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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the following contents
at Tan Son Nhat International Airport:

Tập bổ sung này nhằm thông báo các nội dung sau tại Cảng
Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất:

•• Renaming of 14 existing aircraft stands
(non-commercial purpose);

Đặt lại tên 14 vị trí đỗ tàu bay hiện hữu (không khai
thác thương mại);

•• Addition of 12 new aircraft stands (non-commercial
purpose); procedures of towing and pushing aircraft

Bổ sung 12 vị trí đỗ tàu bay mới (không khai thác
thương mại); phương thức kéo/đẩy tàu bay ra/vào các

into and out of these stands and operationalvị trí đỗ và phương thức vận hành đối với tàu bay khác
khi có tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ này. procedures of other aircraft when there are aircraft

parking at these stands.

Applicable time: From 1701 dated 14 OCT 2021 (UTC).Thời gian áp dụng: Từ 1701 ngày 14/10/2021 (giờ quốc
tế).

2 DETAILS2 MÔ TẢ CHI TIẾT

2.1 Fourteen (14) existing aircraft stands
(non-commercial purpose)

2.1 Mười bốn (14) vị trí đỗ tàu bay hiện hữu
(không khai thác thương mại)

2.1.1 Renaming of 14 existing aircraft stands
(non-commercial purpose)

2.1.1 Đặt lại tên 14 vị trí đỗ tàu bay hiện hữu (không
khai thác thương mại)

Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Tên các vị trí đỗ
hiện hữu

Name of existing
aircraft stands

Tên các vị trí đỗ sau khi điều
chỉnh

Name of aircraft stands after
adjustment

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách vị trí đỗ 2T: 99,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác một phần đường lăn V (đoạn vạch
dừng chờ lăn trung gian đường lăn V và S3 đến vạch dừng chờ lăn
trung gian đường lăn V và đường lăn S) trong thời gian có tàu bay
đỗ. Các đoạn giao cắt giữa đường lăn V với các đường lăn S3, S
vẫn duy trì khai thác trong thời gian tạm ngừng khai thác một phần
đường lăn V.
- Position:
+ Located on TWY V;
+ The stop line of stand 1T is 99.5 M from stand 2T;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note: Suspend operation of the portion of TWY V (the portion from
the intermediate holding position of TWYs V and S3 to the
intermediate holding position of TWYs V and S) when there is aircraft
parking. The intersections of TWY V and TWYs S3, S remain normal
operation during suspend operation of the portion of TWY V.

5T1T
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Tên các vị trí đỗ
hiện hữu

Name of existing
aircraft stands

Tên các vị trí đỗ sau khi điều
chỉnh

Name of aircraft stands after
adjustment

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách vị trí đỗ 3T: 89,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác một phần đường lăn V (đoạn vạch
dừng chờ lăn trung gian đường lăn V và S3 đến vạch dừng chờ lăn
trung gian đường lăn V và đường lăn S) trong thời gian có tàu bay
đỗ. Các đoạn giao cắt giữa đường lăn V với các đường lăn S3, S
vẫn duy trì khai thác trong thời gian tạm ngừng khai thác một phần
đường lăn V.

- Position:
+ Located on TWY V;
+ The stop line of stand 2T is 89.5 M from stand 3T;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note: Suspend operation of the portion of TWY V (the portion from
the intermediate holding position of TWYs V and S3 to the
intermediate holding position of TWYs V and S) when there is aircraft
parking. The intersections of TWY V and TWYs S3, S remain normal
operation during suspend operation of the portion of TWY V.

4T2T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn S3: 118,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác một phần đường lăn V (đoạn vạch
dừng chờ lăn trung gian đường lăn V và S3 đến vạch dừng chờ lăn
trung gian đường lăn V và đường lăn S) trong thời gian có tàu bay
đỗ. Các đoạn giao cắt giữa đường lăn V với các đường lăn S3, S
vẫn duy trì khai thác trong thời gian tạm ngừng khai thác một phần
đường lăn V.

- Position:
+ Located on TWY V
+ The stop line of stand 3T is 118.5 M from the intersection of TWY
S3;
- The nose of aircraft is to the West.
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note: Suspend operation of the portion of TWY V (the portion from
the intermediate holding position of TWYs V and S3 to the
intermediate holding position of TWYs V and S) when there is aircraft
parking. The intersections of TWY V and TWYs S3, S remain normal
operation during suspend operation of the portion of TWY V.

3T3T
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Tên các vị trí đỗ
hiện hữu

Name of existing
aircraft stands

Tên các vị trí đỗ sau khi điều
chỉnh

Name of aircraft stands after
adjustment

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z1 (phía sau các vị trí đỗ 37, 38);
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn S5 với đường lăn
Z1: 116 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code E (sải cánh từ 52 M đến dưới 65 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác đường lăn Z1 (đoạn sau các vị trí đỗ
từ 37 đến 40) khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z1 (behind stands 37, 38);
+ The stop line of stand 6T is 116 M from the intersection of TWY
S5 and Z1;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code E (wingspan from 52M up to but not including
65 M).
Note: Suspend operation of TWY Z1 (the portion behind stands from
37 to 40) when there is aircraft parking at this stand.

8T6T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z1 (phía sau các vị trí đỗ 39, 40);
+ Vạch dừng bánh mũi cách vị trí đỗ 6T: 97 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code E (sải cánh từ 52 M đến dưới 65 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác đường lăn Z1 (đoạn sau các vị trí đỗ
từ 37 đến 40) khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z1 (behind stands 39, 40);
+ The stop line of stand 7T is 97 M from stand 6T;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code E (wingspan from 52M up to but not including
65 M).
Note: Suspend operation of TWY Z1 (the portion behind stands from
37 to 40) when there is aircraft parking at this stand.

9T7T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn S6;
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn V với đường lăn
S6: 150 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code E (sải cánh từ 52 M đến dưới 65 M).
Lưu ý:
- Tạm ngừng khai thác đường lăn S6 khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.
- Chỉ áp dụng khi sử dụng đường CHC 25L cho tàu bay cất hạ cánh.

- Position:
+ Located on TWY S6;
+ The stop line of stand 12T is 150 M from the intersection of TWY
V and TWY S6;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code E (wingspan from 52M up to but not including
65 M).
Notes:
- Suspend operation of TWY S6 when there is aircraft parking at this
stand.
- Only applied when RWY 25L is used for take-off/landing.

13T12T
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Tên các vị trí đỗ
hiện hữu

Name of existing
aircraft stands

Tên các vị trí đỗ sau khi điều
chỉnh

Name of aircraft stands after
adjustment

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn S7;
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn V với đường lăn
S7: 97 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code E (sải cánh từ 52 M đến dưới 65 M).
Lưu ý:
- Tạm ngừng khai thác đường lăn S7 khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.
- Chỉ áp dụng khi sử dụng đường CHC 07R cho tàu bay cất hạ cánh.

- Position:
+ Located on TWY S7;
+ The stop line of stand 13T is 97 M from the intersection of TWY
V and TWY S7;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code E (wingspan from 52M up to but not including
65 M).
Notes:
- Suspend operation of TWY S7 when there is aircraft parking at this
stand.
- Only applied when RWY 07R is used for take-off/landing.

14T13T

- Vị trí:
+ Nằm giữa vị trí đỗ 73 và 74;
+ Vạch dừng bánh mũi cách đường lăn Z: 62,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).

- Position:
+ Located between stands 73 and 74;
+ The stop line of stand 14T is 62.5 M from TWY Z;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).

7T14T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z6;
+ Vạch dừng bánh mũi cách đường lăn Z: 62,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác đường lăn Z6 khi có tàu bay đỗ tại vị
trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z6;
+ The stop line of stand 15T is 62.5 M from TWY Z;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note:Suspend operation of TWY Z6 when there is aircraft parking
at this stand.

2T15T

- Vị trí:
+ Nằm giữa vị trí đỗ 79 và 15T;
+ Vạch dừng bánh mũi cách đường lăn Z: 62,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).

- Position:
+ Located between stand 79 and 15T;
+ The stop line of stand 16T is 62.5 M from TWY Z;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).

6T16T
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Tên các vị trí đỗ
hiện hữu

Name of existing
aircraft stands

Tên các vị trí đỗ sau khi điều
chỉnh

Name of aircraft stands after
adjustment

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z7;
+ Vạch dừng bánh mũi cách đường lăn Z: 62,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý:Tạm ngừng khai thác đường lăn Z7 khi có tàu bay đỗ tại vị
trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z7;
+ The stop line of stand 17T is 62.5 M from TWY Z;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note:Suspend operation of TWY Z7 when there is aircraft parking
at this stand.

12T17T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z (trước vị trí đỗ 84, 85);
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn Z với đường lăn
Z7: 98 M
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý:Tạm ngừng khai thác đường lăn Z (đoạn trước các vị trí đỗ
từ 84 đến 88) khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z (in front of stand 84, 85);
+ The stop line of stand 18T is 98 M from the intersection of TWY Z
and TWY Z7;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note: Suspend operation of TWY Z (the portion in front of stands
from 84 to 88) when there is aircraft parking at this stand.

11T18T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z (trước vị trí đỗ 86, 87);
+ Vạch dừng bánh mũi cách vị trí đỗ 18T: 90 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác đường lăn Z (đoạn trước các vị trí đỗ
từ 84 đến 88) khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z (in front of stand 86, 87);
+ The stop line of stand 19T is 90 M from stand 18T;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).
Note: Suspend operation of TWY Z (the portion in front of stands
from 84 to 88) when there is aircraft parking at this stand.

10T19T

- Vị trí:
+ Nằm giữa vị trí đỗ 104 và 3M;
+ Vạch dừng bánh mũi cách đường lăn Z: 78 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).

- Position:
+ Located between stands 104 and 3M;
+ The stop line of stand 20T is 78 M from TWY Z;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24M up to but not including
36 M).

1T20T
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2.1.2 Procedures of towing and pushing aircraft into
and out of these stands and taxiing procedures of other

2.1.2 Phương thức kéo/đẩy tàu bay ra/vào vị trí đỗ và
phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có tàu

aircraft when there is aircraft parking the above
mentioned aircraft stands:Applied the current procedures.

bay đỗ tại các vị trí đỗ trên: Áp dụng theo phương thức
hiện hành.

2.2 Twelve (12) new aircraft stands
(non-commercial purpose)

2.2 Mười hai (12) vị trí đỗ tàu bay mới (không
khai thác thương mại)

2.2.1 Addition of 12 new aircraft stands (non-commercial
purpose): 4T, 5T, 8T, 9T, 10T, 11T, 12A, 12B, 14A, 14B,
16A and 16B

2.2.1 Bổ sung 12 vị trí đỗ tàu bay mới (không khai thác
thương mại): 4T, 5T, 8T, 9T, 10T, 11T, 12A, 12B, 14A,
14B, 16A và 16B

Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Vị trí:
+ Nằm trên vệt lăn Z2;
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn S5 với vệt lăn Z2: 152,50 M;
+ Mũi tàu bay quay về hướng Đông;
+ Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác một phần vệt lăn Z2 (đoạn sau vị trí đỗ 23,24 và vị trí đỗ số 26,
27) trong thời gian có tàu bay đỗ. Đoạn vệt lăn Z2 (từ giao điểm với đường lăn S5 đến sau vị
trí đỗ 25, 27) vẫn duy trì khai thác trong thời gian tạm ngừng khai thác một phần vệt lăn Z2.

- Position:
+ Located on taxilane Z2;
+ The stop line of stand 4T is 152.50 M from the intersection of TWY S5 and taxilane Z2;
- The nose of aircraft is to the East;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note: Suspend operation of the portion of taxilane Z2 (the portion behind stands 23, 24 and
stands 26, 27) when there is aircraft parking. The portion of taxilane Z2 (the portion from the
intersection of TWY S5 to behind stands 25, 27) remains normal operation during suspend
operation of the portion of taxilane Z2.

4T

- Vị trí:
+ Nằm trên vệt lăn Z2;
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn S5 với vệt lăn Z2: 86,0 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Đông;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác vệt lăn Z2 trong thời gian có tàu bay đỗ.

Position:
+ Located on taxilane Z2;
+ The stop line of stand 5T is 86.0 M from the intersection of TWY S5 and taxilane Z2;
- The nose of aircraft is to the East;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note: Suspend operation of taxilane Z2 when there is aircraft parking at this stand.

5T

- Vị trí:
+ Nằm trên đường lăn Z1 (phía sau các vị trí đỗ 35, 36);
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn Z với đường lăn Z1: 97,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Bắc;
- Sử dụng cho tàu bay code E (sải cánh từ 52 M đến dưới 65 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác đường lăn Z1 (đoạn sau các vị trí đỗ từ 35, 36) khi có tàu bay
đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on TWY Z1 (behind stands 35, 36);
+ The stop line of stand 8T is 97.5 M from the intersection of TWY Z and TWY Z1;
- The nose of aircraft is to the North;
- Used for aircraft code E (wingspan from 52 M up to but not including 65 M).
Note: Suspend operation of TWY Z1 (the portion behind stands from 35,36) when there is
aircraft parking at this stand.

8T
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Vị trí:
+ Nằm trên vệt lăn Z3 (phía sau các vị trí đỗ 41 đến 44);
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đườn g lăn S5 với vệt lăn Z3: 89,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Tạm ngừng khai thác vệt lăn Z3 khi có tàu bay đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on taxilane Z3 (behind stands from 41 to 44);
+ The stop line of stand 9T is 89.5 M from the intersection of TWY S5 and taxilane Z3;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note: Suspend operation of taxilane Z3 when there is aircraft parking at this stand.

9T

- Vị trí:
+ Nằm trên vệt lăn Z3 (phía sau các vị trí đỗ 43 đến 46);
+ Cách giao điểm đường lăn S5 với vệt lăn Z3: 163 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Tây;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý:Tạm ngừng khai thác vệt lăn Z3 (đoạn từ sau vị trí đỗ 42, 43 và 45, 46) khi có tàu bay
đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on taxilane Z3 (behind stands from 43 to 46);
+ The stop line of stand 10T is 163 M from the intersection of TWY S5 and taxilane Z3;
- The nose of aircraft is to the West;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note: Suspend operation of taxilane Z3 (the portion behind stands 42, 43 and 45, 46) when
there is aircraft parking at this stand.

10T

- Vị trí:
+ Nằm trên trên đường lăn S5;
+ Vạch dừng bánh mũi cách giao điểm đường lăn S5 với vệt lăn Z4: 34,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vệt lăn Z4 (đoạn từ sau vị trí đỗ 47 đến 49 và vị trí đỗ 50 đến 54) khi
có tàu bay đỗ tại vị trí này.

- Position:
+ Located on TWY S5;
+ The stop line of stand 11T is 34.5 M from the intersection of TWY S5 and taxilane Z4;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of taxilane Z4 (the portion behind stands from 47 to 49 and from 50
to 54) when there is aircraft parking at this stand.

11T

- Vị trí:
+ Nằm trong vị trí đỗ tàu bay 12, tim vị trí đỗ phía bên trái so với tim vị trí đỗ 12 hướng từ
đường lăn V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách tim đường lăn V: 92,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vị trí đỗ 12 trong thời gian có tàu bay không khai thác thương mại
(đỗ qua đêm).

- Position:
+ Located within stand 12, the centre line of stand 12A is left to the centre line of stand 12,
direction from TWY V;
+ The stop line of stand 12A is 92.5 M from the centre line of TWY V;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of stand 12 when there is non-commercial aircraft (parking overnight).

12A
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Vị trí:
+ Nằm trong vị trí đỗ 12, tim vị trí đỗ phía bên phải so với tim vị trí đỗ 12 hướng từ đường lăn
V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách tim đường lăn V: 111,5 M
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vị trí đỗ tàu bay số 12 trong thời gian có tàu bay không khai thác
thương mại (đỗ qua đêm).

- Position:
+ Located within stand 12; the centre line of stand 12B is right to the centre line of stand 12,
direction from TWY V;
+ The stop line of stand 12B is 111.5 M from the centre line of TWY V;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of stand 12 when there is non-commercial aircraft (parking overnight).

12B

- Vị trí:
+ Nằm trong vị trí đỗ 14, tim vị trí đỗ phía bên trái so với tim vị trí đỗ 14 hướng từ đường lăn
V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách tim đường lăn V: 92,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vị trí đỗ 14 trong thời gian có tàu bay không khai thác thương mại
(đỗ qua đêm).

- Position:
+ Located within stand 14, the centre line of stand 14A is left to the centre line of stand 14,
direction from TWY V;
+ The stop line of stand 14A is 92.5 M from the centre line of TWY V;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of stand 14 when there is non-commercial aircraft (parking overnight).

14A

- Vị trí:
+ Nằm trong vị trí đỗ 14, tim vị trí đỗ phía bên phải so với tim vị trí đỗ 14 hướng từ đường lăn
V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách tim đường lăn V: 111,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vị trí đỗ tàu bay 14 trong thời gian có tàu bay không khai thác thương
mại (đỗ qua đêm).

- Position:
+ Located within stand 14, the centre line of stand 14B is right to the centre line of stand 14,
direction from TWY V;
+ The stop line of stand 14B is 111.5 M from the centre line of TWY V;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of stand 14 when there is non-commercial aircraft (parking overnight).

14B

- Vị trí:
+ Nằm trong vị trí đỗ 16, tim vị trí đỗ phía bên trái so với tim vị trí đỗ 16 hướng từ đường lăn
V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách tim đường lăn V: 92,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vị trí đỗ 16 trong thời gian có tàu bay không khai thác thương mại
(đỗ qua đêm).

- Position:
+ Located within stand 16, the centre line of stand 16A is left to the centre line of stand 16,
direction from TWY V;
+ The stop line of stand 16A is 92.5 M from the centre line of TWY V;
- The nose of aircraft is to the South;
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of stand 16 when there is non-commercial aircraft (parking overnight).

16A
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Vị trí và năng lực khai thác vị trí đỗ tàu bay
Position and operational capability of aircraft stands

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Vị trí:
+ Nằm trong vị trí đỗ 16B, tim vị trí đỗ phía bên phải so với tim vị trí đỗ 16 hướng từ đường
lăn V;
+ Vạch dừng bánh mũi cách tim đường lăn V: 111,5 M;
- Mũi tàu bay quay về hướng Nam;
- Sử dụng cho tàu bay code C (sải cánh từ 24 M đến dưới 36 M).
Lưu ý: Ngừng khai thác vị trí đỗ 16 trong thời gian có tàu bay không khai thác thương mại
(đỗ qua đêm).

- Position:
+ Located within stand 16, the centre line of stand 16B is right to the centre line of stand 16,
direction from TWY V;
+ The stop line of stand 16B is 111.5 M from the centre line of TWY V;
- The nose of aircraft is to the South.
- Used for aircraft code C (wingspan from 24 M up to but not including 36 M).
Note:Suspend operation of stand 16 when there is non-commercial aircraft (parking overnight).

16B

2.2.2 Procedures of towing and pushing aircraft from
commercial stands to stands for parking on
TWY/non-commercial stands and vice versa

2.2.2 Phương thức kéo đẩy tàu bay từ vị trí đỗ thương
mại đến vị trí đỗ chờ trên đường lăn/vị trí đỗ không khai
thác thương mại và ngược lại

a. Stand 4Ta. Vị trí đỗ 4T

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → S5 →
Z2 → stand 4T (used when stand 5T is available).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ S5 → Z2 →
vị trí đỗ 4T (sử dụng khi vị trí đỗ 5T trống).

•• Aircraft from stand 4T → pushed back to TWY S5 →
into the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 4T → đẩy lùi ra đường lăn S5 →
về vị trí đỗ được chỉ định.

b. Stand 5Tb. Vị trí đỗ 5T

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → S5 →
Z2 → stand 5T.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ S5 → Z2 →
vị trí đỗ 5T.

•• Aircraft from stand 5T → pushed back to TWY S5 →
into the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 5T → đẩy lùi ra đường lăn S5 →
về vị trí đỗ được chỉ định.

c. Stand 8Tc. Vị trí đỗ 8T

•• Aircraft are towed/pushed from apron→…S5→Z1→
stand 8T (in case aircraft are towed via TWY Z1,
stands 6T and 7T are available).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → … → S5 → Z1→
vị trí đỗ 8T (trường hợp kéo tàu bay qua đường lăn Z1
thì vị trí đỗ 6T và 7T phải để trống).

•• Aircraft from stand 8T → towed into the allocated
stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 8T→ kéo về vị trí đỗ được chỉ định.

d. Stand 9Td. Vị trí đỗ 9T

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → S5 →
Z3 → stand 9T.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ S5 → Z3 →
vị trí đỗ 9T.

•• Aircraft from stand 9T → pushed back to TWY S5 →
into the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 9T → đẩy lùi ra đường lăn S5 →
về vị trí đỗ được chỉ định.

e. Stand 10Te. Vị trí đỗ 10T

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → S5→
Z3 → stand 10T (used when stand 9T is available).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ S5 → Z3 →
vị trí đỗ 10T (sử dụng khi vị trí đỗ 9T trống).

•• Aircraft from stand 10T → pushed back to TWY S5 →
into the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 10T → đẩy lùi ra đường lăn S5 →
về vị trí đỗ được chỉ định.

f. Stand 11Tf. Vị trí đỗ 11T

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → S5 →
stand 11T.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ → … → S5 → vị trí
đỗ 11T.

•• Aircraft from stand 11T → … towed/pushed back into
the allocated stand or pushed back to TWY Z3/Z2 and
towed into the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 11T → kéo/đẩy lùi về vị trí đỗ chỉ
định hoặc đẩy lùi vào đường lăn Z3/Z2 và kéo về vị trí
đỗ được chỉ định.

g. Stand 12Ag. Vị trí đỗ 12A

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP Viet Nam AIP SUP A27/21-9
~~~eaip-amdt~~~14 OCT 2021



•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → V →
towed to stand 12A.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ→…→V→ kéo vào
vị trí đỗ 12A.

•• Aircraft from stand 12A → pushed to TWY V → into
the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 12A → đẩy ra đường lăn V → về
vị trí đỗ được chỉ định.

h. Stand 12Bh. Vị trí đỗ 12B

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → V →
stand 12B (aircraft are not allowed to tow into stand
12B in case there is aircraft parking at stand 12A).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ V→ vị trí đỗ
12B (tàu bay không được phép kéo vào vị trí đỗ 12B
trong trường hợp có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 12A).

•• Aircraft from stand 12B → pushed to TWY V → into
the allocated stand (aircraft at stand 12B are not

Tàu bay từ vị trí đỗ 12B → đẩy ra đường lăn V → về
vị trí đỗ được chỉ định (tàu bay tại vị trí đỗ 12B không

allowed to push back in case there is aircraft parking
at stand 12A).

được phép đẩy lùi trong trường hợp có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 12A).

i. Stand 14Ai. Vị trí đỗ 14A

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → V →
stand 14A.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ V→ vị trí đỗ
14A.

•• Aircraft from stand 14A → pushed to TWY V → into
the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 14A → đẩy ra đường lăn V → về
vị trí đỗ được chỉ định.

j. Stand 14Bj. Vị trí đỗ 14B

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → V →
stand 14B (aircraft are not allowed to tow into stand
14B in case there is aircraft parking at stand 14A).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ→…→V→ kéo vào
vị trí đỗ 14B (tàu bay không được phép kéo vào vị trí
đỗ 14B trong trường hợp có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ
14A).

•• Aircraft from stand 14B → pushed to TWY V → into
the allocated stand (aircraft at stand 14B are not

Tàu bay từ vị trí đỗ 14B → đẩy ra đường lăn V → về
vị trí đỗ được chỉ định (tàu bay tại vị trí đỗ 14B không

allowed to push back in case there is aircraft parking
at stand 14A).

được phép đẩy lùi trong trường hợp có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 14A).

k. Stand 16Ak. Vị trí đỗ 16A

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → V →
stand 16A.

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ V→ vị trí đỗ
16A.

•• Aircraft from stand 16A → pushed to TWY V → into
the allocated stand.

Tàu bay từ vị trí đỗ 16A → đẩy ra đường lăn V → về
vị trí đỗ được chỉ định.

l. Stand 16Bl. Vị trí đỗ 16B

•• Aircraft are towed/pushed from apron → … → V →
stand 16B (aircraft are not allowed to tow into stand
16B in case there is aircraft parking at stand 16A).

Tàu bay được kéo/đẩy từ sân đỗ →…→ V→ vị trí đỗ
16B (tàu bay không được phép kéo vào vị trí đỗ 16B
trong trường hợp có tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 16A).

•• Aircraft from stand 16B → pushed to TWY V → into
the allocated stand (aircraft at stand 16B are not

Tàu bay từ vị trí đỗ 16B → đẩy ra đường lăn V → về
vị trí đỗ được chỉ định (tàu bay tại vị trí đỗ 16B không

allowed to push back in case there is aircraft parking
at stand 16A).

được phép đẩy lùi trong trường hợp có tàu bay đỗ tại
vị trí đỗ 16A).

2.2.3 Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stands

2.2.3 Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi
có tàu bay đỗ tại các trí đỗ

a. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stand 4T

a. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 4T

For departing aircraftĐối với tàu bay khởi hành

•• Stands 23, 24, 26, 27: Aircraft are not allowed to push
from stands 23, 24, 26, 27 for departure.

Các vị trí đỗ 23, 24, 26, 27: Tàu bay không được phép
đẩy ra từ các vị trí đỗ 23, 24, 26, 27 để khởi hành.

•• Stands 25, 28: Aircraft are pushed back to TWY S5,
the nose of aircraft is to the North, aircraft taxi to the
holding position for departure.

Các vị trí đỗ 25, 28: Tàu bay đẩy lùi ra đường lăn S5,
mũi tàu bay quay về hướng Bắc, tàu bay lăn đến điểm
chờ để khởi hành.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

For arriving aircraftĐối với tàu bay đến

•• Stands 23, 24, 26, 27: Aircraft are not allowed to taxi
into stands 23, 24, 26, 27.

Các vị trí đỗ 23, 24, 26, 27: Tàu bay đến không được
phép vận hành vào các vị trí đỗ 23, 24, 26, 27.
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•• Stands 25, 28: After landing, aircraft taxi following the
current taxiing procedures into stands 25, 28.

Các vị trí đỗ 25, 28: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo
phương thức hiện hành vào các vị trí đỗ 25, 28.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

b. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stand 5T

b. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 5T

For departing aircraftĐối với tàu bay khởi hành

•• Stands 23, 24, 25, 26, 27, 28: Aircraft are not allowed
to push from stands 23, 24, 25, 26, 27, 28 for
departure.

Các vị trí đỗ 23, 24, 25, 26, 27, 28: Tàu bay không
được phép đẩy ra từ các vị trí đỗ 23, 24, 25, 26, 27,
28 để khởi hành.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

For arriving aircraftĐối với tàu bay đến

•• Stands 23, 24, 25, 26, 27, 28: Aircraft are not allowed
to taxi into stands 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Các vị trí đỗ 23, 24, 25, 26, 27, 28: Tàu bay đến không
được phép vận hành vào các vị trí đỗ 23, 24, 25, 26,
27, 28.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

c. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stand 8T

c. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 8T

For departing aircraftĐối với tàu bay khởi hành

•• Stands 35, 36: Aircraft are not allowed to push from
stands 35, 36 for departure.

Các vị trí đỗ 35, 36: Tàu bay không được phép đẩy ra
từ các vị trí đỗ 35, 36 để khởi hành.

•• Stands 33, 34: Aircraft are pushed back to TWY Z/V
for departure.

Các vị trí đỗ 33, 34: Tàu bay đẩy lùi ra đường lăn Z/V
để khởi hành.

•• Remaining stands: Applied the current procedures,
except for taxiing procedures via TWY Z1 (the portion
behind stands 35, 36).

Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành trừ phương thức lăn qua đường lăn Z1 (đoạn
phía sau vị trí đỗ 35, 36).

Note: Pushing back to TWY Z is only applied for aircraft up
to code C and equivalent.

Lưu ý: Việc đẩy lùi ra đường lăn Z chỉ áp dụng đối với tàu
bay code C và tương đương trở xuống.

For arriving aircraftĐối với tàu bay đến

•• Stands 35, 36: Aircraft are not allowed to taxi into
stands 35, 36.

Các vị trí đỗ 35, 36: Tàu bay đến không được phép
vận hành vào các vị trí đỗ 35, 36.

•• Remaining stands: Applied the current procedures,
except for taxiing procedures via TWY Z1 (the portion
behind stands 35, 36).

Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành trừ phương thức lăn qua đường lăn Z1 (đoạn
phía sau vị trí đỗ 35, 36).

d. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stand 9T

d. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 9T

For departing aircraftĐối với tàu bay khởi hành

•• Stands 41, 42, 43, 44, 45, 46: Aircraft are not allowed
to push from stands 41, 42, 43, 44, 45, 46 for
departure.

Các vị trí đỗ 41, 42, 43, 44, 45, 46: Tàu bay không
được phép đẩy ra từ các vị trí đỗ 41, 42, 43, 44, 45,
46 để khởi hành.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

For arriving aircraftĐối với tàu bay đến

•• Stands 41, 42, 43, 44, 45, 46: Aircraft are not allowed
to taxi into stands 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Các vị trí đỗ 41, 42, 43, 44, 45, 46: Tàu bay đến không
được phép vận hành vào các vị trí đỗ 41, 42, 43, 44,
45, 46.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

e. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stand 10T

e. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 10T
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For departing aircraftĐối với tàu bay khởi hành

•• Stands 42, 43, 45, 46: Aircraft are not allowed to push
from stands 42, 43, 45, 46 for departure.

Các vị trí đỗ 42, 43, 45, 46: Tàu bay không được phép
đẩy ra từ các vị trí đỗ 42, 43, 45, 46 để khởi hành.

•• Stands 41, 44: Aircraft are pushed back to TWY S5,
the nose of aircraft is to the North, aircraft taxi to the
holding position for departure.

Các vị trí đỗ 41, 44: Tàu bay đẩy lùi ra đường lăn S5,
mũi tàu bay quay về hướng Bắc, tàu bay lăn đến điểm
chờ để khởi hành.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

For arriving aircraftĐối với tàu bay đến

•• Stands 42, 43, 45, 46: Aircraft are not allowed to taxi
into stands 42, 43, 45, 46.

Các vị trí đỗ 42, 43, 45, 46: Tàu bay đến không được
phép vận hành vào các vị trí đỗ 42, 43, 45, 46.

•• Stands 41, 44: After landing, aircraft applied the current
taxiing procedures into stands 41, 44.

Các vị trí đỗ 41, 44: Sau khi hạ cánh, tàu bay lăn theo
phương thức hiện hành vào các vị trí đỗ 41, 44.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Tàu bay tại các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương
thức hiện hành.

f. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stand 11T

f. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại vị trí đỗ 11T

For departing aircraftĐối với tàu bay khởi hành

•• Stands from 47 to 54: Aircraft are not allowed to push
from stands 47 to 54 for departure.

Các vị trí đỗ từ 47 đến 54: Tàu bay không được phép
đẩy ra từ các vị trí đỗ từ 47 đến 54 để khởi hành.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

For arriving aircraftĐối với tàu bay đến

•• Stands from 47 to 54: Aircraft are not allowed to taxi
into stands from 47 to 54.

Các vị trí đỗ từ 47 đến 54: Tàu bay đến không được
phép vận hành vào các vị trí đỗ từ 47 đến 54.

•• Remaining stands: Applied the current procedures.Các vị trí đỗ còn lại: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

g. Taxiing procedures of other aircraft when there is
aircraft parking at stands 12A, 12B, 14A, 14B, 16A, 16B

g. Phương thức vận hành đối với tàu bay khác khi có
tàu bay đỗ tại các vị trí đỗ 12A, 12B, 14A, 14B, 16A, 16B

•• For departing aircraft: Applied the current procedures.Đối với tàu bay khởi hành: Áp dụng theo phương thức
hiện hành.

•• For arriving aircraft: Applied the current procedures.Đối với tàu bay đến: Áp dụng theo phương thức hiện
hành.

2.3 Notes2.3 Lưu ý
- The above mentioned aircraft stands are not used for
commercial operation, the aircraft which does not operate

- Các vị trí đỗ nêu trên không sử dụng để khai thác thương
mại, tàu bay không khai thác thương mại được kéo/đẩy theo

for commercial purpose is towed/pushed following ATChuấn lệnh của KSVKL vào các vị trí đỗ trên đường lăn và
kéo/đẩy về vị trí đỗ thương mại để khai thác. instructions into aircraft stands on TWYs and into

commercial stands to operate.

- In case the above mentioned TWYs are not used for
parking aircraft: Departing/Arriving aircraft applied the
current taxiing procedures.

- Trong trường hợp các đường lăn nêu trên không sử dụng
cho tàu bay đỗ: Tàu bay đi/đến được vận hành theo phương
thức hiện hành.

- Do not operate departing/arriving aircraft at stands 12, 14,
16 in case there is aircraft (non - commercial purpose)
parking respectively at these stands.

- Không khai thác tàu bay đi/đến tại các vị trí đỗ 12, 14, 16
trong trường hợp có tàu bay không khai thác đỗ tại khu vực
vị trí đỗ tương ứng.

- "Follow-me" car is provided for flights to/from Tan Son
Nhat International Airport into parking/parking overnight

- Bố trí xe dẫn tàu bay (Follow-me car) cho các chuyến bay
đi/đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào các vị trí đỗ tàu bay

stands during arrangement of parking/parking overnight
stands on TWYs.

đỗ chờ/đỗ qua đêm trong thời gian áp dụng phương án bố
trí các vị trí đỗ chờ/đỗ qua đêm trên đường lăn.

3 CANCELLATION3 HỦY BỎ
Any change relating to this AIP Supplement shall be notified
by NOTAM.

Bất kỳ thay đổi nào liên quan đến Tập bổ sung AIP này sẽ
được thông báo bằng NOTAM.

This AIP Supplement consists of 1 attachment as follows:Tập bổ sung AIP này gồm 1 phụ đính như sau:
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Layout of renaming and addition of
non-commercial purpose aircraft stands.
Applicable time: From 1701 dated 14 OCT
2021 (UTC)

AIP SUP A27/21-14Sơ đồ mặt bằng đặt lại tên và bổ sung các vị
trí đỗ tàu bay không khai thác thương mại.
Thời gian áp dụng: Từ 1701 ngày 14/10/2021
(giờ quốc tế)
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