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KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
Procedures for low visibility operations at Noi Bai
International Airport have been published in Viet Nam AIP,
Item VVNB AD 2.22.
Currently, procedures for low visibility operations are revised
and added. Therefore, this AIRAC AIP Supplement aims at

Phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế tại
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã được công bố trong
AIP Việt Nam, mục VVNB AD 2.22.
Hiện tại, phương thức khai thác trong điều kiện tầm nhìn
hạn chế đã được điều chỉnh và bổ sung. Vì vậy, Tập bổ

notifying the adjustment and addition of the following
contents:

sung AIP theo chu kỳ AIRAC này nhằm thông báo việc điều
chỉnh và bổ sung các nội dung sau:

1.1 General regulations;1.1 Các quy định chung;

1.2 Air navigation procedures in conditions of low visibility;1.2 Phương thức điều hành bay trong điều kiện tầm nhìn
hạn chế;

1.3 Application condition of procedures for low visibility
operations.

1.3 Điều kiện áp dụng các phương thức tầm nhìn hạn chế.

Notes: The revised, added contents are bold. The other
contents remain unchanged. Refer to Viet Nam AIP, Item
VVNB AD 2.22.

Lưu ý: Các nội dung sửa đổi, bổ sung được bôi đậm. Các
nội dung khác không thay đổi. Tham chiếu AIP Việt Nam,
mục VVNB AD 2.22.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 General regulations2.1 Các quy định chung
2.1.1 Permission/Authorization of Civil Aviation
Authority of Viet Nam

2.1.1 Cấp phép/công nhận của Cục Hàng không Việt
Nam

When being permitted or authorised for operating
conditions by CAAV, pilots shall comply with CAT II

Khi đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép hoặc
công nhận đủ điều kiện khai thác, tổ lái tuân thủ tiêu

operating standard and these operational procedures,chuẩn khai thác CAT II và phương thức khai thác này;
proactively and notify immediately Noi Bai APP/TWR
unit in case CAT II operating standard is not met.

chủ động thông báo ngay cho cơ sở APP/TWR Nội Bài
trong trường hợp không đủ tiêu chuẩn khai thác CAT
II.

(Refer to Item 1.3.1, page AD 2.VVNB-20).(Tham chiếu mục 1.3.1, trang AD 2. VVNB-20).

2.1.2 Applicable standards in condition of low visibility2.1.2 Tiêu chuẩn áp dụng điều kiện tầm nhìn hạn chế

2.1.2.1 Preparation of low visibility procedures application:2.1.2.1 Chuẩn bị áp dụng LVP:

•• RVR at touchdown zone (station 11R), or RWY
Mid-point (MID station) fall at or less than 1 200 m and
tends to decrease.

RVR tại vùng chạm bánh (trạm 11R), hoặc khu vực
giữa đường CHC (trạmMID) bằng hoặc nhỏ hơn 1 200
m và có xu hướng giảm thấp.

(Refer to Item 1.3.2.1, page AD 2.VVNB-20).(Tham chiếu mục 1.3.2.1, trang AD 2. VVNB-20).

2.1.2.2 Commencement of low visibility procedures
application:

2.1.2.2 Bắt đầu áp dụng LVP:
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•• RVR at touchdown zone (station 11R), or RWY
Mid-point (MID-station) fall at or less than 900 m.

RVR tại vùng chạm bánh (trạm 11R), hoặc khu vực
giữa đường CHC (trạm MID) bằng hoặc nhỏ hơn 900
m.

(Refer to Item 1.3.2.2, page AD 2.VVNB-20).(Tham chiếu mục 1.3.2.2, trang AD 2. VVNB-20).

2.2 Air navigation procedures in conditions of
low visibility

2.2 Phương thức điều hành bay trong điều
kiện tầm nhìn hạn chế

2.2.1 Procedures for control of aerodrome traffic2.2.1 Phương thức kiểm soát tại sân

2.2.1.1 Using exit taxiways to facilitate landing aircraft to
quickly vacate sensitive area of ILS/LLZ 11R.

2.2.1.1 Sử dụng những mạch đường lăn thoát ly thuận lợi
cho các tàu bay hạ cánh nhằm nhanh chóng giải phóng khu
vực nhạy cảm của đài LLZ 11R.

(Refer to Item 1.4.2.2, page AD 2.VVNB-22).(Tham chiếu mục 1.4.2.2, trang AD 2.VVNB-22).

2.2.1.2 Personnel, aircraft and vehicles shall not permit to
enter LLZ 11R sensitive area in front of the approaching

2.2.1.2 Người, tàu bay và phương tiện kỹ thuật không được
vi phạm khu vực nhạy cảm của đài LLZ 11R phía trước tàu

aircraft while the aircraft is within a distance of 2 NM from
touchdown until the deceleration is completed.

bay bay đến kể từ thời điểm tàu bay ở vị trí 2 NM so với
điểm chạm bánh cho đến khi tàu bay này hoàn tất việc xả
đà hạ cánh.

(Refer to Item 1.4.2.3, page AD 2.VVNB-22).(Tham chiếu mục 1.4.2.3, trang AD 2.VVNB-22).

2.2.1.3 For departing aircraft in CAT II conditions: Personnel,
aircraft and vehicles shall not permit to enter LLZ 11R

2.2.1.3 Đối với tàu bay cất cánh trong điều kiện áp dụng
tiêu chuẩn CAT II: Người, tàu bay và phương tiện kỹ thuật

sensitive area in front of departing aircraft when aircraft iskhông được vi phạm khu vực nhạy cảm của đài LLZ 11R
received the take-off clearance until its airborned and
passed the LLZ antenna peak.

phía trước tàu bay khởi hành từ thời điểm cấp huấn lệnh
cất cánh cho đến khi tàu bay khởi hành đã rời đất và vượt
qua đỉnh anten của đài LLZ.

(Refer to Item 1.4.2.4, page AD 2.VVNB-22).(Tham chiếu mục 1.4.2.4, trang AD 2.VVNB-22).

2.2.1.4 Departing and arriving aircraft shall not be cleared
to stop, hold or move into the ILS 11R critical/sensitive area
when there is an aircraft approaching to land.

2.2.1.4 Không cho phép các tàu bay khởi hành và hạ cánh
dừng chờ, di chuyển vào phạm vi khu vực hạn chế, nhạy
cảm của hệ thống ILS 11R khi có tàu bay đang thực hiện
tiếp cận hạ cánh.

(Refer to Item 1.4.2.5, page AD 2.VVNB-22).(Tham chiếu mục 1.4.2.5, trang AD 2.VVNB-22).

2.2.2 Procedures for control of aerodromemanoeuvring2.2.2 Phương thức kiểm soát di chuyển trên sân bay

2.2.2.1 Monitoring aircraft approaching to land and quickly
vacating RWY after landing and ensuring that aircraft do

2.2.2.1 Giám sát quá trình tàu bay tiếp cận hạ cánh và
nhanh chóng giải phóng đường CHC sau khi hạ cánh và

not stop within LLZ 11R sensitive area that causesđảm bảo rằng tàu bay không dừng lại trong khu vực nhạy
downgrade ILS (CAT) operation for the following landing
aircraft.

cảm của đài LLZ 11R dẫn đến làm giảm cấp khai thác (CAT)
của ILS đối với tàu bay hạ cánh tiếp theo.

(Refer to Item 1.4.3.2, page AD 2.VVNB-22).(Tham chiếu mục 1.4.3.2, trang AD 2.VVNB-22).

2.2.2.2 Procedures for control of aerodrome
manoeuvring

2.2.2.2 Phương thức kiểm soát di chuyển trên sân bay

Aircraft taxi on RWY via TWYs as the following taxiing
procedures:

Tàu bay lăn lên đường CHC qua các đường lăn theo phương
thức di chuyển sau:

•• Taxiing procedure to the beginning of RWY 11R/11L
for departure: Departing aircraft are allowed to taxi
from apron via TWY S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/
S6A/S7A following TWY S1 to the RWY holding
position of RWY 11R.

Phương thức di chuyển đến đầu đường CHC 11R/11L
để cất cánh: Tàu bay khởi hành được phép lăn từ sân
đỗ qua các đường lăn S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/
S6A/S7A theo đường lăn S1 đến điểm dừng lên đường
CHC 11R.

•• Taxiing procedure via TWY S7 for departure on RWY
11R (take off from the intersection of RWY 11R and

Phương thức di chuyển theo đường lăn S7 để cất cánh
đường CHC 11R (cất cánh giao điểm CHC 11R và

TWYS7): Departing aircraft are allowed taxi from apronđường lăn S7): Tàu bay khởi hành được phép lăn từ
sân đỗ qua các đường lăn S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/
S4/S6A/S7A theo đường lăn S1, S7 đến điểm dừng
lên đường CHC 11R.

via TWY S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7A
following TWYs S1, TWY S7 to the RWY holding
position of RWY 11R.
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•• Taxiing procedure to the beginning of RWY 29L/29R
for departure: Departing aircraft taxi from apron via

sPhương thức di chuyển đến đầu đường 29L/29R để
cất cánh: Tàu bay khởi hành được phép lăn từ sân đỗ
theo các đường lăn S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/
S7A theo đường lăn S1, S1A (đối với tàu bay Code C
trở xuống) đến điểm dừng lên đường CHC 29L/29R.

TWY S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7A following
TWYs S1, TWY S1A (for aircraft up to code C) to the
RWY holding position of RWY 29L/29R.

•• Taxiing procedure via TWY S2 for departure on RWY
29L/29R (take off from the intersection of RWY

Phương thức di chuyển theo đường lăn S2 để cất cánh
đường CHC 29L/29R (cất cánh giao điểm CHC

29L/29R and TWY S2): Departing aircraft taxi from29L/29R và đường lăn S2): Tàu bay khởi hành được
apron via TWY S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7Aphép lăn từ sân đỗ qua các đường lăn
following TWY S2 to the RWY holding position of RWY
29L/29R.

S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7A theo đường lăn
S2 đến điểm dừng lên đường CHC 29L/29R.

Notes: Aircraft are not allowed to hold at the positions closer
to RWY than the RWY holding positions in front of RWY
11R (stop bar lights).

Lưu ý: Tàu bay không được phép dừng chờ tại những vị trí
gần với đường CHC hơn các vị trí dừng chờ trước đường
CHC 11R (các hàng đèn chỉ vạch dừng).

Aircraft vacate on RWY via TWYs as the following taxiing
procedures:

- Tàu bay thoát ly đường CHC qua các đường lăn theo
phương thức di chuyển như sau:

•• Landing aircraft on RWY 11R: After landing, aircraft
vacate RWY via TWY S1/S1A/S2/S4/S5A/S6, then
taxi to apron via TWY S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/
S6A/S7A.

Tàu bay hạ cánh đường CHC 11R: Sau khi hạ cánh,
tàu bay rời khỏi đường CHC lăn theo đường lăn
S1/S1A/S2/S4/S5A/S6, sau đó theo đường lăn
S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7A vào sân đỗ.

•• Landing aircraft on RWY 11L: After landing, aircraft
vacate RWY via TWY S1/S2/S3/S5/P7, cross RWY

Tàu bay hạ cánh đường CHC 11L: Sau khi hạ cánh,
tàu bay rời khỏi đường CHC lăn theo đường lăn

11R/29L to TWYS1/S1A/S2/S4/S5A, then taxi to apron
via TWY S1/S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/
S6A/S7A.

S1/S2/S3/S5/P7, cắt qua đường CHC 11R/29L vào
các đường lăn S1/S1A/S2/S4/S5A, sau đó theo đường
lăn S1/S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7A
vào sân đỗ.

•• Landing aircraft on RWY 29L: After landing, aircraft
vacate RWY via TWY S1/S4/S6/S6B/S7, cross

Tàu bay hạ cánh đường CHC 29L: Sau khi hạ cánh,
tàu bay rời khỏi đường CHC lăn theo đường lăn

RWY11R/29L then taxi to apron via TWY
S1/S1B/S1C/S1D/S1E/S2A/
S2B/S4/S6A/S7A.

S1/S4/S6/S6B/S7, cắt qua đường CHC 11R/29L vào
các đường lăn S1/S1B/S1C/S1D/S1E/S2A/S2B/S4/
S6A/S7A vào sân đỗ.

•• Landing aircraft on RWY 29R: After landing, aircraft
vacate RWY via TWY S3/S5/P4/S7, cross

Tàu bay hạ cánh đường CHC 29R: Sau khi hạ cánh,
tàu bay rời khỏi đường CHC lăn theo đường lăn

RWY11R/29L to TWY S4/S5A/S6/S6B/S7, then taxi
to apron via TWY S1/S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/
S6A/S7A.

S3/S5/P4/S7, cắt qua đường CHC 11R/29L vào các
đường lăn S4/S5A/S6/S6B/S7, sau đó theo đường lăn
S1/S1B/S1C/S1D/S2A/S2B/S4/S6A/S7A vào sân đỗ.

(Refer to Item 1.4.3.4, pages AD 2.VVNB-22 and AD
2.VVNB-23).

(Tham chiếu mục 1.4.3.4, các trang AD 2.VVNB-22 và AD
2.VVNB-23).

2.2.2.3 Procedure for control of vehicles manoeuvring2.2.2.3 Kiểm soát việc di chuyển của các phương tiện

•• Vehicles are not allowed to hold on the positions closer
to RWY than the holding position in front of RWY
(stop bar lights).

Các phương tiện không được phép dừng chờ tại những
vị trí gần đường CHC hơn so với vị trí dừng chờ trước
đường CHC (hàng đèn chỉ vạch dừng).

(Refer to Item 1.4.4, page AD 2.VVNB-23).(Tham chiếu mục 1.4.4, trang AD 2.VVNB-23).

2.3 Application condition of procedures for
low visibility operations

2.3 Điều kiện áp dụng các phương thức tầm
nhìn hạn chế

2.3.1 For ILS/DME system RWY 11R2.3.1 Đối với hệ thống ILS/DME đường CHC 11R

(Refer to Item from 1.7.1, page AD 2.VVNB-24).(Tham chiếu mục 1.7.1 trang AD 2.VVNB-24).

2.3.2 For signal light system RWY 11R2.3.2 Đối với hệ thống đèn hiệu đường CHC 11R

(Refer to Item from 1.7.2, page AD 2.VVNB-24).(Tham chiếu mục 1.7.2 trang AD 2.VVNB-24).

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIRAC AIP Supplement shall become effective from
0000 on 16 JUN 2022.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực từ
0000 ngày 16/6/2022.
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4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
This AIRAC AIP Supplement shall remain in force until its
information has been incorporated into AIP Viet Nam.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ còn hiệu lực
cho đến khi các thông tin của nó được đưa vào AIP Việt
Nam.

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIRAC AIP SUP A19/22-4 AIP Viet Nam
16 JUN 2022~~~eaip-amdt~~~


