công bố trong Tập bổ sung AIP A04/22).

2.2 Construction period2.2 Thời gian thi công
2.2.1 The period of the construction to upgrade apron
- phase 1: From 0000 (UTC) on 5 MAR 2022 to 2359
(UTC) on 4 AUG 2022, in which:

2.2.1 Thời gian thi công cải tạo, nâng cấp sân đỗ - giai
đoạn 1: Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 5/3/2022 đến 2359
(giờ quốc tế) ngày 4/8/2022, trong đó:

2.2.1.1 From 0000 (UTC) on 5 MAR 2022 to 2359 (UTC)
on 26 MAR 2022

2.2.1.1 Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 5/3/2022 đến 2359
(giờ quốc tế) ngày 26/3/2022

Temporarily suspended operation:Tạm ngừng khai thác:

•• TWYs: W3, W5, Y5 and parallel TWY W (The portion
from TWY W1 to the portion between TWY W5 and

Các đường lăn: W3, W5, Y5 và đường lăn song song
W (Đoạn từ đường lănW1 đến giữa các đường lănW5

W6 (Which is about 390 m from the centre line of TWY
Y6 to the North));

và W6 (Cách tim đường lăn Y6 về phía Bắc khoảng
390 m));

•• Stands from 55 to 71.Các vị trí đỗ từ 55 đến 71.

2.2.1.2 From 0000 (UTC) on 27 MAR 2022 to 2359 (UTC)
on 11 APR 2022

2.2.1.2 Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 27/3/2022 đến 2359
(giờ quốc tế) ngày 11/4/2022

•• Continuing temporarily suspending TWYs: W3, W5,
Y5 and stands from 55 to 71;

Tiếp tục tạm ngừng khai thác các đường lăn: W3, W5,
Y5 và các vị trí đỗ từ 55 đến 71;

•• Temporarily suspended operation TWYs: W6, Y6 and
parallel TWY W (The portion from TWY W1 to the

Tạm ngừng khai thác các đường lăn: W6, Y6 và đường
lăn song song W (Đoạn từ đường lăn W1 đến vị trí
cách tim đường lăn Y7 khoảng 57 m). position which is about 57 m from the centre line of

TWY Y7).
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2.2.1.3 From 0000 (UTC) on 12 APR 2022 to 2359 (UTC)
on 4 AUG 2022

2.2.1.3 Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 12/4/2022 đến 2359
(giờ quốc tế) ngày 4/8/2022

•• Continuing temporarily suspending TWYY5 and stands
from 55 to 71;

Tiếp tục tạm ngừng khai thác đường lăn Y5 và các vị
trí đỗ từ 55 đến 71;

•• Resuming operation TWYs: W3, W5, W6, Y6 and
parallel TWY W.

Khai thác trở lại các đường lăn: W3, W5, W6, Y6 và
đường lăn song song W.

2.2.2 The period of the repair of parallel TWY W: Until
2359 (UTC) on 11 APR 2022.

2.2.2 Thời gian thi công sửa chữa đường lăn song song
W: Đến 2359 (giờ quốc tế) ngày 11/4/2022.

2.3 Usage of aircraft stands2.3 Phương án khai thác, sử dụng các vị trí đỗ
tàu bay

Khai thác, sử dụng
Usage

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Sử dụng cho tàu bay code D và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, lăn ra đường lăn
Y7 để khởi hành.
- Được phép sử dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thử động cơ chế độ không tải, thử
động cơ chế độ đủ tải do phát sinh các vấn đề về kỹ thuật của tàu bay.
- Used for aircraft up to code D and equivalent.
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North to taxilane
Y, aircraft taxi to TWY Y7 for departure.
- Allowed using for repair, maintenance aircraft, aircraft engine run-up idle mode, aircraft engine
run-up high power mode due to technical problem of aircraft.

31

- Sử dụng cho tàu bay code E và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay mũi quay hướng Nam hoặc Bắc, lăn ra vệt lăn
Y để khởi hành.
- Vị trí đỗ 32: Được phép sử dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thử động cơ chế độ không
tải, thử động cơ chế độ đủ tải (nếu không có các tàu bay khác đang khai thác ở vị trí phía sau hoặc
kế cận) do phát sinh các vấn đề về kỹ thuật của tàu bay.
- Used for aircraft up to code E and equivalent
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North or South,
aircraft taxi to the taxilane Y for departure.
- Stand 32: Allowed using for repair, maintenance aircraft, aircraft engine run-up idle mode, aircraft
engine run-up high power mode (in case there is no the other aircraft operating at the position that
is behind or adjacent to this stand) due to technical problem of aircraft.

From 32 to 36

- Sử dụng cho tàu bay code D và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay mũi hướng Bắc hoặc Nam, lăn ra vệt lăn Y để
khởi hành.
- Used for aircraft up to code D and equivalent
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North or South,
aircraft taxi to the taxilane Y for departure.

37

- Sử dụng cho tàu bay code C và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay mũi quay hướng Nam hoặc Bắc, lăn ra vệt lăn
Y để khởi hành.
- Các vị trí đỗ 38, 39: Được phép sử dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thử động cơ chế
độ không tải do phát sinh các vấn đề về kỹ thuật của tàu bay.
- Used for aircraft up to code C and equivalent.
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North or South,
aircraft taxi to the taxilane Y for departure.
- Stands 38, 39: Allowed using for repair, maintenance aircraft, aircraft engine run-up idle mode due
to technical problem of aircraft.

From 38 to 40
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Khai thác, sử dụng
Usage

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Sử dụng cho tàu bay A320 và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay mũi quay hướng Nam hoặc Bắc, lăn ra vệt lăn
Y để khởi hành.
- Used for aircraft up to A320 and equivalent.
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North or South,
aircraft taxi to the taxilane Y for departure.

41, 42

- Sử dụng cho tàu bay code E và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc, lăn ra vệt lăn Y để khởi hành.
- Used for aircraft up to code E and equivalent.
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tractor with its nose is to the North, aircraft taxi to
the taxilane Y for departure.

51, 52

- Sử dụng cho tàu bay code E và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, sau đó kéo
đến phía sau vị trí đỗ 52 để khởi hành.
- Used for aircraft up to code E and equivalent.
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North to taxilane
Y, then tow the aircraft to the position behind stand 52 for departure.

53

- Chỉ sử dụng cho tàu bay code C và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo vệt lăn Y.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, sau đó kéo
đến vị trí phía sau vị trí đỗ số 53 để khởi hành.
Lưu ý: Thiết lập vị trí vạch dừng bánh mũi để xe kéo/đẩy tàu bay định vị đúng vị trí tàu bay nổ máy
khởi hành.
- Only used for aircraft up to code C and equivalent.
- For landing aircraft: Aircraft self-taxi in via taxilane Y.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow/tractor with its nose is to the North to taxilane
Y and then tow the aircraft to the position behind stand 53 for departure.
Notes: The stop line of aircraft shall be established for the tow/tractor to locate the correct position
that the aircraft start up for departure.

54

2.4 Aircraft operational procedures during the
construction period

2.4 Phương thức vận hành tàu bay trong thời
gian thi công

Notes:Lưu ý:

From 0000 (UTC) on 5 MAR 2022 to 2359 (UTC) on 11
APR 2022: TWY W1 is used for aircraft to backtrack when
aircraft take off RWY 02L or land on RWY 20R.

Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 5/3/2022 đến 2359 (giờ quốc
tế) ngày 11/4/2022: Đường lăn W1 được sử dụng cho tàu
bay quay đầu khi cất cánh đường CHC 02L hoặc hạ cánh
đường CHC 20R.

From 0000 (UTC) on 12 APR 2022: TWY W1 is resumed
normal operation following the current operational
procedure.

Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 12/4/2022: Đường lăn W1
được khai thác trở lại bình thường theo phương án khai thác
hiện hành.

2.4.1 From 0000 (UTC) on 5 MAR 2022 to 2359 (UTC) on
26 MAR 2022

2.4.1 Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 5/3/2022 đến 2359 (giờ
quốc tế) ngày 26/3/2022

Aircraft up to code C and equivalent (Wingspan up to
but not including 36 m):

Tàu bay code C và tương đương trở xuống (Sải cánh
đến dưới 36 m):

For take-off aircraft:Đối với tàu bay cất cánh:

•• RWY 02L: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWYW→TWYW6/W7→RWY 20R→ TWY

Đường CHC 02L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7→ đường lăn song songW→đường lănW6/W7

W1 for backtrack → the beginning of RWY 02L for
departure.

→ đường CHC 20R → đường lăn W1 để quay đầu →
đầu CHC 02L để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWYW→TWYW6/W7→RWY 20R→ TWY
G1 → the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7→ đường lăn song songW→đường lănW6/W7
→ đường CHC 20R→ đường lăn G1→ đầu CHC 02R
để cất cánh.
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•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → TWY
W7 → cross RWY 20R/02L → TWY G7 → RWY 20L

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn W7 → cắt qua đường CHC 20R/02L

→ backtrack at the beginning of RWY 02R for
departure.

→ đường lăn G7→ đường CHC 20L → đầu CHC 02R
quay đầu để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R
→TWYG7→ the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W7→
cắt qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
CHC 20L để cất cánh.

•• RWY 20R: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W→ TWYW7→ the beginning of RWY
20R for departure.

Đường CHC 20R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W7→
đầu CHC 20R để cất cánh.

For landing aircraft:Đối với tàu bay hạ cánh:

•• RWY 02L: Landing aircraft → TWYW6/W7→ parallel
TWY W → TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W6/W7→đường lăn song songW→đường lăn Y6/Y7
→ vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y6/Y7 → vệt
lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y6/Y7 → vệt
lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → the beginning of RWY
02R for backtrack → RWY 02R/20L → TWY G5/G7

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đầu CHC 02R
quay đầu→ đường CHC 02R/20L→ đường lăn G5/G7

→ RWY 02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W
→ TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

→đườngCHC02L/20R→đường lănW6/W7→đường
lăn song song W → đường lăn Y6/Y7 → vệt lăn Y →
vị trí đỗ.

•• RWY 20R: Landing aircraft → the beginning of RWY
02L → TWY W1 for backtrack → RWY 02L/20R →

Đường CHC 20R: Tàu bay hạ cánh → đầu CHC 02L
→ đường lănW1 để quay đầu→ đường CHC 02L/20R

TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY Y6/Y7 →
taxilane Y → stand.

→ đường lăn W6/W7 → đường lăn song song W →
đường lăn Y6/Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

Aircraft code D/E (Wingspan from 36 m to up to but not
including 65 m):

Tàu bay code D/E (Sải cánh từ 36 m đến dưới 65 m):

Notes: RWY 02R/20L is used priorly for aircraft taking
off/landing, RWY 02L/20R is only used for aircraft taxiing.

Lưu ý: Ưu tiên sử dụng đường CHC 02R/20L để tàu bay
cất cánh/hạ cánh, đường CHC 02L/20R chỉ dùng để lăn.

For take-off aircraft:Đối với tàu bay cất cánh:

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWYW→TWYW6/W7→RWY 20R→ TWY
G1 → the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7→ đường lăn song songW→đường lănW6/W7
→ đường CHC 20R→ đường lăn G1→ đầu CHC 02R
để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R
→TWYG7→ the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W7→
cắt qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
CHC 20L để cất cánh.

For landing aircraft:Đối với tàu bay hạ cánh:

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y6/Y7 → vệt
lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y6/Y7 → vệt
lăn Y → vị trí đỗ.

2.4.2 From 0000 (UTC) on 27 MAR 2022 to 2359 (UTC)
on 11 APR 2022

2.4.2 Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 27/3/2022 đến 2359
(giờ quốc tế) ngày 11/4/2022

Aircraft up to code C and equivalent (Wingspan up to
but not including 36 m):

Tàu bay code C và tương đương trở xuống (Sải cánh
đến dưới 36 m):
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For take-off aircraft:Đối với tàu bay cất cánh:

•• RWY 02L: Stand→ taxilane Y→ TWY Y7→TWYW7
→ RWY 20R → TWY W1 for backtrack → the
beginning of RWY 02L for departure.

Đường CHC 02L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7→ đường lăn W7→ đường CHC 20R→ đường lăn
W1 để quay đầu → đầu CHC 02L để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → TWY
W7→RWY 20R→ TWYG1→ the beginning of RWY
02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7→ đường lăn W7→ đường CHC 20R→ đường lăn
G1 → đầu CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → TWY
W7 → cross RWY 02L/20R → TWY G7 → RWY 20L

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn W7 → cắt qua đường CHC 02L/20R

→ backtrack at the beginning of RWY 02R for
departure.

→ đường lăn G7→ đường CHC 20L → đầu CHC 02R
quay đầu để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand→ taxilane Y→ TWY Y7→TWYW7
→ cross RWY 02L/20R → TWY G7 → the beginning
of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn W7 → cắt qua đường CHC 02L/20R
→ đường lăn G7 → đầu CHC 20L để cất cánh.

•• RWY 20R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → TWY
W7 → the beginning of RWY 20R for departure.

Đường CHC 20R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn W7 → đầu CHC 20R để cất cánh.

For landing aircraft:Đối với tàu bay hạ cánh:

•• RWY 02L: Landing aircraft → TWYW7→ TWY Y7 →
taxilane Y → stand.

Đường CHC 02L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn W7
→ đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W7 → TWY Y7 → taxilane Y →
stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W7 →
đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W7 → TWY Y7 → taxilane Y →
stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W7 →
đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → the beginning of RWY
02R for backtrack → RWY 02R/20L → TWY G5/G7

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đầu CHC 02R
quay đầu→ đường CHC 02R/20L→ đường lăn G5/G7

→ RWY 02L/20R → TWY W7 → TWY Y7 → taxilane
Y → stand.

→ đường CHC 02L/20R → đường lăn W7 → đường
lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20R: Landing aircraft → the beginning of RWY
02L → TWY W1 for backtrack → RWY 02L/20R →
TWY W7 → TWY Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20R: Tàu bay hạ cánh → đầu CHC 02L
→ đường lănW1 để quay đầu→ đường CHC 02L/20R
→ đường lăn W7 → đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí
đỗ.

Aircraft code D/E (Wingspan from 36 m to up to but not
including 65 m):

Tàu bay code D/E (Sải cánh từ 36 m đến dưới 65 m):

Notes: RWY 02R/20L is used priorly for aircraft taking
off/landing, RWY 02L/20R is only used for aircraft taxiing.

Lưu ý: Ưu tiên sử dụng đường CHC 02R/20L để tàu bay
cất cánh/hạ cánh, đường CHC 02L/20R chỉ dùng để lăn.

For take-off aircraft:Đối với tàu bay cất cánh:

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → TWY
W7→RWY 20R→ TWYG1→ the beginning of RWY
02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7→ đường lăn W7→ đường CHC 20R→ đường lăn
G1 → đầu CHC 02R cất cánh.

•• RWY 20L: Stand→ taxilane Y→ TWY Y7→TWYW7
→ cross RWY 02L/20R → TWY G7 → the beginning
of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn W7 → cắt qua đường CHC 02L/20R
→ đường lăn G7 → đầu CHC 20L để cất cánh.

For landing aircraft:Đối với tàu bay hạ cánh:

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W7 → TWY Y7 → taxilane Y →
stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W7 →
đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W7 → TWY Y7 → taxilane Y →
stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W7 →
đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

2.4.3 From 0000 (UTC) on 12 APR 2022 to 2359 (UTC)
on 4 AUG 2022

2.4.3 Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 12/4/2022 đến 2359
(giờ quốc tế) ngày 4/8/2022

Aircraft up to code C and equivalent (wingspan up to
but not including 36 m):

Tàu bay code C và tương đương trở xuống (sải cánh
đến dưới 36 m):

For take-off aircraft:Đối với tàu bay cất cánh:
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•• RWY 02L: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W→ TWYW1→ the beginning of RWY
02L for departure.

Đường CHC 02L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W1→
đầu CHC 02L để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W → TWY W1/W5/W6/W7 → RWY

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W → đường lăn

02L/20R→ TWYG1→ the beginning of RWY 02R for
departure.

W1/W5/W6/W7→ đường CHC 02L/20R→ đường lăn
G1 → đầu CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R
→TWYG7→ the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W7→
cắt qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
CHC 20L để cất cánh.

•• RWY 20R: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W→ TWYW7→ the beginning of RWY
20R for departure.

Đường CHC 20R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W7→
đầu CHC 20R để cất cánh.

For landing aircraft:Đối với tàu bay hạ cánh:

•• RWY 02L: Landing aircraft → TWYW6/W7→ parallel
TWY W → TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W6/W7→đường lăn song songW→đường lăn Y6/Y7
→ vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W5/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y6/Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W1/W5/W6/W7 → parallel TWY W
→ TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường
lăn Y6/Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20R: Landing aircraft → TWYW1/W3→ parallel
TWY W → TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W1/W3→đường lăn song songW→đường lăn Y6/Y7
→ vệt lăn Y → vị trí đỗ.

Aircraft code D/E (Wingspan from 36 m to up to but not
including 65 m):

Tàu bay code D/E (Sải cánh từ 36 m đến dưới 65 m):

Notes: RWY 02R/20L is used priorly for aircraft taking
off/landing, RWY 02L/20R is only used for aircraft taxiing.

Ưu tiên sử dụng đường CHC 02R/20L để tàu bay cất
cánh/hạ cánh, đường CHC 02L/20R chỉ dùng để lăn.

For take-off aircraft:Đối với tàu bay cất cánh:

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWYW→TWYW1/W6/W7→RWY 02L/20R

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W → đường lăn

→ TWY G1 → the beginning of RWY 02R for
departure.

W1/W6/W7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn G1
→ đầu CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y6/Y7 →
parallel TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R
→TWYG7→ the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6/Y7 → đường lăn song song W→ đường lăn W7→
cắt qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
CHC 20L để cất cánh.

For landing aircraft:Đối với tàu bay hạ cánh:

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y6/Y7 → vệt
lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W1/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y6/Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y6/Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIP Supplement shall supersede:Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ:

•• NOTAMs: A0413/22, A0414/22.Các NOTAM: A0413/22, A0414/22.
•• AIP Supplement A04/22.Tập bổ sung AIP A04/22.

This AIP Supplement shall become effective from 0000
(UTC) on 5 MAR 2022 to 2359 (UTC) on 4 AUG 2022.

Tập bổ sung này sẽ có hiệu lực từ 0000 (giờ quốc tế) ngày
5/3/2022 đến 2359 (giờ quốc tế) ngày 4/8/2022.
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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 3 attachments as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 3 phụ đính như sau:

Layout of construction phase 1
From 0000 (UTC) on 5 MAR 2022 to 2359 (UTC) on 26
MAR 2022

Sơ đồ thi công giai đoạn 1
Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 5/3/2022 đến 2359 (giờ quốc
tế) ngày 26/3/2022

AIP SUP A09/22-8
Layout of construction phase 1
From 0000 (UTC) on 27 MAR 2022 to 2359 (UTC) on 11
APR 2022

Sơ đồ thi công giai đoạn 1
Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 27/3/2022 đến 2359 (giờ quốc
tế) ngày 11/4/2022

AIP SUP A09/22-9
Layout of construction phase 1
From 0000 (UTC) on 12 APR 2022 to 2359 (UTC) on 4 AUG
2022

Sơ đồ thi công giai đoạn 1
Từ 0000 (giờ quốc tế) ngày 12/4/2022 đến 2359 (giờ quốc
tế) ngày 4/8/2022

AIP SUP A09/22-10
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