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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the following
contents:

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về các nội dung sau:

1.1 Characteristics of extended TWY E and the apron
extended to the North–Phase 2.

1.1 Thông số kỹ thuật đường lăn E kéo dài và sân đỗ mở
rộng về phía Bắc – Giai đoạn 2.

1.2 The INS coordinates and elevation for aircraft stands.1.2 Mức cao và tọa độ INS các vị trí đỗ tàu bay.

1.3 The addition of the new hot spot.1.3 Bổ sung điểm hot spot mới.

1.4 The operational procedures of aircraft apron.1.4 Phương thức khai thác, vận hành sân đỗ tàu bay.

1.5 The construction of RWY end safety area and equipped
with signs board and markings.

1.5 Thi công dải bảo hiểm đầu đường cất hạ cánh và lắp
đặt biển báo sơn kẻ tín hiệu.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Characteristics of the extended taxiway E
and the apron extended to the North – Phase
2

2.1 Thông số kỹ thuật đường lăn E kéo dài và
sân đỗ mở rộng về phía Bắc – Giai đoạn 2

Applicable period: From 0000 on 3 APR 2022Thời gian áp dụng: Từ 0000 ngày 3/4/2022.

2.1.1 The extended taxiway E (the portion from stand 5
to stand 1):

2.1.1 Đường lăn E kéo dài (đoạn từ vị trí đỗ 5 đến vị trí
đỗ 1):

- Length: 250 m; Minimum width: 23.0 m.- Chiều dài: 250 m; Chiều rộng nhỏ nhất: 23,0 m.

- TWY edge width: 10.5 m.- Chiều rộng lề đường lăn: 10,5 m.

- Longitudinal slope: 0.0%.- Độ dốc dọc: 0,0%.

- Transversal slope: 0.83%.- Độ dốc ngang: 0,83%.

- Strength: PCN 65 R/A/W/T.- Sức chịu tải: PCN 65/R/A/W/T.

- TWY surface: Cement concrete.- Bề mặt đường lăn: Bê tông xi măng.

- TWY edge surface: Bituminous concrete.- Bề mặt lề đường lăn: Bê tông nhựa.

- Strip width: 43.5 m.- Chiều rộng dải lăn: 43,5 m.
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2.1.2 The apron extended to the North – Phase 2 (from
stand 1 to stand 9):

2.1.2 Sân đỗ mở rộng về phía Bắc – Giai đoạn 2 (từ vị
trí đỗ 1 đến vị trí đỗ 9):

- Length: 490 m; Width: 177 m.- Chiều dài: 490 m; Chiều rộng: 177 m.

- Apron edge length and width:- Chiều dài, chiều rộng lề sân đỗ:

•• Northern material edge: 177 m x 10.5 mLề vật liệu phía Bắc: 177 m x 10,5 m.
•• Eastern material edge: 500.5 m x 18 m.Lề vật liệu phía Đông: 500,5 m x 18 m.

- Longitudinal slope: 0.0%.- Độ dốc dọc: 0,0%.

- Transversal slope: 1.0%.- Độ dốc ngang: 1,0%.

- Strength: PCN 65/R/A/W/T.- Sức chịu tải: PCN 65 R/A/W/T.

- Apron surface: Cement concrete.- Bề mặt của sân đỗ: Bê tông xi măng.

- Apron edge surface: Bituminous concrete.- Bề mặt của lề sân đỗ: Bê tông nhựa.

2.2 The coordinates and elevation for aircraft
stands (from stand 1 to stand 9)

2.2 Mức cao và tọa độ các vị trí đỗ tàu bay (từ
vị trí đỗ 1 đến vị trí đỗ 9)

(Refer to Viet Nam AIP, page VVDN AD 2.24-3a dated 30
JUL 2021).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, trang VVDN AD 2.24-3a ngày
30 JUL 2021).

Ghi chú
Remarks

Mức cao (M)
Elevation (M)

Tọa độ
Coordinates

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stands

Độ cao MSL
MSL Height

5.907160345.90N 1081202.60E1
5.907160344.45N 1081202.81E2
5.907160343.00N 1081203.02E3
5.907160341.55N 1081203.23E4
5.907160338.25N 1081203.71E5
5.907160336.80N 1081203.92E6
5.907160335.35N 1081204.13E7
5.907160333.90N 1081204.35E8
5.907160332.45N 1081204.56E9

2.3 The addition of the new hot spot2.3 Bổ sung điểm hot spot mới
Vị trí

Position
Điểm hot spot
Hot spot NR

Giao điểm lối ra/vào vệt lăn D3 và đường lăn E.
The intersection of the into/out taxilane D3 and TWY E.HS2

See page AIP SUP A13/22-9 for details.Chi tiết xem tại trang AIP SUP A13/22-9.

2.4 Operational procedures of aircraft apron2.4 Phương thức khai thác sân đỗ tàu bay
2.4.1 Applicable period: Until 2359 on 2 APR 2022.2.4.1 Thời gian áp dụng: Đến 2359 ngày 2/4/2022.

Applied as the current procedures, comply with TWR's
clearances.

Thực hiện theo phương thức hiện hành, tuân thủ theo huấn
lệnh của Đài kiểm soát không lưu tại sân bay.

2.4.2 Applicable period: From 0000 on 3 APR 2022.2.4.2 Thời gian áp dụng: Từ 0000 ngày 3/4/2022.

(Refer to Viet Nam AIP, Item 2.3 pages AD 2.VVDN -19,
20 dated 30 JUL 2021).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 2.3 các trang AD 2.VVDN
-19, 20 ngày 30 JUL 2021).

a. For civil apron: (including 35 stands: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

a. Đối với sân đỗ dân dụng: (gồm 35 vị trí đỗ: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

- Stands 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: Used for

- Các vị trí đỗ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32: Sử dụng
cho tàu bay code C (có sải cánh đến dưới 36 m), trong đó: aircraft code C (wingspan up to but not including 36 m), in

which:
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•• Stands 2, 3, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 23, 25, 30, 31 are able
to be used for aircraft code D/E (wingspan from 36 m

Các vị trí đỗ 2, 3, 6, 7, 8, 16, 18, 20, 23, 25, 30, 31 có
thể sử dụng cho tàu bay code D/E (sải cánh từ 36 m

up to but not including 65 m) when there is no aircraft
parking at the adjacent position next to stand.

đến dưới 65 m) khi không có tàu bay đỗ tại vị trí liền
kề bên cạnh.

•• Stand 1 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 2.

Vị trí đỗ 1 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 2.

•• Stand 4 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 3.

Vị trí đỗ 4 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 3.

•• Stand 5 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 6.

Vị trí đỗ 5 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 6.

•• Stand 9 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 8.

Vị trí đỗ 9 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 8.

•• Stand 10 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 11.

Vị trí đỗ 10 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 11.

•• Stand 14 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 15.

Vị trí đỗ 14 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 15.

•• Stand 12 is only allowed to be used for parking aircraft
with wingspan up to 28 m or is able to be used for

Vị trí đỗ 12 chỉ được phép đỗ tàu bay có sải cánh
28 m trở xuống hoặc có thể sử dụng cho tàu bay code
D (có sải cánh từ 36 m đến dưới 52 m) khi không có aircraft code D (wingspan from 36 m up to but not
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 15; vị trí đỗ 12 chỉ được phép
đỗ tàu bay có sải cánh 36 m trở xuống.

including 52 m) when there is no aircraft parking at
stand 15; stand 12 is only allowed for parking aircraft
with wingspan up to 36 m.

•• Stand 27 is able to be used for aircraft code D/E when
there is no aircraft parking at stand 26; stand 28 is still

Vị trí đỗ 27 có thể sử dụng cho tàu bay code D/E khi
không có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 26; vị trí đỗ 28 vẫn

allowed to be used for parking aircraft code C
(wingspan up to but not including 36 m).

được phép đỗ tàu bay code C (có sải cánh đến dưới
36 m).

•• Stand 31 is established the stop line (15 m from the
existing stop line to the West) and the interrupted

Vị trí đỗ 31 thiết lập vạch dừng bánh mũi (cách vạch
dừng bánh mũi hiện hữu 15 m về phía Tây) và vệt lăn

taxilane from stand 31 to stand 32 for operating aircraft
C17, C130.

đứt quãng từ vị trí đỗ 31 sang vị trí đỗ 32 để khai thác
cho các loại tàu bay C17, C130.

- Stands 15, 17, 19 are only used for aircraft with wingspan
up to 28 m when there is no aircraft with wingspan more
than 28 m parking at the adjacent stand.

- Các vị trí đỗ 15, 17, 19 chỉ sử dụng cho tàu bay có sải
cánh 28 m trở xuống khi không có tàu bay có sải cánh lớn
hơn 28 m đỗ tại vị trí đỗ liền kề.

- Stands 33, 34, 35, 36 are only used for aircraft with
wingspan up to 30 m. Stands 33, 34, 35 are able to be used

- Các vị trí đỗ 33, 34, 35, 36 sử dụng cho tàu bay có sải
cánh từ 30 m trở xuống. Các vị trí đỗ 33, 34, 35 có thể sử

for aircraft A321 and equivalent when the adjacent stands
are operated for aircraft with wingspan up to 24 m.

dụng cho loại tàu bay A321 hoặc tương đương khi đó các
vị trí đỗ liền kề được khai thác tàu bay có sải cánh từ 24 m
trở xuống.

- Stand 10 is used for special flight.- Vị trí đỗ 10 sử dụng cho tàu bay chuyên cơ.

Notes: Stand 1 is used as isolated stand, when aircraft is
used in isolation situation, stands 2, 3 and a portion of TWY
E (the portion from stand 1 to stand 3) are not used.

Lưu ý: Vị trí đỗ 1 sử dụng làm vị trí đỗ biệt lập, khi sử dụng
tàu bay trong trường hợp cách ly thì các vị trí đỗ 2, 3 và một
phần đường lăn E (đoạn từ vị trí đỗ 1 đến vị trí đỗ 3) không
được sử dụng.

b. For military apron including:b. Đối với sân đỗ quân sự gồm:

- Military apron 4 (including 3 stands: 3M, 4M, 5M).- Sân đỗ số 4 quân sự (gồm 3 vị trí đỗ: 3M, 4M, 5M).

•• Unlimited operation for aircraft with wingspan up to but
not including 30 m and equivalent: Embraer, AT72 ...

Khai thác không hạn chế đối với các loại tàu bay có
sải cánh đến dưới 30 m và tương đương: Embraer,
AT72 ...

•• For aircraft with wingspan from 30 m up to but not
including 36 m (A320/321) and equivalent:

Đối với tàu bay sải cánh từ 30 m đến dưới 36 m
(A320/321) và tương đương: Khai thác thương mại tối

Commercially operated maximum 3 flight/stand/day.đa 3 lượt chuyến/vị trí đỗ/ngày. Khai thác không hạn
Unlimited operation in case of being used for unloaded
aircraft parking or aircraft parking overnight.

chế trong trường hợp sử dụng để đỗ tàu bay không tải
hoặc đỗ tàu bay qua đêm.

- Military apron 8 (including 19 stands: 6M, 7M, 8M, 9M,
10M, 11M, 12M, 14M, 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 20M,

- Sân đỗ số 8 quân sự (gồm 19 vị trí đỗ: 6M, 7M, 8M, 9M,
10M, 11M, 12M, 14M, 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 20M,

21M, 22M, 23M, 24M, 25M) is used when the civil aviation
apron is overload.

21M, 22M, 23M, 24M, 25M) sử dụng khi sân đỗ hàng không
dân dụng bị quá tải.

•• Stands from 7M to 17M are used for aircraft with
wingspan up to 29 m.

Các vị trí đỗ từ 7M đến 17M sử dụng cho các loại tàu
bay có sải cánh từ 29 m trở xuống.
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•• Stands from 18M to 25M and stand 6M are used for
aircraft up to A321 or equivalent.

Các vị trí đỗ từ vị trí 18M đến 25M và vị trí đỗ 6M sử
dụng cho các loại tàu bay A321 hoặc tương đương trở
xuống.

2.5 The taxiing procedures of aircraft2.5 Phương thức vận hành tàu bay
2.5.1 General procedures:2.5.1 Phương thức chung:

- Aircraft code D/E when being pushed to TWY E for
departure (for stands 1, 2 aircraft are able to be pushed to

- Tàu bay code D/E khi được đẩy lên đường lăn E để khởi
hành (đối với các vị trí đỗ 1, 2 có thể đẩy tàu bay lên vệt lăn

taxilane D with the nose of the aircraft is to the North to taxi
via taxilane D10 to TWY E for departure).

D mũi tàu bay quay hướng Bắc để lăn theo vệt lăn D10 ra
đường lăn E để khởi hành).

- Aircraft up to code C operating on taxilane D: TWY E is
allowed to use for aircraft code E simultaneously to taxi.

- Tàu bay code C trở xuống khai thác trên vệt lăn D: Đường
lăn E được phép sử dụng vận hành tàu bay code E lăn song
song.

- Aircraft code D/E after landing on apron: Taxi directly from
TWY E into stand (do not taxi from taxilane D into stand).

- Tàu bay code D/E sau khi hạ cánh vào sân đỗ: Lăn trực
tiếp từ đường lăn E vào vị trí đỗ (không lăn từ vệt lăn D vào
vị trí đỗ).

2.5.2 The procedures for each stand:2.5.2 Phương thức đối với từng vị trí đỗ:

- For stands 1, 2:- Đối với các vị trí đỗ 1, 2:

+ Arrangement for aircraft code D/E:+ Bố trí tàu bay code D/E:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
•• For departing aircraft: Tow tractor is used to push

aircraft to taxilane D with the nose of the aircraft is to
Đối với tàu bay khởi hành: Sử dụng xe kéo/đẩy để đẩy
tàu bay ra vệt lăn D mũi tàu bay quay hướng Bắc lăn
theo vệt lăn D10 → đường lăn E để khởi hành. the North to taxi via taxilane D10 → TWY E for

departure.

+ Arrangement for aircraft code C:+ Bố trí tàu bay code C:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
•• For departing aircraft: Tow tractor is used to push

aircraft to TWYE/taxilane D with the nose of the aircraft
Đối với tàu bay khởi hành: Sử dụng xe kéo/đẩy để đẩy
tàu bay ra đường lăn E/vệt lăn D mũi tàu bay quay

is to the North to taxi via taxilane D8/D9/D10/D11 →
taxilane D/TWY E for departure.

hướng Bắc lăn theo vệt lăn D8/D9/D10/D11 → vệt lăn
D/đường lăn E để khởi hành.

- For stands 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28:

- Đối với các vị trí đỗ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
•• For departing aircraft: Aircraft are pushed to TWY

E/taxilane D for departure.
Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được đẩy ra đường
lăn E/vệt lăn D để khởi hành.

- For stands 29, 30, 31, 32:- Đối với các vị trí đỗ 29, 30, 31, 32:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
•• For departing aircraft: Aircraft turn right to taxi via

taxilane B→TWYE/taxilane D for departure or aircraft
are pushed to TWY E/taxilane D for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay rẽ phải lăn theo
vệt lăn B → đường lăn E/vệt lăn D để khởi hành hoặc
tàu bay được đẩy ra đường lăn E/vệt lăn D để khởi
hành.

•• In case one of the stands 29/30/31/32 is not operated,
aircraft at the remaining stands 29/30/31/32 are

Trường hợp một trong các vị trí đỗ 29/30/31/32 không
khai thác, tàu bay tại các vị trí đỗ còn lại 29/30/31/32

allowed to self-taxi via the non-operating stands to
TWY E for departure.

được phép tự lăn qua các vị trí không khai thác ra
đường lăn E để khởi hành.

•• Aircraft code D/E (wingspan from 36 m up to but not
including 65 m):
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi to stands 30,
31.
+ For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed to
TWY E for departure.

Tàu bay code D/E (sải cánh từ 36 m đến dưới 65 m):
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào các vị trí đỗ
30, 31.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy ra
đường lăn E để khởi hành.

•• For stand 31 when operating aircraft C17, C130:
+ For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.
+ For departing aircraft: Aircraft self-taxi via interrupted
taxilane via stand 32 to TWY E for departure.

Đối với vị trí đỗ 31 khi khai thác loại tàu bay C17, C130:
+ Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
+ Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay tự lăn qua vệt
lăn đứt quãng qua vị trí đỗ 32 ra đường lăn E để khởi
hành.

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A13/22-4 AIP Viet Nam
31 MAR 2022~~~eaip-amdt~~~



- For stands 33, 34, 35:- Đối với các vị trí đỗ 33, 34, 35:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi via taxilane B →
stand.

Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn theo vệt lăn B →
vị trí đỗ.

•• For departing aircraft: Aircraft are pushed to taxilane
B/D/TWY E for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được đẩy ra vệt
lăn B/D/đường lăn E để khởi hành.

- For stand 36:- Đối với vị trí đỗ 36:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi via taxilane D →
stand.

Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn theo vệt lăn D →
vị trí đỗ.

•• For departing aircraft: Aircraft are pushed to taxilane
B/D/TWY E for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được đẩy ra vệt
lăn B/D/đường lăn E để khởi hành.

- For stands 3M, 4M, 5M:- Đối với các vị trí đỗ 3M, 4M, 5M:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand via
taxilane D2 → taxilane D.

Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ theo
vệt lăn D2 → vệt lăn D.

•• For departing aircraft: Aircraft turn right to taxi via
taxilane D2 for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay rẽ phải lăn ra theo
vệt lăn D2 để khởi hành.

- For stands at military apron 8:- Đối với các vị trí đỗ tại sân đỗ số 8 quân sự:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand via TWY
MAC3/MAC4→ the centre taxilane on apron→ stand.

Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ theo
đường lăn MAC3/MAC4 → vệt lăn trung tâm trên sân
đỗ → vị trí đỗ.

•• For departing aircraft: Aircraft are towed/pushed from
stand to the centre taxilane on apron (the nose of

Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay được kéo/đẩy từ
vị trí đỗ ra vệt lăn trung tâm trên sân đỗ (mũi tàu bay

aircraft is to the North/South) → taxi to TWY
MAC3/MAC4 for departure.

quay về hướng Bắc/Nam) → lăn ra đường lăn
MAC3/MAC4 để khởi hành.

2.5.3 Limitations/notes at apron:2.5.3 Những hạn chế/lưu ý tại sân đỗ:

(Refer to Viet NamAIP, Item 2.3 page AD 2.VVDN -20 dated
30 JUL 2021).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, mục 4 trang AD 2.VVDN -20
ngày 30 JUL 2021).

- When there is aircraft code D/E operating on TWY E: The
aircraft with wingspan more than 36 m are not allowed to

- Khi tàu bay code D/E khai thác trên đường lăn E: Tàu bay
có sải cánh từ 36 m trở lên không được phép vận hành trên
vệt lăn D ngang khu vực hoạt động của tàu bay code E. operate on taxilane D across the manoeuvring area of

aircraft code E .

- When there is aircraft code D/E operating on taxilane D
(the portion from stand 1 to stand 5): The ground vehicles,

- Khi tàu bay code D/E khai thác trên vệt lăn D (đoạn từ vị
trí đỗ 1 đến vị trí đỗ 5): Phương tiện, trang thiết bị phục vụ

facilities are not allowed to move on the service road behind
stands from 1 to 5.

mặt đất không được di chuyển trên đường công vụ phía sau
các vị trí đỗ từ 1 đến 5.

- When there is aircraft code D/E operating at stand 30/31:
The ground vehicles, facilities are not allowed to move on
the service road behind stand 30/31.

- Khi có tàu bay code D/E khai thác tại vị trí đỗ 30/31:
Phương tiện, trang thiết bị phục vụ mặt đất không được
phép di chuyển trên đường công vụ phía sau vị trí đỗ 30/31.

- When there is aircraft operating at stand 35: The ground
vehicles, facilities are not allowed to move on the Western
service road parallel with stand 35.

- Khi có tàu bay khai thác tại vị trí đỗ 35: Phương tiện, trang
thiết bị mặt đất không được phép di chuyển trên đường công
vụ phía Tây song song với vị trí đỗ 35.

- Area limitations of stands 3M, 4M, 5M:- Hạn chế khu vực các vị trí đỗ 3M, 4M, 5M:

•• When there is aircraft with the length more than 30 m
parking at stand, all aircraft are not allowed to move
behind the parking aircraft.

Khi tàu bay có chiều dài thân lớn hơn 30 m đang đậu
tại vị trí đỗ: Tất cả tàu bay không được phép di chuyển
phía sau tàu bay đang đỗ.

•• When there is aircraft with the length up to 30 m
parking at stand: Aircraft with wingspan more than 18
m are not allowed to move behind the parking aircraft.

Khi tàu bay có chiều dài thân từ 30 m trở xuống đang
đậu tại vị trí đỗ: Tàu bay có sải cánh lớn hơn 18 m
không được phép di chuyển phía sau tàu bay đang đỗ.

•• In case there are aircraft A321 or equivalent parking
at stand 5M: Aircraft with wingspan more than 26 m

Trong trường hợp vị trí đỗ 5M có tàu bay A321 hoặc
tương đương đang đỗ: Tàu bay có sải cánh lớn hơn

are not allowed to self-taxi via TWY D2, tow tractor is26 m không được phép tự lăn ra theo vệt lăn D2 mà
used to tow aircraft to taxilane D2 (there are securityphải sử dụng xe kéo/đẩy kéo tàu bay ra vệt lăn D2 (có
guards) to depart (follow–me car is used to lead the
aircraft out/into stand).

nhân viên cảnh giới) mới được phép khởi hành (sử
dụng xe dẫn dắt tàu bay để dẫn tàu bay ra/vào vị trí
đỗ).
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- The ground vehicles, facilities when operating at stand 36:
Only move within safety area as marked to ensure safety
when aircraft are being operated on TWY E.

- Phương tiện, trang thiết bị mặt đất khi khai thác tại vị trí
đỗ 36: Chỉ được di chuyển trong phạm vi an toàn đã được
sơn kẻ để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác tàu
bay trên đường lăn E.

- Operating aircraft on apron must ensure safe distance
with the other aircraft operating on apron. When there are

- Tàu bay khai thác trên sân đỗ phải đảm bảo khoảng cách
an toàn với tàu bay khác đang vận hành trên sân đỗ. Khi

aircraft operating on taxilane D, the other aircraft are nottàu bay khai thác trên vệt lăn D thì không được phép
allowed to be towed/pushed from aircraft stand across the
manoeuvring area of aircraft moving on taxilane D.

kéo/đẩy tàu bay khác từ vị trí đỗ tàu bay ngang khu vực
hoạt động của tàu bay đang di chuyển trên vệt lăn D.

2.6 The construction of runway end safety area
and installations of signs board andmarkings

2.6 Thi công dải bảo hiểm đầu đường cất hạ
cánh và lắp đặt biển báo sơn kẻ tín hiệu

2.6.1 The construction areas:2.6.1 Các khu vực thi công:

2.6.1.1 Area 1: From 0000 on 14 MAR 2022 to 1659 on
19 MAY 2022:

2.6.1.1 Khu vực 1: Từ 0000 ngày 14/3/2022 đến 1659
ngày 19/5/2022:

a. Construction area: 288 m from THR 17R to the North,
about 168 m from the centre line of RWY 17L to the West.

a. Phạm vi thi công:Cách ngưỡng đường CHC 17R là 288
m về phía Bắc, cách tim đường CHC 17L về phía Tây
khoảng 168 m.

b. Affected area: RWY 35L/17R, LOC 17R (located on the
reflecting surface – critical area LOC 17R).

b. Phạm vi ảnh hưởng: Đường CHC 35L/17R, đài LOC
17R (nằm trên vùng mặt phản xạ – vùng critical đài LOC
17R).

Notes: From 0000 on 27 MAR 2022 to 2359 on 2 APR
2022, signs board and markings will be installed with the
following contents:

Lưu ý:Từ 0000 ngày 27/3/2022 đến 2359 ngày 2/4/2022
sẽ thi công lắp đặt biển báo và sơn kẻ tín hiệu gồm các nội
dung sau:

* Construction area:* Phạm vi thi công:

- Installing with 3 signs board and markings between the
existing apron and the new apron.

- Lắp đặt 3 biển báo và sơn tín hiệu đấu nối giữa sân đỗ
hiện hữu với sân đỗ mới.

•• Construction area of sign board: About 93 m from the
centre line of RWY 35R/17L to the East, about 60 m

Khu vực thi công biển báo: Cách tim đường CHC
35R/17L về phía Đông khoảng 93 m, cách tim đường

from the centre line of TWY E7 to the South, aboutlăn E7 về phía Nam khoảng 60 m, cách tim đường lăn
103 m from the centre line of TWY E6 to the North,
about 21 m from the edge of TWY E to the West.

E6 về phía Bắc khoảng 103 m, cách lề đường lăn E
về phía Tây khoảng 21 m.

•• Construction area of markings: Apron area from stand
5 to stand 9 (the North adjacent to the boundary of

Khu vực thi công sơn kẻ tín hiệu: Khu vực sân đỗ từ
vị trí đỗ 5 đến vị trí đỗ 9 (phía Bắc giáp ranh giới khu

construction area of the new apron, about 50 m from
the centre line of stand 10 to the North).

vực đang thi công sân đỗ mới, phía Nam cách tim vị
trí đỗ số 10 về phía Bắc khoảng 50 m).

* Affected area:* Phạm vi ảnh hưởng:

- Temporarily suspended the operation of TWY E7.- Tạm ngừng khai thác đường lăn E7.

- Temporarily suspended the operation of TWY E (the
portion from stand 5 to stand 9).

- Tạm ngừng khai thác đường lăn E (đoạn từ vị trí đỗ 5 đến
vị trí đỗ 9).

- Temporarily suspended the operation of stands 5, 6, 7, 8,
9.

- Tạm ngừng khai thác các vị trí đỗ số 5, 6, 7, 8, 9.

2.6.1.2 Area 2: From 1700 on 19 MAY 2022 to 1030 on
15 JUN 2022:

2.6.1.2 Khu vực 2: Từ 1700 ngày 19/5/2022 đến 1030
ngày 15/6/2022:

a. Construction area: 210 m from THR 17L to the North,
about 168 m from the centre line of RWY 17R to the East.

a. Phạm vi thi công: Cách ngưỡng đường CHC 17L là 210
m về phía Bắc, cách tim đường CHC 17R về phía Đông
khoảng 168 m.

b. Affected area: RWY 35R/17L, LOC 17L (located on the
reflecting surface – critical area LOC 17L).

b. Phạm vi ảnh hưởng: Đường CHC 35R/17L, đài LOC
17L (nằm trên vùng mặt phản xạ – vùng critical đài LOC
17L).

2.6.1.3 Area 3: From 1700 on 19 MAY 2022 to 1030 on
15 JUN 2022:

2.6.1.3 Khu vực 3: Từ 1700 ngày 19/5/2022 đến 1030
ngày 15/6/2022:
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a. Construction area: 213 m from THR 35R to the South,
about 168 m from the centre line of RWY 35L to the East.

a. Phạm vi thi công:Cách ngưỡng đường CHC 35R là 213
m về phía Nam, cách tim đường CHC 35L về phía Đông
khoảng 168 m.

b. Affected area: RWY 35R/17L.b. Phạm vi ảnh hưởng: Đường CHC 35R/17L.

2.6.2 Aircraft operational procedures during the
construction:

2.6.2 Phương thức vận hành tàu bay trong quá trình thi
công:

2.6.2.1 From 0000 on 14 MAR 2022 to 2359 on 2 APR
2022:

2.6.2.1 Từ 0000 ngày 14/3/2022 đến 2359 ngày 2/4/2022:

- Applied as the current procedures, comply with TWR's
clearance.

- Thực hiện theo phương thức hiện hành, tuân thủ theo
huấn lệnh của Đài kiểm soát không lưu tại sân bay.

- Aircraft after landing on apron, aircraft code D/E taxi from
TWY E into stand (do not taxi from taxilane D to stand).

- Tàu bay code D/E sau khi hạ cánh vào sân đỗ thì lăn trực
tiếp từ đường lăn E vào vị trí đỗ (không lăn từ vệt lăn D vào
vị trí đỗ).

Notes:Lưu ý:

•• RWY 35L is not used for aircraft to take off/land.Không sử dụng đường CHC 35L cho tàu bay cất/hạ
cánh.

•• Maximum restriction of using RWY 17L to land.Hạn chế tối đa việc sử dụng đường CHC 17L để hạ
cánh.

•• RWY 17R is not used for aircraft to land.Không sử dụng đường CHC 17R cho tàu bay hạ cánh.
•• In case it is necessary to use RWY 35L/17R for aircraft

to take off/land, TWR (K5) shall notify 20 minutes in
Trường hợp cần thiết phải sử dụng đường CHC
35L/17R để tàu bay cất/hạ cánh thì Đài kiểm soát

advance so that the construction contractor shall movekhông lưu tại sân bay (K5) thông báo trước 20 phút để
people and vehicles to the safe position, ensure thenhà thầu thi công di chuyển người và phương tiện thi
minimum distances is 90 m from the centre line ofcông vào vị trí an toàn, đảm bảo khoảng cách cách
RWY, 43.5 m from the centre line of TWY, avoid the
reflection area LOC 17R.

tim đường CHC tối thiểu 90 m, cách tim đường lăn tối
thiểu 43,5 m, tránh vùng mặt phản xạ đài LOC 17R.

a. For civil and military transport aircraft:a. Đối với tàu bay dân dụng và vận tải quân sự:

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

•• RWY 17L: Apron → TWY E→ TWY E4/E6 → take off
at the intersection of RWY 17L and TWY E4/ the

Đường CHC 17L: Sân đỗ→ đường lăn E→ đường lăn
E4/E6 → cất cánh tại giao điểm đường CHC 17L với

intersection of RWY 17L and TWY E6 or taxi on RWYđường lăn E4/giao điểm đường CHC 17L với đường
17L/35R → back track at the end of RWY 17L → take
off.

lăn E6 hoặc lăn trên đường CHC 17L/35R→ quay đầu
cuối đường CHC 17L → cất cánh.

•• RWY 35R: Applied as the current aircraft operational
procedures.

Đường CHC 35R: Áp dụng theo phương thức vận hành
tàu bay hiện hành.

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

•• RWY 35L: Aircraft after landing → TWY E3/E4/E6 →
TWY E → apron or back track at the end of RWY →

Đường CHC 35R: Tàu bay sau khi hạ cánh → đường
lăn E3/E4/E6→ đường lăn E→ sân đỗ hoặc quay đầu

taxi on RWY 17L/35R→ TWY E3/E4/E6 → TWY E→
apron.

cuối đường CHC → lăn trên đường CHC 17L/35R →
đường lăn E3/E4/E6 → đường lăn E → sân đỗ.

b. For jet aircraft of E929, helicopter of E930, factory
A32: Applied as the current aircraft operational procedures.

b. Đối với tàu bay phản lực của E929, trực thăng của
E930, nhà máy A32: Áp dụng theo phương thức vận hành
tàu bay hiện hành.

Notes: Stand 10:Lưu ý: Vị trí đỗ 10:

•• For arriving aircraft: Aircraft self-taxi into stand.Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào vị trí đỗ.
•• For departing aircraft: Tow tractor is used to push

aircraft to taxilane D with the nose of the aircraft is to
the North to taxi via taxilane D7 for departure.

Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy để đẩy
tàu bay lên vệt lăn D đầu quay hướng Bắc, lăn theo
vệt lăn D7 để khởi hành.

2.6.2.2 From 0000 on 3 APR 2022 to 1659 on 19 MAY
2022:

2.6.2.2 Từ 0000 ngày 3/4/2022 đến 1659 ngày 19/5/2022:

a. Aircraft operational procedures onRWY, TWY:Applied
as the current procedures, comply with TWR's clearance.

a. Phương thức vận hành tàu bay trên đường CHC,
đường lăn: Áp dụng theo phương thức hiện hành, tuân thủ
theo huấn lệnh của Đài kiểm soát không lưu tại sân bay.
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b. The operational procedures on apron: Implemented
as Item 2.4.2 (see pages from AIP SUP A13/22-2, 3 for
details).

b. Phương thức vận hành tàu bay trên sân đỗ: Thực
hiện như mục 2.4.2 (chi tiết xem tại các trang AIP SUP
A13/22-2, 3).

Notes:Lưu ý:

•• RWY 35L is not used for aircraft to take off/land.Không sử dụng đường CHC 35L cho tàu bay cất/hạ
cánh.

•• RWY 17R is not used for aircraft to land.Không sử dụng đường CHC 17R cho tàu bay hạ cánh
•• In case it is necessary to use RWY 35L/17R for aircraft

to take off/land, TWR (K5) shall notify 20 minutes in
Trường hợp cần thiết phải sử dụng đường CHC
35L/17R để tàu bay cất/hạ cánh thì Đài Kiểm soát tại

advance to facilitate the construction contractor tosân bay (K5) thông báo trước 20 phút để nhà thầu thi
move people and vehicles to the safe position, ensurecông di chuyển người và phương tiện thi công vào vị
the minimum distances is 90 m from the centre line oftrí an toàn, đảm bảo khoảng cách cách tim đường CHC
RWY, 43.5 m from the centre line of TWY, avoid the
reflection area LOC 17R.

tối thiểu 90 m, cách tim đường lăn tối thiểu 43,5 m,
tránh vùng mặt phản xạ đài LOC 17R.

2.6.2.2 From 1700 on 19 MAY 2022 to 1030 on 15 JUN
2022:

2.6.2.2 Từ 0000 ngày 19/5/2022 đến 1030 ngày 15/6/2022:

a. The operational procedures on RWY, TWY: Applied
as the current procedures, pilots follow ATC instructions
strictly.

a. Phương thức vận hành tàu bay trên đường CHC,
đường lăn: Thực hiện theo phương thức hiện hành, tổ lái
tuân thủ huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu.

b. The operational procedures on apron: Implemented
as Item 2.4.2 (see pages from AIP SUP A13/22-2, 3 for
details).

b. Phương thức vận hành tàu bay trên sân đỗ: Thực
hiện như mục 2.4.2 (chi tiết xem tại các trang AIP SUP
A13/22-2, 3).

Notes:Lưu ý:

•• RWY 35L/17R is mainly used for aircraft operating .Sử dụng đường CHC 35L/17R để khai thác là chủ yếu.
•• RWY 35R/17L is used for aircraft B747-400, A350,

B787 and equivalent to take off/land.
Sử dụng đường CHC 35R/17L cho loại tàu bay
B747-400, A350, B787 và tương đương cất/hạ cánh.

•• In case it is necessary to use RWY 35L/17R for aircraft
to take off/land, TWR (K5) shall notify 20 minutes in

Trường hợp cần thiết phải sử dụng đường CHC
35R/17L để tàu bay cất/hạ cánh thì K5 thông báo trước

advance to facilitate the construction contractor to20 phút để nhà thầu thi công di chuyển người và
move people and vehicles to the safe position, ensurephương tiện thi công vào vị trí an toàn đảm bảo khoảng
the minimum distances is 90 m from the centre line ofcách cách tim đường CHC tối thiểu 90 m, cách tim
RWY, 43.5 m from the the centre line of TWY, avoid
the reflection area LOC 17L.

đường lăn tối thiểu 43,5 m, tránh vùng mặt phản xạ
đài LOC 17L.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIP Supplement shall supersede NOTAMs: A0478/22,
A0479/22, A0607/22, A0608/22.

Tập bổ sung AIP này sẽ hủy bỏ các NOTAM: A0478/22,
A0479/22, A0607/22, A0608/22.

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:

Aircraft Parking/Docking Chart until 2359 on
2 APR 2022

AIP SUP A13/22-9Sơ đồ sân đỗ/vị trí đỗ tàu bay đến 2359 ngày
2/4/2022.

Aircraft Parking/Docking Chart from 0000 on
3 APR 2022.

AIP SUP A13/22-10Sơ đồ sân đỗ/vị trí đỗ tàu bay từ 0000 ngày
3/4/2022.

The construction of RWY end safety areaAIP SUP A13/22-11Sơ đồ thi công dải bảo hiểm đầu đường cất
hạ cánh

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP SUP A13/22-8 AIP Viet Nam
31 MAR 2022~~~eaip-amdt~~~
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