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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
- On 28 JAN 2022, AIP Supplement A07/22 was published
to notify the adjustment of characteristics of RWY 11L/29R,

- Ngày 28/01/2022, Tập bổ sung AIP A07/22 đã được phát
hành để thông báo việc điều chỉnh thông số kỹ thuật đường

taxiways and construction of Phase 2 - ProjectCHC 11L/29R, các đường lăn và thi công thi công Giai đoạn
"Constructing, upgrading runway 11L/29R and taxiways at
Noi Bai International Airport".

2 - Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường CHC 11L/29R và các
đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”.

- Currently, the construction period and the aircraft
operational procedures have been adjusted and added.
Therefore, this AIP Supplement aims at notifying the:

- Hiện nay, thời gian thi công và phương thức vận hành tàu
bay đã được điều chỉnh và bổ sung. Vì vậy, Tập bổ sung
AIP này nhằm thông báo về việc:

1.1 Operation of TWYs S3, S5 and their characteristics.
(NOTAMs A0434/22 and A0435/22 were issued to notify
this mentioned content).

1.1 Khai thác các đường lăn S3, S5 và các thông số kỹ
thuật.
(NOTAM A0434/22 và A0435/22 đã được phát hành để
thông báo nội dung này).

1.2 The adjustment of construction period and aircraft
operational procedures for civil flight operations of Phases
3B, 4A, 4B.

1.2 Điều chỉnh thời gian thi công và phương thức vận hành
tàu bay đối với hoạt động bay dân dụng của các Giai đoạn
3B, 4A, 4B.

•• Phase 3B: From 0000 on 4 MAR 2022 to 2359 on
13 MAR 2022: Has been completed the
construction.
(NOTAMA0432/22 was issued to notify this mentioned
content).

Giai đoạn 3B: Từ 0000 ngày 4/3/2022 đến 2359 ngày
13/3/2022: Đã hoàn thành việc thi công.
(NOTAM A0432/22 đã được phát hành để thông báo
nội dung này).

•• Phase 4A: From 0000 on 14 MAR 2022 to 2359 on
23 MAR 2022.
(NOTAMA0500/22 was issued to notify this mentioned
content).

Giai đoạn 4A: Từ 0000 ngày 14/3/2022 đến 2359
ngày 23/3/2022.
(NOTAM A0500/22 đã được phát hành để thông báo
nội dung này).

•• Phase 4B: From 0000 on 24 MAR 2022 to 0000 on
23 APR 2022.

Giai đoạn 4B: Từ 0000 ngày 24/3/2022 đến 0000
ngày 23/4/2022.

1.3 Adjustment of the characteristics of runway 11L/29R
and the strength of taxiways S1, S2, S7 (published in AIP

1.3 Điều chỉnh thông số kỹ thuật đường cất hạ cánh
11L/29R và sức chịu tải các đường lăn S1, S2, S7 (đã được

SUP A07/22), see Attachment 1 pages from AIP SUP
A12/22-16 to AIP SUP A12/22-17 for details.

công bố trong AIP SUP A07/22), chi tiết xem tại Phụ đính
1 các trang từ AIP SUP A12/22-16 đến AIP SUP A12/22-17.

1.4 Addition of construction areas 7, 8 (published in AIP
SUP A07/22), see Attachment 2 page AIP SUP A12/22-18.

1.4 Bổ sung các khu vực thi công 7, 8 (đã được công bố
trong AIP SUP A07/22), chi tiết xem tại Phụ đính 2 trang
AIP SUP A12/22-18.

1.5 This AIP Supplement shall replace AIP Supplement
A07/22.

1.5 Tập bổ sung AIP này sẽ thay thế Tập bổ sung AIP
A07/22.
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2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Operation of taxiways S3, S5 and their
characteristics

2.1 Khai thác các đường lăn S3, S5 và thông
số kỹ thuật

2.1.1 Applicable time: From 0000 on 4 MAR 2022.2.1.1 Thời gian áp dụng: Từ 0000 ngày 4/3/2022.

2.1.2 Characteristics of taxiways2.1.2 Thông số kỹ thuật các đường lăn

2.1.2.1 Taxiway S3 (The portion between RWY 11L/29R
and RWY 11R/29L)

2.1.2.1 Đường lăn S3 (Đoạn giữa đường CHC 11L/29R
và đường CHC 11R/29L)

*Position: The portion from the edge of RWY 11L/29R to
the South to the boundary of the portion of TWY S3 which
had been constructed in Phase 1.

* Vị trí: Đoạn từ mép đường CHC 11L/29R về phía Nam
đến ranh giới đoạn đường lăn S3 đã thi công Giai đoạn 1.

*Characteristics:* Thông số kỹ thuật:

•• Length: 224.3 m.Chiều dài: 224,3 m.
•• Width: 27.4 m.Chiều rộng: 27,4 m.
•• TWY edge width (each side): 10.5 m.Chiều rộng lề đường lăn (mỗi bên): 10,5m.
•• Surface of TWY: Cement concrete.Bề mặt đường lăn: Bê tông xi măng.
•• Surface of TWY edge: Bituminous concrete.Bề mặt lề đường lăn: Bê tông nhựa.
•• Strength: PCN 96/R/B/W/T.Sức chịu tải: PCN 96/R/B/W/T.
•• Longitudinal slope: 0.5%.Độ dốc dọc: 0,5%.
•• Transversal slope: 0.75%.Độ dốc ngang: 0,75%.
•• TWY strip width: 87 m.Chiều rộng dải lăn: 87 m.

2.1.2.2 Taxiway S5 (The portion between RWY 11L/29R
and RWY 11R/29L)

2.1.2.2 Đường lăn S5 (Đoạn giữa đường CHC 11L/29R
và đường CHC 11R/29L)

*Position: The portion from the edge of RWY 11L/29R to
the South to the boundary of the portion of TWY S5 which
had been constructed in Phase 1.

* Vị trí: Đoạn từ mép đường CHC 11L/29R về phía Nam
đến ranh giới đoạn đường lăn S5 đã thi công Giai đoạn 1.

*Characteristics:* Thông số kỹ thuật:

•• Length: 224.8m.Chiều dài: 224,8m.
•• Width: 27.4 m.Chiều rộng: 27,4 m.
•• TWY edge width (each side): 10.5 m.Chiều rộng lề đường lăn (mỗi bên): 10,5m.
•• Surface of TWY: Cement concrete.Bề mặt đường lăn: Bê tông xi măng.
•• Surface of TWY edge: Bituminous concrete.Bề mặt lề đường lăn: Bê tông nhựa.
•• Strength: PCN 96/R/B/W/T.Sức chịu tải: PCN 96/R/B/W/T.
•• Longitudinal slope: 0.5%.Độ dốc dọc: 0,5%.
•• Transversal slope: 0.75%.Độ dốc ngang: 0,75%.
•• TWY strip width: 87 m.Chiều rộng dải lăn: 87 m.

2.2 Adjustment of construction period and
aircraft operational procedures Phases 3B,
4A, 4B for civil flight operations

2.2 Điều chỉnh thời gian thi công và phương
thức vận hành tàu bay các Giai đoạn 3B, 4A,
4B đối với hoạt động bay dân dụng

Notes:Lưu ý:

•• When operating procedures, strictly follow the ATC
clearances or military flight commander.

Khi vận hành theo các phương thức, tuyệt đối tuân thủ
theo huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu hoặc chỉ
huy bay quân sự.

•• Take-off procedures from the intersection of RWYwith
TWY S2, TWY S7: Airlines shall note to determine the

Phương thức cất cánh giao điểm của đường CHC và
đường lăn S2, đường lăn S7: Các hãng hàng không

take-off weight appropriate to the take-off distance at
the intersection.

lưu ý để xác định tải trọng cất cánh phù hợp với cự ly
cất cánh tại giao điểm.

•• TWY S1A: Temporarily suspending the operation to
arrange parking/parking overnight aircraft stands; TWY

Đường lăn S1A: Tạm dừng khai thác để bố trí các vị
trí đỗ tàu bay đỗ chờ/qua đêm; Đường lăn S2B tạm

S2B is temporarily suspended the operation of taxiingdừng khai thác đối với tàu bay lăn, chỉ sử dụng cho
aircraft, only used for towing/pushing aircraft out of/inviệc kéo đẩy tàu bay ra/vào các vị trí đỗ chờ/qua đêm;
the parking/parking overnight stand; TWY S1 (theĐường lăn S1 (đoạn từ đường lăn S6A đến đường lăn
portion from TWY S6A to TWY S4, the portion fromS4, đoạn từ đường lăn S4 đến đường lăn S1C) được

đưa vào khai thác trở lại từ 0000 ngày 4/3/2022. TWY S4 to TWY S1C) are put back into operation from
0000 on 4 MAR 2022.

•• TWYs S3A, S5B (have been renamed to TWYs P7,
P4 respectively since Phase 4B), S6B are the new

Các đường lăn S3A, S5B (được đổi tên tương ứng là
các đường lăn P7, P4 từ Giai đoạn 4B), S6B là các
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đường lăn mới, sẽ công bố và đưa vào khai thác sau
khi đủ điều kiện.

taxiways, which shall be published and put into
operation after meeting the condition.

•• TWY S2A is only used for aircraft up to code C and
equivalent (wingspan up to but not including 36 m).

Đường lăn S2A chỉ khai thác loại tàu bay code C và
tương đương trở xuống (sải cánh nhỏ hơn 36 m).

•• The contact for coordination point for unusual situations
or aircraft taxiing over during construction: Emergency

Đầu mối liên hệ phối hợp xử lý trong các tình huống
bất thường hoặc tàu bay lăn lố trong quá trình thi công:

Command – Noi Bai Airport Operations Control Center,Sở chỉ huy khẩn nguy – Trung tâm Điều hành sân bay
telephone: 84-2435 876 606 or mobile phone: 84-98
9 803654.

Nội Bài, điện thoại: 84-2435 876 606 hoặc 84-98 9
803654.

2.2.1 Phase 4A:2.2.1 Giai đoạn 4A:

2.2.1.1 Construction period (adjusted): From 0000 on
14 MAR 2022 to 2359 on 23 MAR 2022.

2.2.1.1 Thời gian thi công (được điều chỉnh): Từ 0000
ngày 14/3/2022 đến 2359 ngày 23/3/2022.

2.2.1.2 Construction areas:2.2.1.2 Các khu vực thi công:

- Being constructed H24: Area 7 (The portion from THR
11R to the position which is 50 m from the centre line of
TWY S7 to the West) and Area 8.

- Thi công 24/24: Khu vực 7 (Đoạn từ ngưỡng đường CHC
11R đến vị trí cách tim đường lăn S7 về phía Tây 50 m) và
Khu vực 8.

- Being constructed from 0000 to 1000: Area 7 (The portion
from THR 29L to the position which is 200 m from THR 29L
to the West).

- Thi công từ 0000 đến 1000: Khu vực 7 (Đoạn từ ngưỡng
đường CHC 29L đến vị trí cách ngưỡng đường CHC 29L
về phía Tây 200 m).

2.2.1.3 Temporarily closed areas:2.2.1.3 Các khu vực tạm ngừng khai thác:

- RWY 11R/29L:- Đường CHC 11R/29L:

•• The portion from THR 11R to the position which is 50
m from the centre line of TWY S7 to the West.

Đoạn từ ngưỡng đường CHC 11R đến vị trí cách tim
đường lăn S7 về phía Tây là 50 m.

•• The portion from the position which is 50 m from the
centre line of TWY S7 to the East to the position which
is 58 m from the centre line of TWY S4 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 S4 về phía Tây là
58 m.

•• The portion from the position which is 171 m from the
centre line of TWY S4 to the East to the position which
is 50 m from the centre line of TWY S2 to the West.

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S4 về phía Đông là
171 m đến vị trí cách tim đường lăn S2 về phía Tây là
50 m.

•• The portion from the position which is 50 m from the
centre line of TWY S2 to the East to THR 29L.

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S2 về phía Đông là
50 m đến ngưỡng đường CHC 29L.

Notes: RWY 11R/29L is not used for aircraft to take off and
land.

Lưu ý: Không sử dụng đường CHC 11R/29L cho tàu bay
cất và hạ cánh.

- TWY S1:- Đường lăn S1:

•• The beginning of RWY 11R: The portion from the
position which is 22.5 m from the centre line of RWY

Đầu đường CHC 11R: Đoạn từ vị trí cách tim đường
CHC 11R/29L về phía Nam là 22,5 m đến vị trí cách
tim đường CHC 11R/29L về phía Nam là 110 m. 11R/29L to the South to the position which is 110 m

from the centre line of RWY 11R/29L to the South.
•• The beginning of RWY 29L: The portion from the

position which is 90 m from the centre line of RWY
Đầu đường CHC 29L: Đoạn từ vị trí cách tim đường
CHC 11L/29R về phía Nam là 90 m đến vị trí cách tim
đường lăn S2B về phía Đông là 121 m. 11L/29R to the South to the position which is 121 m

from the centre line of TWY S2B to the East.

- TWYs: S3A, S5B, S6, S6B.- Các đường lăn: S3A, S5B, S6, S6B.

- Stand 15.- Vị trí đỗ 15.

2.2.1.4 Areas put into operation:2.2.1.4 Các khu vực đưa vào khai thác:

- Military TWYs: N1, N2, N3, N4, N5.- Các đường lăn quân sự: N1, N2, N3, N4, N5.

- Stands: QS1, QS1A, QS1B, QS2, QS3, QS4, QS4A, QS5.- Các vị trí đỗ: QS1, QS1A, QS1B, QS2, QS3, QS4, QS4A,
QS5.

2.2.1.5 Aircraft operational procedures:2.2.1.5 Phương thức vận hành tàu bay:

- RWY 11L/29R is used for aircraft to take off and land.- Sử dụng đường CHC 11L/29R cho tàu bay cất và hạ cánh.

Notes: Due to TWY S1 (the beginning of RWY 29) closed,
when aircraft after landing to RWY 11L the latest vacation

Lưu ý: Tàu bay sau khi hạ cánh đường CHC 11L thoát ly
qua đường lăn S2 (do đường lăn S1 (đầu đường CHC 29)
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tạm ngừng khai thác); cự ly từ đầu đường CHC 11L đến
đường lăn S2 là 2 600 m. Đề nghị các hãng hàng không

from RWY 11L is TWY S2. Distance from THR 11L to TWY
S2 is 2 600 m. The Airlines are requested to calculate the

tính toán tải trọng khai thác tàu bay đảm bảo an toàn, hiệu
quả.

aircraft operational weight to ensure the safety and
efficiency.

2.2.1.5.1 For civil flight operations (adjusted):2.2.1.5.1 Đối với hoạt động bay dân dụng (được điều
chỉnh):

2.2.1.5.1.1 For landing aircraft:2.2.1.5.1.1 Đối với tàu bay hạ cánh:

a. RWY 11L:a. Đường CHC 11L:

- For stands from 1 to 53, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 53, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft after landing → TWY S2/S3/S5 → cross RWY
11R/29L → TWY S2/S4/S5A → TWY S1 → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY EW → stand.

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S2/S3/S5 →
cắt qua đường CHC 11R/29L→ đường lăn S2/S4/S5A
→ đườn g l ă n S 1 → đườn g l ă n
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn EW → vị trí
đỗ.

- For stands from 54 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ 54 đến 56:

•• Aircraft after landing → TWY S2/S3/S5 → cross RWY
11R/29L → TWY S2/S4/S5A → TWY S1 → stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S2/S3/S5 →
cắt qua đường CHC 11R/29L→ đường lăn S2/S4/S5A
→ đường lăn S1 → vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S2/S3/S5 → cross RWY
11R/29L → TWY S2/S4/S5A → TWY S1 → TWY

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S2/S3/S5 →
cắt qua đường CHC 11R/29L→ đường lăn S2/S4/S5A

S1B/S1C/S4/S6A/S7A → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → stand.

→ đường lăn S1 → đường lăn S1B/S1C/S4/S6A/S7A
→ đường l ă n EW → đường l ă n
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn S1 → vị trí
đỗ.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft after landing → TWY S2/S3/S5 → cross RWY
11R/29L→ TWY S2/S4/S5A→ TWY S1→ TWY S2A
→ stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S2/S3/S5 →
cắt qua đường CHC 11R/29L→ đường lăn S2/S4/S5A
→ đường lăn S1 → đường lăn S2A → vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5 → cross RWY
11R/29L→TWYS4→TWYEW→TWYS1B→TWY
S1 → TWY S2A → stand.

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5 → cắt
qua đường CHC 11R/29L → đường lăn S4 → đường
lăn EW → đường lăn S1B → đường lăn S1 → đường
lăn S2A → vị trí đỗ.

Notes: In case after landing, the aircraft taxi over the
intersection of RWY 11L/29R and TWY S2:

Lưu ý: Trường hợp tàu bay sau khi hạ cánh lăn lố qua giao
điểm đường CHC 11L/29R và đường lăn S2:

- For aircraft up to code C, taxi to the end of RWY →
backtrack 180° at the beginning of RWY 29R → RWY

- Đối với tàu bay từ code C trở xuống, lăn đến cuối đường
CHC→ quay đầu 180° trên đầu đường CHC 29R→ đường
CHC 11L/29R → S2 và theo các lộ trình nêu trên. 11L/29R → TWY S2 and follow the taxiing procedures

above.

- For aircraft more than code C:- Đối với tàu bay lớn hơn code C:

•• A tow tractor is used to push the aircraft back to the
position in front of the intersection with TWY S2 on

Sử dụng xe kéo đẩy để đẩy lùi tàu bay về vị trí trước
giao điểm với đường lăn S2 trên đường CHC 11L/29R

RWY 11L/29R or TWY N4; then the aircraft self-taxi
to apron; or

hoặc đường lăn N4; sau đó tàu bay tự hành về sân
đỗ; hoặc

•• A tow tractor is used to tow/push the aircraft or allow
the aircraft to self-taxi following follow-me car (free of

Hoặc sử dụng xe kéo đẩy để kéo đẩy tàu bay hoặc
cho phép tàu bay tự hành theo xe dẫn tàu bay (miễn

charge) with the route: RWY 11L/29R → TWY S1 →phí) với lộ trình: Đường CHC 11L/29R → đường lăn
cross RWY 11R/29L → TWY S1 and as the route
mentioned above.
(Notes: Only applied when Noi Bai International Airport
confirm that RWY 11R/29L and TWY S1 of the

S1 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn S1
và theo các lộ trình nêu trên.
(Ghi chú: Chỉ thực hiện khi Cảng HKQT Nội Bài xác
định đường CHC 11R/29L và đường lăn S1 đầu đường

beginning of RWY 29 ensure operating conditions,CHC 29 đảm bảo điều kiện khai thác, thông báo đến
notify TWR to coordinate the implementation of
procedures).

Đài kiểm soát không lưu tại sân bay để phối hợp thực
hiện phương thức).
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- Moving route flow of tow tractor: Apron → TWY S1 →
cross RWY 11R/29L→TWYS1→RWY11L/29R→stand.

- Luồng tuyến di chuyển của xe kéo đẩy: Sân đỗ → đường
lăn S1 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn S1 →
đường CHC 11L/29R → sân đỗ.

b. RWY 29R:b. Đường CHC 29R:

- For stands from 1 to 53, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 53, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/S7 → cross/taxi
on RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S7 → TWY S1 →
TWYS1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→TWYEW→stand.

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/S7 →
cắt qua/lăn trên đường CHC 11R/29L → đường lăn
S4/S5A/S7 → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn EW → vị trí
đỗ.

- For stands from 54 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ 54 đến 56:

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/S7 → cross/taxi
on RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S7 → TWY S1 →
stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/S7 →
cắt qua/lăn trên đường CHC 11R/29L → đường lăn
S4/S5A/S7 → đường lăn S1→ vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/S7 → cross/taxi
on RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S7 → TWY S1 →

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/S7 →
cắt qua/lăn trên đường CHC 11R/29L → đường lăn

TWY S1B/S1C/S4/S6A/S7A → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → stand.

S4/S5A/S7 → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S4/S6A/S7A→ đường lăn EW→ đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn S1 → vị trí
đỗ.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/S7 → cross/taxi
on RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S7 → TWY S1 →
TWY S2A → stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/S7 →
cắt qua/lăn trên đường CHC 11R/29L → đường lăn
S4/S5A/S7 → đường lăn S1 → đường lăn S2A → vị
trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/S7 → cross/taxi
on RWY 11R/29L → TWY S4/S7 → TWY S1 → TWY

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/S7 →
cắt qua/lăn trên đường CHC 11R/29L → đường lăn

S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY EW → TWYS4/S7 → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S2A
→ stand.

S1C/S1D/S4/S6A/S7A→ đường lăn EW→đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường
lăn S2A → vị trí đỗ.

2.2.1.5.2 For take-off aircraft:2.2.1.5.1.2 Đối với tàu bay cất cánh:

a. RWY 11L:a. Đường CHC 11L:

- For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S7

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L → TWY S7 → RWY 11L for
departure; or

lăn S7 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S7 → đường CHC 11L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S4

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L → TWY S3/S5 → RWYlăn S4 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
11L/29R → backtrack 180° at the beginning of RWYS3/S5 → đường CHC 11L/29R→ quay đầu 180° trên
11L → RWY 11L for departure (applied for aircraft up
to code C and equivalent).

đầu đường CHC 11L→ đường CHC 11L để khởi hành
(áp dụng đối với tàu bay code C và tương đương trở
xuống).

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S7 → cross RWY 11R/29L → TWY S7 →
RWY 11L for departure; or

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S7 → cắt qua đường
CHC 11R/29L → đường lăn S7→ đường CHC 11L để
khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S1B/S1C/S4/S6A/S7A → TWY EW →

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S1B/S1C/S4/S6A/S7A

TWY S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→ TWY S1→ TWY→ đường l ă n EW → đường l ă n
S7 → cross RWY 11R/29L → TWY S7 → RWY 11L
for departure; or

S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP Viet Nam AIP SUP A12/22-5
~~~eaip-amdt~~~16 MAR 2022



lăn S7 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S7 → đường CHC 11L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1→ TWY S4→ cross RWY 11R/29L → TWY S3/S5

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S4 → cắt qua đường

→ RWY 11L/29R → backtrack 180° at the beginningCHC 11R/29L → đường lăn S3/S5 → đường CHC
of RWY 11L → RWY 11L for departure (applied for
aircraft up to code C and equivalent).

11L/29R → quay đầu 180° trên đầu đường CHC 11L
→ đường CHC 11L để khởi hành (áp dụng đối với tàu
bay code C và tương đương trở xuống).

b. RWY 29R (applied for aircraft up to code C and
equivalent):

b. Đường CHC 29R (áp dụng đối với tàu bay code C và
tương đương trở xuống):

- Stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→TWYS1→TWYS2/S4

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L→ TWY S2/S3/S5 → RWYlăn S2/S4 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường
11L/29R → backtrack 180° at the beginning of RWY
29R → RWY 29R for departure.

lăn S2/S3/S5 → đường CHC 11L/29R → quay đầu
180° trên đầu đường CHC 29R → đường CHC 29R
để khởi hành.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S2/S4 → cross RWY 11R/29L → TWY

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1→ đường lăn S2/S4→ cắt qua đường

S2/S3/S5 → RWY 11L/29R → backtrack 180° at the
beginning of RWY 29R → RWY 29R for departure.

CHC 11R/29L → đường lăn S2/S3/S5 → đường CHC
11L/29R → quay đầu 180° trên đầu đường CHC 29R
→ đường CHC 29R để khởi hành.

c. From the intersection of RWY 29R and TWY S2:c. Từ giao điểm của đường CHC 29R và đường lăn S2:

- For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S2

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L→ TWY S2→ the intersection
of RWY 29R and TWY S2 for departure.

lăn S2 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S2 → giao điểm đường CHC 29R và đường lăn S2 để
khởi hành.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S2 → cross RWY 29R → TWY S2 → the

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S2 → cắt qua đường

intersection of RWY 11L/29R and TWY S2 for
departure.

CHC 29R → đường lăn S2 → giao điểm đường CHC
11L/29R và đường lăn S2 để khởi hành.

2.2.1.5.2 For military flight operations:2.2.1.5.2 Đối với hoạt động bay quân sự:

Applying the take-off/landing procedures on RWY 11L/29R
as the period before constructing, upgrading RWY and
TWYs at Noi Bai International Airport.

Áp dụng theo phương thức cất/hạ cánh trên đường CHC
11L/29R như trong thời gian trước khi thi công cải tạo, nâng
cấp đường CHC và các đường lăn tại Cảng HKQT Nội Bài.

2.2.1.5.3 Towing/pushing aircraft procedures from
stands at the Southern apron to the Northern military
apron and vice versa:

2.2.1.5.3 Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ
trên khu vực sân đỗ phía Nam sang sân đỗ quân sự
phía Bắc hoặc ngược lại:

(Refer to Viet Nam AIP, page AD 2.VVNB-19 dated 30 JUL
2021).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, trang AD 2.VVNB-19 ngày 30
JUL 2021).

Notes:Lưu ý:

•• Stand QS1A is only used when there is no aircraft
parking at stand QS1.

Vị trí QS1A chỉ được phép khai thác khi không có tàu
bay khai thác tại vị trí đỗ QS1.

•• Stand QS1B is only used when there is no aircraft
parking at stand QS1.

Vị trí QS1B chỉ được phép khai thác khi không có tàu
bay khai thác tại vị trí đỗ QS1.

•• Stand QS1 is only used when there is no aircraft
parking at stands QS1A and QS1B.

Vị trí QS1 chỉ được phép khai thác khi không có tàu
bay khai thác tại các vị trí đỗ QS1A và QS1B.

a. For arriving aircraft:a. Đối với tàu bay đến:
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•• Aircraft after landing and vacating 2 RWYs, taxi
following the instructions of Ground Control Unit/TWR

Tàu bay sau khi hạ cánh và rời 2 đường CHC, lăn theo
sự chỉ dẫn của Đài kiểm soát mặt đất/đài chỉ huy vào

to TWY N2/N3/N4/N5 and then into stands QS1B,
QS1, QS1A, QS2, QS3, QS4A, QS4, QS5; or

đường lăn N2/N3/N4/N5 để vào các vị trí đỗ QS1B,
QS1, QS1A, QS2, QS3, QS4A, QS4, QS5; hoặc

•• After being operated at the commercial aircraft apron,
aircraft taxi or are towed/pushed following the

Sau khi khai thác tại sân đỗ tàu bay thương mại, tàu
bay lăn hoặc được kéo đẩy theo sự chỉ dẫn của Đài

instructions of Ground Control Unit/tower to TWYkiểm soát mặt đất/đài chỉ huy vào đường lăn
N2/N3/N4/N5 and then into stands QS1B, QS1, QS1A,
QS2, QS3, QS4A, QS4, QS5.

N2/N3/N4/N5 để vào vị trí đỗ QS1B, QS1, QS1A, QS2,
QS3, QS4A, QS4, QS5.

Notes:Lưu ý:

•• For aircraft B747-400 and equivalent: Only used TWY
N4 and when there is no aircraft parking at stand
QS4A.

Đối với tàu bay B747-400 và tương đương: Chỉ sử dụng
đường lăn N4 và khi không có tàu bay đỗ tại vị trí
QS4A.

•• Stands QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3 are arranged
to park in the sequence QS3, QS2, QS1 or QS3, QS2,
QS1A, QS1B.

Các vị trí đỗ QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3 được sắp
xếp đỗ theo thứ tự QS3, QS2, QS1 hoặc QS3, QS2,
QS1A, QS1B.

•• Stands QS4A, QS4 are only arranged to park in the
sequence QS4A, QS4.

Các vị trí đỗ QS4A, QS4 chỉ được sắp xếp đỗ theo thứ
tự QS4A, QS4.

b. For departing aircraft:b. Đối với tàu bay khởi hành:

•• Aircraft from stands QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3,
QS4, QS4A, QS5 self-taxi or are towed/pushed to civil
apron via TWYs N5/N4/N3/N2 to prepare for operation.

Tàu bay từ các vị trí đỗ QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3,
QS4, QS4A, QS5 tự lăn hoặc được kéo/đẩy sang sân
đỗ hàng không dân dụng theo các đường lăn
N5/N4/N3/N2 để chuẩn bị khai thác.

Notes:Lưu ý:

•• When aircraft self-taxi out or are towed out, it is not
allowed to cross in front of other aircraft parking on the
right side of the taxiing aircraft.

Khi tàu bay tự lăn ra hoặc được kéo ra, không được
phép cắt qua phía trước tàu bay khác đang đỗ ở phía
bên phải tàu bay đang lăn.

•• For aircraft B747-400 and equivalent: Only used TWY
N4 and when there is no aircraft parking at stands
QS4A, QS3, QS2.

Đối với tàu bay B747-400 và tương đương: Chỉ sử dụng
đường lăn N4 và khi không có tàu bay đỗ tại các vị trí
đỗ QS4A, QS3, QS2.

2.2.2 Phase 4B2.2.2 Giai đoạn 4B

2.2.2.1 Construction period (adjusted): From 0000 on
24 MAR 2022 to 0000 on 23 APR 2022.

2.2.2.1 Thời gian thi công (được điều chỉnh): Từ 0000
ngày 24/3/2022 đến 0000 ngày 23/4/2022.

2.2.2.2 Construction areas:2.2.2.2 Khu vực thi công:

- Area 7 (The portion from THR 11R to the position which
is 50 m from the centre line of TWY S7 to the West).

- Khu vực 7 (Đoạn từ ngưỡng đường CHC 11R đến vị trí
cách tim đường lăn S7 về phía Tây là 50 m).

- Area 8.- Khu vực 8.

2.2.2.3 Temporarily closed areas:2.2.2.3 Các khu vực tạm ngừng khai thác:

- RWY 11R/29L:- Đường CHC 11R/29L:

•• The portion from THR 11R to the position which is 50
m from the centre line of TWY S7 to the West.

Đoạn từ ngưỡng đường CHC 11R đến vị trí cách tim
đường lăn S7 về phía Tây là 50 m.

•• 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 S6 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 S6 về phía Tây là
50 m.

•• The portion from the position which is 50 m from the
centre line of TWY S6 to the East to the position which
is 58 m from the centre line of TWY S4 to the West.

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S6 về phía Đông là
50 m đến vị trí cách tim đường lăn S4 về phía Tây là
58 m.

•• The portion from the position which is 171 m from the
centre line of TWY S4 to the East to the position which
is 230 m from the centre line of TWY S2 to the West.

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S4 về phía Đông là
171 m đến vị trí cách tim đường lăn S2 về phía Tây
230 m.

•• The portion from the position which is 50 m from the
centre line of TWY S2 to the East to the position which
is 200 m from the THR 29L to the West.

Đoạn từ vị trí cách tim đường lăn S2 về phía Đông là
50 m đến vị trí cách ngưỡng đường CHC 29L về phía
Tây là 200 m.

Notes: RWY 11R/29L is not used for aircraft to take off and
land.

Lưu ý: Không sử dụng đường CHC 11R/29L cho tàu bay
cất và hạ cánh.
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- TWY S1 (the beginning of RWY 11R): The portion from
the position which is 22.5 m from the centre line of RWY

- Đường lăn S1 (đầu đường CHC 11R): Đoạn từ vị trí cách
tim đường CHC 11R/29L về phía Nam là 22,5 m đến vị trí
cách tim đường CHC 11R/29L về phía Nam là 110 m. 11R/29L to the South to the position which is 110 m from

the centre line of RWY 11R/29L to the South.

- TWY S6B.- Đường lăn S6B.

- Stands 15, 20.- Vị trí đỗ 15, 20.

Notes:Lưu ý:

- Stand 15: Closed until 1659 on 2 APR 2022.- Vị trí đỗ 15: Đóng cửa đến 1659 ngày 2/4/2022.

- Stand 20: Closed from 0130 on 3 APR 2022 to 1659 on
10 MAY 2022.

- Vị trí đỗ 20: Đóng cửa từ 0130 ngày 3/4/2022 đến 1659
ngày 10/5/2022.

2.2.2.4 Areas put into operation:2.2.2.4 Các khu vực đưa vào khai thác:

- RWY 11R/29L: The portion from THR 29L to the portion
from the position 200 m from THR 29L to the West.

- Đường CHC 11R/29L: Đoạn từ ngưỡng đường CHC 29L
đến vị trí cách ngưỡng đường CHC 29L về phía Tây là 200
m.

- TWY S1 (the beginning of RWY 29L): The portion from
the position 90 m from the centre line of RWY 11L/29R to

- Đường lăn S1 (đầu đường CHC 29L): Đoạn từ vị trí cách
tim đường CHC 11L/29R về phía Nam là 90 m đến vị trí
cách tim đường lăn S2B về phía Đông là 121 m. the South to the position 121 m from the centre line of TWY

S2B to the East.

- TWY S3A is renamed to TWY P7; TWY S5B is renamed
to TWY P4.

- Đường lăn S3A được đổi tên là đường lăn P7; đường lăn
S5B được đổi tên là đường lăn P4.

- TWY S6.- Đường lăn S6.

- Stand 15: From 1700 on 2 APR 2022.- Vị trí đỗ 15: Từ 1700 ngày 2/4/2022.

2.2.2.5 Aircraft operational procedures:2.2.2.5 Phương thức vận hành tàu bay:

- RWY 11L/29R is used for aircraft to take off and land.- Sử dụng đường CHC 11L/29R cho tàu bay cất và hạ cánh.

2.2.2.5.1 For civil flight operations (adjusted):2.2.2.5.1 Đối với hoạt động bay dân dụng (được điều
chỉnh):

2.2.2.5.1.1 For landing aircraft:2.2.2.5.1.1 Đối với tàu bay hạ cánh:

a. RWY 11L:a. Đường CHC 11L:

- For stands from 1 to 53, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 53, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft after landing→ TWYS1/S2/S3/S5/P7→ cross
RWY 11R/29L → TWY S1/S2/S4/S5A → TWY S1 →
TWYS1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→TWYEW→stand.

Tàu bay sau khi hạ cánh→ đường lăn S1/S2/S3/S5/P7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S1/S2/S4/S5A → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn EW → vị trí
đỗ.

- For stands from 54 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ 54 đến 56:

•• Aircraft after landing→ TWYS1/S2/S3/S5/P7→ cross
RWY 11R/29L → TWY S1/S2/S4/S5A → TWY S1 →
stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh→ đường lăn S1/S2/S3/S5/P7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S1/S2/S4/S5A → đường lăn S1 → vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing→ TWYS1/S2/S3/S5/P7→ cross
RWY 11R/29L → TWY S1/S2/S4/S5A → TWY S1 →

Tàu bay sau khi hạ cánh→ đường lăn S1/S2/S3/S5/P7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn

TWY S1B/S1C/S4/S6A/S7A → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → stand.

S1/S2/S4/S5A → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S4/S6A/S7A→ đường lăn EW→ đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn S1 → vị trí
đỗ.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft after landing→ TWYS1/S2/S3/S5/P7→ cross
RWY 11R/29L → TWY S1/S2/S4/S5A → TWY S1 →
TWY S2A → stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh→ đường lăn S1/S2/S3/S5/P7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
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S1/S2/S4/S5A → đường lăn S1 → đường lăn S2A →
vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5 → cross RWY
11R/29L→TWYS4→TWYEW→TWYS1B→TWY
S1 → TWY S2A → stand.

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5 → cắt
qua đường CHC 11R/29L → đường lăn S4→ đường
lăn EW → đường lăn S1B → đường lăn S1 → đường
lăn S2A→ vị trí đỗ.

b. RWY 29R:b. Đường CHC 29R:

- For stands from 1 to 53, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 53, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/P4/S7 → cross
RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S6/S7 → TWY S1 →
TWYS1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→TWYEW→stand.

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/P4/S7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S4/S5A/S6/S7 → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn EW → vị trí
đỗ.

- For stands from 54 to 56:- Đối với các vị trí đỗ từ 54 đến 56:

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/P4/S7 → cross
RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S6/S7 → TWY S1 →
stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/P4/S7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S4/S5A/S6/S7 → đường lăn S1→ vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/P4/S7 → cross
RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S6/S7 → TWY S1 →

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/P4/S7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn

TWY S1B/S1C/S4/S6A/S7A → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → stand.

S4/S5A/S6/S7 → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S4/S6A/S7A→ đường lăn EW→ đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn S1 → vị trí
đỗ.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/P4/S7 → cross
RWY 11R/29L → TWY S4/S5A/S6/S7 → TWY S1 →
TWY S2A → stand; or

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/P4/S7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S4/S5A/S6/S7 → đường lăn S1 → đường lăn S2A →
vị trí đỗ; hoặc

•• Aircraft after landing → TWY S3/S5/P4/S7 → cross
RWY 11R/29L → TWY S4/S6/S7 → TWY S1 → TWY

Tàu bay sau khi hạ cánh → đường lăn S3/S5/P4/S7
→ cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn

S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY EW → TWYS4/S6/S7 → đường lăn S1 → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S2A
→ stand.

S1C/S1D/S4/S6A/S7A→ đường lăn EW→đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường
lăn S2A → vị trí đỗ.

2.2.2.5.1.2 For take-off aircraft:2.2.2.5.1.2 Đối với tàu bay cất cánh:

a. RWY 11L:a. Đường CHC 11L:

- For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S7

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L → TWY S7 → RWY 11L for
departure; or

lăn S7 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S7 → đường CHC 11L để khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S4

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L → TWY S3/S5 → RWYlăn S4 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
11L/29R → backtrack 180° at the beginning of RWYS3/S5 → đường CHC 11L/29R→ quay đầu 180° trên
11L → RWY 11L for departure (applied for aircraft up
to code C and equivalent).

đầu đường CHC 11L→ đường CHC 11L để khởi hành
(áp dụng đối với tàu bay code C và tương đương trở
xuống).

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S7 → cross RWY 11R/29L → TWY S7 →
RWY 11L for departure; or

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S7 → cắt qua đường
CHC 11R/29L → đường lăn S7→ đường CHC 11L để
khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S1B/S1C/S4/S6A/S7A → TWY EW →

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S1B/S1C/S4/S6A/S7A
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→ đường l ă n EW → đường l ă n
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

TWY S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→ TWY S1→ TWY
S7 → cross RWY 11R/29L → TWY S7 → RWY 11L
for departure; orlăn S7 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn

S7 → đường CHC 11L để khởi hành; hoặc
•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY

S1→ TWY S4→ cross RWY 11R/29L → TWY S3/S5
Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S4 → cắt qua đường

→ RWY 11L/29R → backtrack 180° at the beginningCHC 11R/29L → đường lăn S3/S5 → đường CHC
of RWY 11L → RWY 11L for departure (applied for
aircraft up to code C and equivalent).

11L/29R → quay đầu 180° trên đầu đường CHC 11L
→ đường CHC 11L để khởi hành (áp dụng đối với tàu
bay code C và tương đương trở xuống).

b. RWY 29R:b. Đường CHC 29R:

- For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→TWYS1→cross RWY
11R/29L → TWY S1 → RWY 29R for departure; or

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → đường lăn S1 → cắt
qua đường CHC 11R/29L → đường lăn S1 → đường
CHC 29R để khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→TWYS1→TWYS2/S4

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L → TWY S2/S3/S5 → RWYlăn S2/S4 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường
11L/29R → backtrack 180° at the beginning of RWYlăn S2/S3/S5 → đường CHC 11L/29R → quay đầu
29R→ RWY 29R for departure (applied for aircraft up
to code C and equivalent).

180° trên đầu đường CHC 29R → đường CHC 29R
để khởi hành (áp dụng đối với tàu bay code C và tương
đương trở xuống).

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → cross RWY 11R/29L → TWY S1 → RWY 29R
for departure; or

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → cắt qua đường CHC 11R/29L →
đường lăn S1 → đường CHC 29R để khởi hành; hoặc

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S2/S4 → cross RWY 11R/29L → TWY

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1→ đường lăn S2/S4→ cắt qua đường

S2/S3/S5 → RWY 11L/29R → backtrack 180° at theCHC 11R/29L → đường lăn S2/S3/S5 → đường CHC
beginning of RWY 29R → RWY 29R for departure
(applied for aircraft up to code C and equivalent).

11L/29R → quay đầu 180° trên đầu đường CHC 29R
→ đường CHC 29R để khởi hành (áp dụng đối với tàu
bay code C và tương đương trở xuống).

c. From the intersection of RWY 29R and TWY S2:c. Từ giao điểm đường CHC 29R và đường lăn S2:

- For stands from 1 to 56, 1H, 2H, 3H, 9H:- Đối với các vị trí đỗ từ 1 đến 56, 1H, 2H, 3H, 9H:

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A → TWY S1 → TWY S2

Tàu bay từ vị trí đỗ → đường lăn EW → đường lăn
S1B/S1C/S1D/S4/S6A/S7A→đường lăn S1→ đường

→ cross RWY 11R/29L→ TWY S2→ the intersection
of RWY 29R and TWY S2 for departure.

lăn S2 → cắt qua đường CHC 11R/29L → đường lăn
S2 → giao điểm đường CHC 29R và đường lăn S2 để
khởi hành.

- For stands from 71 to 82 (applied for aircraft up to
code C):

- Đối với các vị trí đỗ từ 71 đến 82 (áp dụng đối với tàu
bay code C trở xuống):

•• Aircraft from stand → TWY EW → TWY S2A → TWY
S1 → TWY S2 → cross RWY 29R → TWY S2 → the

Tàu bay từ vị trí đỗ→ đường lăn EW→đường lăn S2A
→ đường lăn S1 → đường lăn S2 → cắt qua đường

intersection of RWY 11L/29R and TWY S2 for
departure.

CHC 29R → đường lăn S2 → giao điểm đường CHC
11L/29R và đường lăn S2 để khởi hành.

2.2.2.5.2 For military flight operations:2.2.2.5.2 Đối với hoạt động bay quân sự:

Applying the take-off/landing procedures on RWY 11L/29R
as the period before constructing, upgrading RWY and
TWYs at Noi Bai International Airport.

Áp dụng theo phương thức cất/hạ cánh trên đường CHC
11L/29R như trong thời gian trước khi thi công cải tạo, nâng
cấp đường CHC và các đường lăn Cảng HKQT Nội Bài.

2.2.2.5.3 Towing/pushing aircraft procedures from
stands at the Southern apron to the Northern military
apron and vice versa:

2.2.2.5.3 Phương thức kéo/đẩy tàu bay từ các vị trí đỗ
trên khu vực sân đỗ phía Nam sang sân đỗ quân sự
phía Bắc hoặc ngược lại:

(Refer to Viet Nam AIP, page AD 2.VVNB-19 dated 30 JUL
2021).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, trang AD 2.VVNB-19 ngày 30
JUL 2021).
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Notes:Lưu ý:

•• Stand QS1A is only used when there is no aircraft
parking at stand QS1.

Vị trí QS1A chỉ được phép khai thác khi không có tàu
bay khai thác tại vị trí đỗ QS1.

•• Stand QS1B is only used when there is no aircraft
parking at stand QS1.

Vị trí QS1B chỉ được phép khai thác khi không có tàu
bay khai thác tại vị trí đỗ QS1.

•• Stand QS1 is only used when there is no aircraft
parking at stands QS1A and QS1B.

Vị trí QS1 chỉ được phép khai thác khi không có tàu
bay khai thác tại các vị trí đỗ QS1A và QS1B.

a. For arriving aircraft:a. Đối với tàu bay đến:

•• Aircraft after landing and vacating 2 RWYs, taxi
following the instructions of Ground Control Unit/TWR

Tàu bay sau khi hạ cánh và rời 2 đường CHC, lăn theo
sự chỉ dẫn của Đài kiểm soát mặt đất/đài chỉ huy vào

to TWY N2/N3/N4/N5 and then into stands QS1B,
QS1, QS1A, QS2, QS3, QS4A, QS4, QS5; or

đường lăn N2/N3/N4/N5 để vào các vị trí đỗ QS1B,
QS1, QS1A, QS2, QS3, QS4A, QS4, QS5; hoặc

•• After being operated at the commercial aircraft apron,
aircraft taxi or are towed/pushed following the

Sau khi khai thác tại sân đỗ tàu bay thương mại, tàu
bay lăn hoặc được kéo đẩy theo sự chỉ dẫn của Đài

instructions of Ground Control Unit/tower to TWYkiểm soát mặt đất/đài chỉ huy vào đường lăn
N2/N3/N4/N5 and then into stands QS1B, QS1, QS1A,
QS2, QS3, QS4A, QS4, QS5.

N2/N3/N4/N5 để vào vị trí đỗ QS1B, QS1, QS1A, QS2,
QS3, QS4A, QS4, QS5.

Notes:Lưu ý:

•• For aircraft B747-400 and equivalent: Only used TWY
N4 and when there is no aircraft parking at stand
QS4A.

Đối với tàu bay B747-400 và tương đương: Chỉ sử dụng
đường lăn N4 và khi không có tàu bay đỗ tại vị trí
QS4A.

•• Stands QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3 are arranged
to park in the sequence QS3, QS2, QS1 or QS3, QS2,
QS1A, QS1B.

Các vị trí đỗ QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3 được sắp
xếp đỗ theo thứ tự QS3, QS2, QS1 hoặc QS3, QS2,
QS1A, QS1B.

•• Stands QS4A, QS4 are only arranged to park in the
sequence QS4A, QS4.

Các vị trí đỗ QS4A, QS4 chỉ được sắp xếp đỗ theo thứ
tự QS4A, QS4.

b. For departing aircraft:b. Đối với tàu bay khởi hành:

•• Aircraft from stands QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3,
QS4, QS4A, QS5 self-taxi or are towed/pushed to civil
apron via TWYs N5/N4/N3/N2 to prepare for operation.

Tàu bay từ các vị trí đỗ QS1B, QS1, QS1A, QS2, QS3,
QS4, QS4A, QS5 tự lăn hoặc được kéo/đẩy sang sân
đỗ hàng không dân dụng theo các đường lăn
N5/N4/N3/N2 để chuẩn bị khai thác.

Notes:Lưu ý:

•• When aircraft self-taxi out or are towed out, it is not
allowed to cross in front of other aircraft parking on the
right side of the taxiing aircraft.

Khi tàu bay tự lăn ra hoặc được kéo ra, không được
phép cắt qua phía trước tàu bay khác đang đỗ ở phía
bên phải tàu bay đang lăn.

•• For aircraft B747-400 and equivalent: Only used TWY
N4 and when there is no aircraft parking at stands
QS4A, QS3, QS2.

Đối với tàu bay B747-400 và tương đương: Chỉ sử dụng
đường lăn N4 và khi không có tàu bay đỗ tại các vị trí
đỗ QS4A, QS3, QS2.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
Any change relating to the content 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.

4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
This AIP Supplement shall supersede:Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ:

•• NOTAMs: A0432/22, A0434/22, A0435/22, A0500/22.Các NOTAM: A0432/22, A0434/22, A0435/22,
A0500/22.

•• AIP SUP A07/22.AIP SUP A07/22.

This AIP Supplement consists of 2 attachments as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 2 phụ đính như sau:

Layout of construction Phase 4A: From 0000
on 14 MAR 2022 to 2359 on 23 MAR 2022.

AIP SUP A12/22-15Sơ đồ thi công Giai đoạn 4A: Từ 0000 ngày
14/3/2022 đến 2359 ngày 23/3/2022.

Layout of construction Phase 4B: From 0000
on 24 MAR 2022 to 0000 on 23 APR 2022.

AIP SUP A12/22-16Sơ đồ thi công Giai đoạn 4B: Từ 0000 ngày
24/3/2022 đến 0000 ngày 23/4/2022.
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Attachment 1: Adjustment of the characteristics of
runway 11L/29R and the strength of taxiways S1, S2,
S7 (published in AIP SUP A07/22)

Phụ đính 1: Điều chỉnh thông số kỹ thuật đường cất hạ
cánh 11L/29R và sức chịu tải các đường lăn S1, S2, S7
(đã được công bố trong AIP SUP A07/22)

Notes:Lưu ý:

•• NOTAMs A0213/22, A0214/22, A0215/22 were issued
to notify the contents above.

Các NOTAM A0213/22, A0214/22, A0215/22 đã được
phát hành để thông báo các nội dung trên.

•• The adjusted and added contents are bold, other
contents remain unchanged (as published in AIRAC
AIP SUP A37/21).

Các nội dung điều chỉnh và bổ sung được bôi đậm,
các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi (như đã
được công bố trong AIRAC AIP SUP A37/21).

1 The adjustment of the characteristics of runway
11L/29R :

1 Điều chỉnh thông số kỹ thuật đường cất hạ cánh
11L/29R:

1.1 The adjustment of runway physical characteristics:1.1 Điều chỉnh các số liệu và đặc tính đường cất hạ
cánh:

(As published at Item 2.1 in AIRAC AIP SUP A37/21).(Như đã được công bố tại Mục 2.1 trong AIRAC AIP SUP
A37/21).

- Strength: PCN 98/R/B/W/T.- Sức chịu tải: PCN 98/R/B/W/T.

- Elevation of RWY: 12.675 m (MSL).- Mức cao đường CHC: 12,675 m (MSL).

Ghi chúKích thước khu vực an
toàn cuối đường CHC (M)

Kích thước dải bay
(M)

Kích thước khoảng
trống (M)

Kích thước
đoạn dừng (M)

Ký hiệu đường
CHC

RemarksRESA dimensions (M)Strip dimensions
(M)

CWY dimensions
(M)

SWY
dimensions (M)

RWY Designator

240 x 903 520 x 300400 x 300100 x 6011L
220 x 903 520 x 300400 x 300100 x 6029R

1.2 The adjustment of friction coefficients of runway
11L/29R:

1.2 Điều chỉnh hệ số ma sát đường CHC 11L/29R:

(Refer to Viet Nam AIP, Item VVNB AD 2.13, page AD
2.VVNB-35 dated 30 NOV 2020).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, Mục VVNB AD 2.13, trang AD
2.VVNB-35 ngày 30/11/2021).

Hệ số ma sát (μ)
Friction coefficients

Chiều dài đo (M)
Measured length
(M)

Đường CHC 11L/29R
RWY 11L/29R

Vị trí đo tính từ tim
đường CHC (9 M)

Vị trí đo tính từ tim
đường CHC (6 M)

Vị trí đo tính từ tim
đường CHC (3 M)

Measured position
from RCL (9 M)

Measured position
from RCL (6 M)

Measured position
from RCL (3 M)

0.740.750.772 70111L
0.750.770.742 70129R

1.3 Addition of turn pad dimensions:1.3 Bổ sung kích thước sân quay đầu:

•• The beginning of RWY 11L: 106 x 58.5 x 48 m.Đầu đường CHC 11L: 106 x 58,5 x 48 m.
•• The beginning of RWY 29R: 118 x 74 x 31.5 m.Đầu đường CHC 29R: 118 x 74 x 31,5 m.

1.3.1 Adjustment of the strength of taxiways S1, S2, S7:1.3.1 Điều chỉnh sức chịu tải các đường lăn S1, S2, S7:

1.3.1.1 Taxiway S1 (the beginning of runway 29R):1.3.1.1 Đường lăn S1 (đầu đường cất hạ cánh 29R):
(As published in Item 2.2.1 in AIRAC AIP SUP A37/21).(Như đã được công bố tại Mục 2.2.1 trong AIRAC AIP SUP

A37/21).

- Strength: PCN 95/R/B/W/T.- Sức chịu tải: PCN 95/R/B/W/T.

1.3.1.2 Taxiway S2:1.3.1.2 Đường lăn S2:
(As published in Item 2.2.2 in AIRAC AIP SUP A37/21).(Như đã được công bố tại Mục 2.2.2 trong AIRAC AIP SUP

A37/21).

- Strength: PCN 96/R/B/W/T.- Sức chịu tải: PCN 96/R/B/W/T.

1.3.1.3 Taxiway S7:1.3.1.3 Đường lăn S7:

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A12/22-12 AIP Viet Nam
16 MAR 2022~~~eaip-amdt~~~



(As published in Item 2.2.7 in AIRAC AIP SUP A37/21).(Như đã được công bố tại Mục 2.2.7 trong AIRAC AIP SUP
A37/21).

Position: The portion from the edge of the turn pad of
the beginning of RWY 11L to the South to the boundary

Vị trí: Đoạn từ mép sân quay đầu đường CHC 11L về
phía Nam đến ranh giới đoạn đường lăn S7 đã thi công
Giai đoạn 1. of the portion of TWY S7 which had been constructed

in Phase 1.

- Strength: PCN 98/R/B/W/T.- Sức chịu tải: PCN 98/R/B/W/T.
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Attachment 2: Addition of construction areas 7, 8Phụ đính 2: Bổ sung các khu vực thi công 7, 8

Notes: Areas from 1 to 6: Construction has been completed.Lưu ý: Các khu vực từ 1 đến 6: Đã hoàn thành việc thi
công.

1 Area 7:1 Khu vực 7:

RWY 11R/29LĐường CHC 11R/29L:

•• Material edge, stopway, strip of the beginning of
RWY 11R: The portion from THR 11R to the

Lề vật liệu, dải hãm phanh, dải bảo hiểm đầu
đường CHC 11R: Phạm vi từ ngưỡng đường CHC

position which is 50 m from the centre line of TWY
S7 to the West.

11R đến vị trí cách tim đường lăn S7 về phía Tây
là 50 m.

•• Material edge, stopway, strip of the beginning of
RWY 29L: The portion from THR 29L to the position
which is 200 m from THR 29L to the West.

Lề vật liệu, dải hãm phanh, dải bảo hiểm đầu
đường CHC 29L: Phạm vi từ ngưỡng đường CHC
29L đến vị trí cách ngưỡng đường CHC 29L về phía
Tây là 200 m.

2 Area 8:2 Khu vực 8:

- TWY S6B (the new taxiway): The portion from the
position which is adjacent to RWY 11R/29L to the

- Đường lăn S6B (đường lăn mới): Đoạn từ vị trí tiếp
giáp đường CHC 11R/29L đến vị trí cách tim đường lăn
S1 về phía Bắc là 50 m. position which is 50 m from the centre line of TWY S1

to the North.
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