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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIRAC AIP Supplement aims at notifying the
operational procedure of two parallel RWYs at Tan Son
Nhat International Airport.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này thông báo về
phương thức khai thác hai đường CHC song song tại Cảng
hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Refer to Viet Nam AIP, Item VVTS AD 2.23.3.Tham chiếu AIP Việt Nam, mục VVTS AD 2.23.3.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 General rule2.1 Nguyên tắc chung
2.1.1 Two parallel RWYs at Tan Son Nhat International
Airport are operated dependently and considered as one
RWY for air traffic control service.

2.1.1 Hai đường CHC song song tại Cảng hàng không quốc
tế Tân Sơn Nhất được sử dụng theo chế độ khai thác phụ
thuộc vào nhau và được coi gần như là một đường CHC
trong công tác điều hành bay.

2.1.2 The departing aircraft are not allowed to line up two
RWYs at the same time.

2.1.2 Không cho phép các tàu bay khởi hành lên hai đường
CHC trong cùng một thời điểm để chuẩn bị cất cánh.

2.1.3 Pilots are responsible for complying with ATC's
clearances, instructions strictly and in a timely manner;

2.1.3 Tổ lái có trách nhiệm tuân thủ nghiêm và kịp thời huấn
lệnh, chỉ thị của kiểm soát viên không lưu (KSVKL); khẩn

urgently vacate RWY or line up RWY and take off following
the issued take-off clearance.

trương thoát ly đường CHC hoặc lên đường CHC và cất
cánh theo huấn lệnh điều hành bay đã được cấp.

2.1.4 The usage of RWY for flight calibration of civil
navigation aids, instrument procedures and for

2.1.4 Việc sử dụng đường CHC cho các hoạt động bay kiểm
tra hiệu chuẩn thiết bị hàng không dân dụng, bay huấn luyện

familiarisation flights have to follow the approved flight
permission, ATS flight plan or training flight exercise.

phương thức bay và bay làm quen thực hiện theo phép bay,
kế hoạch bay hoặc bài bay đã được phê duyệt.

2.1.5 These operational procedures are not applied in
emergency, urgency and other necessary situations to
ensure the safety and regularity of the flight operations.

2.1.5 Phương thức khai thác này không áp dụng trong các
trường hợp khẩn nguy, khẩn cấp và các trường hợp cấp
thiết khác để đảm bảo an toàn và điều hòa hoạt động bay.

2.2 Usage of runway2.2 Chế độ sử dụng đường cất hạ cánh
2.2.1 When using runways 25R/L:2.2.1 Khi sử dụng đường cất hạ cánh 25R/L:

a. RWY 25R is mainly used for landing aircraft.a. Đường CHC 25R sử dụng chủ yếu cho tàu bay hạ cánh.

b. RWY 25L is mainly used for take-off aircraft.b. Đường CHC 25L sử dụng chủ yếu cho tàu bay cất cánh.

c. When the PSR/SSR or PSR/SSR/SMR are in normal
operation and ATC is able to supervise the aircraft trajectory,

c. Khi hệ thống thiết bị PSR/SSR hoặc PSR/SSR/SMR hoạt
động bình thường và KSVKL giám sát được quỹ đạo của

the departing aircraft are allowed to line up and hold ontàu bay thì KSVKL cho phép tàu bay khởi hành lăn lên và
RWY 25L, independently from the position of aircraftchờ trên đường CHC 25L, không phụ thuộc vào vị trí của
approaching to land on RWY 25R under the following
conditions:

tàu bay đang tiếp cận hạ cánh đường CHC 25R với điều
kiện đáp ứng các yêu cầu sau:

•• Visibility is at or above 1 200 m, ceiling is at or above
130 m.

Tầm nhìn không dưới 1 200 m, trần mây không thấp
hơn 130 m.
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•• The PSR/SSR or PSR/SSR/SMR are in normal
operation, the targets are accurately displayed as
standard requirement.

Hệ thống thiết bị giám sát PSR/SSR hoặc
PSR/SSR/SMR hoạt động ổn định, các mục tiêu được
hiển thị chính xác theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu.

•• The display of ATM system is able to fully observe the
final approach segment on RWY 25 (10 NM from THR)

Màn hình hiển thị của hệ thống ATM được thiết lập
tính năng ở chế độ quan sát đầy đủ giai đoạn tiếp cận

and detect the risk of landing on the wrong RWY atchót đường CHC 25 (10 NM từ ngưỡng đường CHC)
the final approach segment. The SMR system is invà phát hiện được nguy cơ nhầm đường CHC trong
normal operation and the display is able to observe
the last 4 km (2 NM) of the final approach segment;

giai đoạn tiếp cận chót. Hệ thống SMR hoạt động bình
thường và màn hình được thiết lập ở chế độ quan sát
được 4 km (2 NM) cuối của giai đoạn tiếp cận chót;

•• Aircraft trajectory is observed strictly by ATC and
recommended in a timely manner when occurring the
risk of landing on the wrong RWY;

Quỹ đạo của tàu bay được KSVKL giám sát chặt chẽ
và kịp thời khuyến cáo khi xuất hiện xu hướng nhầm
lẫn đường CHC;

•• In case when visibility is less than 3 000 m, ceiling is
less than 180 m; Tan Son Nhat TWR shift shall ensure

Trong thời điểm tầm nhìn thấp hơn 3 000 m, trần mây
thấp hơn 180m; kíp trực TWR Tân Sơn Nhất phải đảm

to arrange watch-supervisor or an ATC to supervisebảo bố trí trực kíp trưởng hoặc 1 KSVKL giám sát thực
the conduction of monitoring, supervising the aircrafthiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát quỹ đạo của các tàu
trajectory on the final approach track and shallbay trên tuyến tiếp cận chót và kịp thời phán đoán,
anticipate, alert for the unusual circumstances in ordercảnh báo đối với trường hợp bất thường để KSVKL

điều hành xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn bay. to facilitate ATC to handle and ensure the flight
operation safety in a timely manner.

The permission for an aircraft to line up and hold on RWY
when there is a landing aircraft on the remaining RWY shall

Việc cho phép tàu bay lên chờ trên đường CHC khi có tàu
bay đang hạ cánh trên đường CHC còn lại sẽ bị đình chỉ
ngay khi một trong các yêu cầu trên không đảm bảo. be suspended as soon as when one of the above

requirements is not met.

d. ATC can issue take-off clearance for aircraft on RWY
25L when:

d. KSVKL chỉ được phép cấp huấn lệnh cất cánh cho tàu
bay đang ở trên đường CHC 25L khi:

- Arriving aircraft landed normally on RWY 25R; or- Tàu bay về hạ cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường xuống
đường CHC 25R; hoặc

- Without radar surveillance: 3 mins before estimated landing
time.

- Khi không có ra đa giám sát: 3 phút trước giờ dự kiến hạ
cánh.

- Under radar surveillance:- Khi có ra đa giám sát:

Cự ly so với ngưỡng đường CHC
Distance from THR

Tàu bay cất cánh
Take-off aircraft

Tàu bay hạ cánh
Landing aircraft

4 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nặng
Heavy

4 NMHạng nhẹ
Light

5 NMHạng nặng
Heavy

Hạng trung
Medium

4 NMHạng trung, hạng nhẹ
Medium, light

5 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nhẹ
Light

4 NMHạng nhẹ
Light

e. ATC can issue clearance for approaching aircraft to land
on RWY 25R when departing aircraft starts rolling on RWY
25L.

e. KSVKL được phép cấp huấn lệnh hạ cánh cho tàu bay
đang tiếp cận theo đường CHC 25R khi tàu bay khởi hành
đang chạy đà trên đường CHC 25L.

g. When TWYs P4, P5 are in normal operation, after landing
on RWY 25R, aircraft are assigned to:

g. Khi đường lăn P4, P5 khai thác bình thường, các tàu bay
sau khi hạ cánh trên đường CHC 25R được ấn định phải:

•• Vacate RWY 25R via rapid exit TWYs P4, P5 as soon
as practicable;

Rời đường CHC 25R càng sớm càng tốt theo đường
lăn thoát ly nhanh P4, P5;

•• Hold short of RWY 25L; andDừng chờ trước đường CHC 25L; và
•• Only be allowed to cross RWY 25L when obtained the

clearance from ATC.
Chỉ được phép cắt qua đường CHC 25L khi có huấn
lệnh của kiểm soát viên không lưu.
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Notes: In case of being unable to vacate via TWYs P4, P5,
the pilots must early notify to ATC when the aircraft is still
on the final approach track of RWY 25R.

Lưu ý: Trường hợp không thể thực hiện thoát ly theo đường
lăn P4, P5 thì tổ lái phải thông báo sớm cho kiểm soát viên
không lưu khi tàu bay còn trên trục tiếp cận chót đường
CHC 25R.

h. When pilots receive "Line up" clearance, if the aircraft is
not fully ready, pilots shall inform ATC immediately in order

h. Khi tổ lái nhận huấn lệnh “Line up”, nếu tàu bay chưa
sẵn sàng (Fully ready) thì tổ lái phải thông báo ngay cho

to avoid RWY occupancy that may lead to the execution of
missed approach of landing aircraft.

KSVKL nhằm tránh việc chiếm dụng đường CHC dẫn đến
việc các tàu bay vào hạ cánh phải bay lại.

2.2.2 When using runways 07R/L:2.2.2 Khi sử dụng đường cất hạ cánh 07R/L:

a. RWY 07R is mainly used for landing aircraft.a. Đường CHC 07R sử dụng chủ yếu cho tàu bay hạ cánh.

b. RWY 07L is mainly used for take-off aircraft.b. Đường CHC 07L sử dụng chủ yếu cho tàu bay cất cánh.

c. ATC can issue clearance for departing aircraft (at holding
point) to cross RWY 07R no later than the time when arriving
aircraft on final approach of RWY 07R is:

c. KSVKL cấp huấn lệnh cho tàu bay đi (tại điểm chờ) được
phép lăn cắt đường CHC 07R không muộn hơn thời điểm
vị trí tàu bay đến trên hướng tiếp cận chót đường CHC 07R:

•• At least 5 NM from RWY threshold under radar
surveillance; or

Ở cự ly ít nhất 5 NM so với ngưỡng đường CHC khi có
ra đa giám sát; hoặc

•• 3 minutes before estimated landing time without
surveillance radar.

3 phút trước giờ dự kiến hạ cánh khi không có ra đa
giám sát.

d. ATC can issue clearance for departing aircraft to line up
and hold on RWY 07L to meet the requirements specified
in the above mentioned point c and point c in Item 2.2.1.

d. KSVKL có thể cho phép tàu bay khởi hành lăn lên và chờ
trên đường CHC 07L khi đáp ứng các yêu cầu quy định tại
điểm c nêu trên và điểm c trong mục 2.2.1.

e. ATC can issue take-off clearance for aircraft to line up
RWY 07L when:

e. KSVKL chỉ được phép cấp huấn lệnh cất cánh cho tàu
bay đang ở trên đường CHC 07L khi:

- Arriving aircraft landed normally on RWY 07R; or- Tàu bay về hạ cánh đã tiếp đất hạ cánh bình thường xuống
đường CHC 07R; hoặc

- Without radar surveillance: 03 mins before estimated
landing time. or

- Khi không có ra đa giám sát: 03 phút trước giờ dự kiến hạ
cánh.

- Under surveillance radar:- Khi có ra đa giám sát:

Cự ly so với ngưỡng đường CHC
Distance from THR

Tàu bay cất cánh
Take-off aircraft

Tàu bay hạ cánh
Landing aircraft

4 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nặng
Heavy

4 NMHạng nhẹ
Light

5 NMHạng nặng
Heavy

Hạng trung
Medium

4 NMHạng trung, hạng nhẹ
Medium, light

5 NMHạng nặng, hạng trung
Heavy, medium

Hạng nhẹ
Light

4 NMHạng nhẹ
Light

f. ATC can issue clearance for approaching aircraft to land
on RWY 07R when departing aircraft starts rolling on RWY
07L.

f. KSVKL có thể cấp huấn lệnh hạ cánh cho tàu bay đang
tiếp cận theo đường CHC 07R khi tàu bay khởi hành đang
chạy đà trên đường CHC 07L.

g. When TWYs S6, S5 are in normal operation, after landing
on RWY 07R, medium and lighter aircraft must vacate RWY
07R via TWYs S6, S5 as soon as practicable.

g. Khi đường lăn S6, S5 khai thác bình thường, các tàu bay
hạng trung trở xuống sau khi hạ cánh trên đường CHC 07R
được ấn định phải rời đường CHC 07R càng sớm càng tốt
theo đường lăn S6, S5.

Notes: In case of being unable to vacate via TWYs S6, S5,
the pilots must early notify to ATC when aircraft is still on
the final approach track of RWY 07R.

Lưu ý: Trường hợp không thể thực hiện thoát ly theo đường
lăn S6, S5 được thì tổ lái phải thông báo sớm cho KSVKL
khi tàu bay còn trên trục tiếp cận chót đường CHC 07R.
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h. When TWY S3 is in normal operation, after landing on
RWY 07R, heavy aircraft must vacate RWY 07R via rapid
exit TWY S3 as soon as practicable.

h. Khi đường lăn S3 khai thác bình thường, các tàu bay
hạng nặng sau khi hạ cánh trên đường CHC 07R được ấn
định phải rời đường CHC 07R càng sớm càng tốt theo
đường lăn thoát ly nhanh S3.

Notes: In case of being unable to vacate via TWY S3, the
pilots must early notify to ATC when aircraft is still on the
final approach track of RWY 07R.

Lưu ý: Trường hợp không thể thực hiện thoát ly theo đường
lăn S3 được thì tổ lái phải thông báo sớm cho KSVKL khi
tàu bay còn trên trục tiếp cận chót đường CHC 07R.

i. When pilots receive "Line up" clearance, if the aircraft is
not fully ready, pilots shall inform ATC immediately in order

i. Khi tổ lái nhận huấn lệnh “Line up”, nếu tàu bay chưa sẵn
sàng (Fully ready) thì tổ lái phải thông báo ngay cho KSVKL

to avoid RWY occupancy that may lead to the execution of
missed approach of landing aircraft.

nhằm tránh việc chiếm dụng đường CHC dẫn đến việc các
tàu bay vào hạ cánh phải bay lại.

2.2.3 When VIP flights are in operation:2.2.3 Khi có hoạt động bay chuyên cơ:

The RWY used for VIP flights shall be assigned on the basic
of the RWY with the best equipment system and actual
operational conditions.

Đường CHC sử dụng cho chuyến bay chuyên cơ sẽ được
chọn trên cơ sở đường CHC có hệ thống trang thiết bị và
các điều kiện khai thác thực tế tốt nhất.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIRAC AIP Supplement shall become effective from
0000 on 14 JUL 2022.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực từ
0000 ngày 14/7/2022.

4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
This AIRAC AIP Supplement shall remain in force until its
information has been incorporated into Viet Nam AIP.

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