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PUT THE APRON AND TAXIWAY -
PROJECT "THE CONSTRUCTION TO

ĐƯA VÀO KHAI THÁC SÂN ĐỖ TÀU
BAY VÀ ĐƯỜNG LĂN THUỘC DỰ ÁN

UPGRADE APRON - PHASE 1" INTOCẢI TẠO NÂNG CẤP SÂN ĐỖ - GIAI
OPERATION AND THEĐOẠN 1VÀ THI CÔNGCẢI TẠO, NÂNG

CONSTRUCTION TO UPGRADECẤP SÂN ĐỖ TÀU BAY - GIAI ĐOẠN 2
APRON - PHASE 2 AT CAM RANH

INTERNATIONAL AIRPORT
TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ

CAM RANH

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
On 4 MAR 2022, AIP Supplement A09/22 was published
to notify "The construction to upgrade apron - phase 1 at
Cam Ranh International Airport".

Ngày 4/3/2022, Tập bổ sung AIP A09/22 đã được phát hành
để thông báo về việc "Thi công cải tạo, nâng cấp sân đỗ
tàu bay - giai đoạn 1 tại Cảng hàng không quốc tế Cam
Ranh".

Currently, the construction of phase 1 has been completed.
Therefore, this AIP Supplement aims at notifying the
following contents:

Hiện nay, việc thi công giai đoạn 1 đã hoàn thành. Vì vậy,
Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo những nội dung sau:

•• Put into operation: Apron and TWY of "The
construction to upgrade apron - phase 1" project.

Đưa vào khai thác sân đỗ tàu bay và đường lăn thuộc
dự án cải tạo nâng cấp sân đỗ - giai đoạn 1.

•• Construction to upgrade apron - phase 2.Thi công cải tạo, nâng cấp sân đỗ tàu bay - giai đoạn
2.

NOTAMs A1547/22, A1565/22, A1567/22, A1569/22 and
A1571/22 have been published to notify these contents.

Các NOTAMA1547/22, A1565/22, A1567/22, A1569/22 và
A1571/22 đã được phát hành để thông báo về các nội dung
này.

2 DETAILS2 CHI TIẾT
Notes: The construction areas are surrounded by fences,
signs and warning lights.

Lưu ý: Các khu vực thi công được lắp đặt hàng rào, biển
báo, đèn cảnh báo.

2.1 Put into operation: Apron and TWY of "The
construction to upgrade apron - phase 1"
project

2.1 Đưa vào khai thác sân đỗ tàu bay và đường
lăn thuộc dự án cải tạo nâng cấp sân đỗ - giai
đoạn 1

Applicable period: From 0000 on 8 JUL 2022.Thời gian áp dụng: Từ 0000 ngày 8/7/2022.

2.1.1 The apron (stands from 56 to 71)2.1.1 Sân đỗ tàu bay (các vị trí đỗ từ 56 đến 71)

•• Length: 443.99 mChiều dài: 443,99 m
•• Width: 231.6 mChiều rộng: 231,6 m
•• Width of apron edge: 7.5 mChiều rộng lề sân đỗ: 7,5 m
•• Longitudinal slope: 0.30%Độ dốc dọc: 0,30%
•• Transversal slope: 0.78%Độ dốc ngang: 0,78%
•• PCN = 71 R/A/W/TSức chịu tải: PCN = 71 R/A/W/T
•• Surface of apron: Cement concreteLoại tầng phủ bề mặt của sân đỗ: Bê tông xi măng
•• Surface of apron edge: Bituminous concreteLoại tầng phủ bề mặt của lề sân đỗ: Bê tông nhựa

2.1.2 TWY Y5 (1/2 TWY Y5 which is adjacent to apron)2.1.2 Đường lăn Y5 (1/2 đoạn đường lăn Y5 tiếp giáp
sân đỗ tàu bay)

•• Length: 68.58 mChiều dài: 68,58 m
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•• Minimum width: 23.0 mChiều rộng nhỏ nhất: 23,0 m
•• Width of TWY edge: 7.5 mChiều rộng lề đường lăn: 7,5 m
•• Longitudinal slope: 0.51%Độ dốc dọc trung bình: 0,51%
•• Transversal slope: 0.58%Độ dốc ngang điển hình: 0,58%
•• PCN = 72 R/A/W/TSức chịu tải: PCN = 72 R/A/W/T
•• Surface of TWY: Cement concreteLoại tầng phủ bề mặt của đường lăn: Bê tông xi măng
•• Surface of TWY edge: Bituminous concreteLoại tầng phủ bề mặt của lề đường lăn: Bê tông nhựa

2.1.3 Coordinates of stands from 56 to 712.1.3 Tọa độ các vị trí đỗ từ 56 đến 71

Ghi chú
Remarks

Mức cao (M)
Elevation (M)

Tọa độ (WGS-84)
Coordinates (WGS-84)

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

MSL11.361091300.26E120016.81N56
MSL11.3671091259.78E120015.43N57
MSL11.3371091259.30E120014.04N58
MSL11.131091258.82E120012.65N59
MSL10.9641091258.34E120011.27N60
MSL10.7581091257.86E120009.88N61
MSL10.5761091257.38E120008.50N62
MSL10.3891091256.90E120007.11N63
MSL11.3741091259.01E120017.23N64
MSL11.3731091258.53E120015.85N65
MSL11.3341091258.05E120014.46N66
MSL11.1331091257.57E120013.07N67
MSL10.9611091257.09E120011.69N68
MSL10.7721091256.61E120010.30N69
MSL10.5851091256.13E120008.92N70
MSL10.4011091255.65E120007.53N71

2.2 Construct to upgrade apron - phase 22.2 Thi công cải tạo, nâng cấp sân đỗ tàu bay
- giai đoạn 2

2.2.1 Construction areas2.2.1 Các khu vực thi công

•• Stands 35, 36, 41, 42 (Except for the service road A1
adjacent to the terminal T2).

Các vị trí đỗ 35, 36, 41, 42 (Trừ đường công vụ A1 tiếp
giáp nhà ga T2).

•• 1/2 service road A7 of Phase 1 (a portion from the fire
truck garage to 1/2 the terminal T1).

1/2 đường công vụ A7 của giai đoạn 1 (đoạn từ nhà
xe cứu hỏa đến 1/2 nhà ga hành khách T1).

2.2.2 Construction period: From 0000 on 8 JUL 2022 to
2359 on 4 NOV 2022.

2.2.2 Thời gian thi công: Từ 0000 ngày 8/7/2022 đến
2359 ngày 4/11/2022.

2.2.3 Temporarily suspended operation2.2.3 Khu vực tạm ngừng khai thác

Stands from 33 to 36, from 39 to 42 and 55.Các vị trí đỗ từ 33 đến 36, từ 39 đến 42 và 55.

2.2.4 Operational procedure of aircraft stands2.2.4 Phương thức khai thác, sử dụng các vị trí đỗ tàu
bay
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Phương thức khai thác, sử dụng các vị trí đỗ tàu bay
Operational procedure of aircraft stands

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Sử dụng cho tàu bay code D và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y7.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, tàu bay lăn
ra đường lăn Y7 để khởi hành.
- Được phép sử dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thử động cơ chế độ không tải, thử
động cơ chế độ đủ tải do phát sinh các vấn đề về kỹ thuật của tàu bay.
- Used for aircraft up to code D and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y7.
- For departing aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y, aircraft taxi to TWY Y7 for departure.
- Allowed to be used for aircraft repair, aircraft maintenance, aircraft engine run-up idle mode, aircraft
engine run-up high power mode due to technical problem of the aircraft.

31

- Sử dụng cho tàu bay code E và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y7.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, sau đó kéo
đến phía sau vị trí đỗ 31 (để khởi động động cơ), tàu bay theo đường lăn Y7 lăn ra để khởi hành.
- Được phép sử dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thử động cơ chế độ không tải, thử
động cơ chế độ đủ tải (nếu không có các tàu bay khác đang khai thác ở vị trí phía sau hoặc kế cận)
do phát sinh các vấn đề về kỹ thuật của tàu bay.
- Used for aircraft up to code E and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y7.
- For departing aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y, then the aircraft is towed to the position behind stand 31 (to start up engine), aircraft taxi to TWY
Y7 for departure.
- Allowed to be used for aircraft repair, aircraft maintenance, aircraft engine run-up idle mode, aircraft
engine run-up high power mode (in case there is no aircraft operating at the position behind or
adjacent to this stand) due to technical problem of the aircraft.

32

- Sử dụng cho tàu bay code D và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y6.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y đến phía sau
vị trí đỗ 51, tàu bay theo đường lăn Y6 lăn ra để khởi hành.
- Used for aircraft up to code D and equivalent
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y6.
- For departing aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y to the position behind stand 51, aircraft taxi to TWY Y6 for departure.

37

- Sử dụng cho tàu bay code C và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y7.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y sau đó kéo
đến phía sau vị trí đỗ 32, tàu bay theo đường lăn Y7 lăn ra để khởi hành.
- Được phép sử dụng cho việc sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay, thử động cơ chế độ không tải do phát
sinh các vấn đề về kỹ thuật của tàu bay.
- Used for aircraft up to code C and equivalent
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y7.
- For departing aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y, then the aircraft is towed to the position behind stand 32, aircraft taxi to TWY Y7 for departure.
- Allowed to be used for aircraft repair, aircraft maintenance, aircraft engine run-up idle mode due to
technical problem of the aircraft.

38

- Sử dụng cho tàu bay code E và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y6.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, tàu bay theo
đường lăn Y6 lăn ra để khởi hành.
- Used for aircraft up to code E and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y6.
- For departing aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y, aircraft taxi to TWY Y6 for departure.

51, 52

- Sử dụng cho tàu bay code E và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y6.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, lăn ra đường
lăn Y6 để khởi hành.
- Used for aircraft up to code E and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y6.
- For departing aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y, aircraft taxi to TWY Y6 for departure.

53

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP Viet Nam AIP SUP A23/22-3
~~~eaip-amdt~~~08 JUL 2022



Phương thức khai thác, sử dụng các vị trí đỗ tàu bay
Operational procedure of aircraft stands

Vị trí đỗ tàu bay
Aircraft stand

- Chỉ sử dụng cho tàu bay code C và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y6.
- Đối với tàu bay khởi hành: Dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Bắc ra vệt lăn Y, sau đó kéo
đến sau vị trí đỗ 53, tàu bay theo đường lăn Y6 lăn ra để khởi hành.
- Lưu ý: Chỉ khai thác vị trí đỗ 54 khi sân đỗ không còn vị trí đỗ khác.
- Only used for aircraft up to code C and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y6.
- For take-off aircraft: Aircraft is towed/pushed by tow tractor with its nose facing the North to taxilane
Y, then tow the aircraft to the position behind stand 53, aircraft taxi to TWY Y6 for departure.
- Notes: Only used this stand when the other stands are not available on the apron.

54

- Chỉ sử dụng cho tàu bay code C và tương đương trở xuống.
- Chỉ được khai thác khi không có tàu bay đối diện đậu đỗ để tàu bay có thể tự lăn ra/vào theo đường
lăn Y5 → vệt lăn Y/Z → vị trí đỗ hoặc ngược lại mà không cần áp dụng phương thức kéo/đẩy tàu
bay.
- Only used for aircraft up to code C and equivalent.
- Only operated when there is no aircraft parking opposite, aircraft shall self-taxi in/out via TWY Y5
→ taxilane Y/Z → stands or vice versa without applying the aircraft towing/pushing procedures.

56, 57, 64, 65

- Chỉ sử dụng cho tàu bay code C và tương đương trở xuống.
- Đối với tàu bay đến: Tàu bay tự lăn vào theo đường lăn Y5.
- Đối với tàu bay khởi hành: Tàu bay tự lăn ra hoặc dùng xe kéo/đẩy tàu bay quay mũi hướng Nam
ra vệt lăn Y/Z, tàu bay theo đường lăn Y5 lăn ra để khởi hành.
- Only used for aircraft up to code C and equivalent.
- For arriving aircraft: Aircraft self-taxi in via TWY Y5.
- For departing aircraft: Aircraft self-taxi out or is towed/pushed by tow tractor with its nose facing
the South to taxilane Y/Z, aircraft taxi to TWY Y5 for departure.

From 58 to 63
From 66 to 71

Notes: Aircraft is only allowed to start up after the aircraft
towing/pusing procedures have been completed, and the

Lưu ý: Tàu bay chỉ được phép nổ máy sau khi đã hoàn
thành việc kéo/đẩy và xe kéo đẩy đã được ngắt kết nối với

tow tractor has been disconnected with the aircraft (do nottàu bay (trong quá trình kéo/đẩy tàu bay không được khởi
start up the engine during the aircraft towing/pusingđộng động cơ) trừ trường hợp tàu bay bắt buộc cần có các

phương tiện hỗ trợ để nổ máy. procedures) except for the situation that aircraft must have
supporting facilities to start up engine.

2.2.5 Aircraft operational procedures during the
construction period

2.2.5 Phương thức vận hành tàu bay trong thời gian thi
công

2.2.5.1 For stands 31, 32 and 38: Aircraft taxi in/out
stand via TWY Y7.

2.2.5.1 Đối với các vị trí đỗ 31, 32 và 38: Tàu bay ra/vào
vị trí đỗ qua đường lăn Y7.

Aircraft up to code C and equivalent (Wingspan up to
but not including 36 m):

Tàu bay code C và tương đương trở xuống (Sải cánh
đến dưới 36 m):

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

•• RWY 02L: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → parallel
TWY W→ TWY W1 → the beginning of RWY 02L for
departure.

Đường CHC 02L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn song song W → đường lăn W1 →
đầu đường CHC 02L để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → parallel
TWY W → TWY W1/W5/W6/W7 → RWY 02L/20R →
TWY G1 → the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn song song W → đường lăn
W1/W5/W6/W7→ đường CHC 02L/20R→ đường lăn
G1 → đầu đường CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → cross
parallel TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R
→TWYG7→ the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → cắt qua đường lăn song song W → đường lăn
W7 → cắt qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7
→ đầu đường CHC 20L để cất cánh.

•• RWY 20R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → TWY
W7 → the beginning of RWY 20R for departure.

Đường CHC 20R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn W7 → đầu đường CHC 20R để cất
cánh.

For landing aircraftĐối với tàu bay hạ cánh

•• RWY 02L: Landing aircraft → TWY W5/W6/W7→
parallel TWY W → TWY Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W5/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
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W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R→ TWYW1/W3/W5/W6/W7→ parallel TWY
W → TWY Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W3/W5/W6/W7 → đường lăn song song W →
đường lăn Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20R: Landing aircraft → TWYW1/W3→ parallel
TWY W → TWY Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W1/W3 → đường lăn song song W → đường lăn Y7
→ vệt lăn Y → vị trí đỗ.

Aircraft code D/E (Wingspan from 36 m up to but not
including 65 m):

Tàu bay code D/E (Sải cánh từ 36 m đến dưới 65 m):

Notes: RWY 02R/20L is used priorly for aircraft taking
off/landing, RWY 02L/20R is only used for aircraft taxiing.

Lưu ý: Ưu tiên sử dụng đường CHC 02R/20L để tàu bay
cất cánh/hạ cánh, đường CHC 02L/20R chỉ dùng để lăn.

For take-off aircraftĐối với tàu bay cất cánh

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → parallel
TWYW→TWYW1/W6/W7→RWY02L/20R→TWY
G1 → the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn song song W → đường lăn
W1/W6/W7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn G1
→ đầu đường CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y7 → parallel
TWY W→ TWY W7 → RWY 02L/20R → TWY G7 →
the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y7 → đường lăn song song W → đường lăn W7 →
đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu đường
CHC 20L để cất cánh.

For landing aircraftĐối với tàu bay hạ cánh

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y7 → vệt lăn
Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W1/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y7 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y7 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

2.2.5.2 For stand 37 and stands from 51 to 54: Aircraft
taxi in/out stand via TWY Y6.

2.2.5.2 Đối với các vị trí đỗ 37 và từ 51 đến 54: Tàu
ra/vào vị trí đỗ qua đường lăn Y6.

Aircraft up to code C and equivalent (Wingspan up to
but not including 36 m):

Tàu bay code C và tương đương trở xuống (Sải cánh
đến dưới 36 m):

For take-off aircraftĐối với tàu bay cất cánh

•• RWY 02L: Stand → taxilane Y→TWY Y6 → parallel
TWY W→ TWY W1 → the beginning of RWY 02L for
departure.

Đường CHC 02L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6 → đường lăn song song W → đường lăn W1 →
đầu đường CHC 02L để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y6 → parallel
TWY W → TWY W1/W5/W6/W7 → RWY 02L/20R →
TWY G1 → the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6 → đường lăn song song W → đường lăn
W1/W5/W6/W7→ đường CHC 02L/20R→ đường lăn
G1 → đầu đường CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y6 → parallel
TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R → TWY
G7 → the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6→ đường lăn song song W→ đường lăn W7→ cắt
qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
đường CHC 20L để cất cánh.

•• RWY 20R: Stand → taxilane Y → TWY Y6 → parallel
TWY W→ TWYW7→ the beginning of RWY 20R for
departure.

Đường CHC 20R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6 → đường lăn song song W → đường lăn W7 →
đầu đường CHC 20R để cất cánh.

For landing aircraftĐối với tàu bay hạ cánh

•• RWY 02L: Landing aircraft → TWY W5/W6/W7 →
parallel TWY W → TWY Y6 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y6 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W5/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y6 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y6 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.
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•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R→ TWYW1/W3/W5/W6/W7→ parallel TWY
W → TWY Y6 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W3/W5/W6/W7 → đường lăn song song W →
đường lăn Y6 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20R: Landing aircraft → TWYW1/W3→ parallel
TWY W → TWY Y6 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W1/W3 → đường lăn song song W → đường lăn Y6
→ vệt lăn Y → vị trí đỗ.

Aircraft code D/E (Wingspan from 36 m up to but not
including 65 m):

Tàu bay code D/E (Sải cánh từ 36 m đến dưới 65 m):

Notes: RWY 02R/20L is used priorly for aircraft taking
off/landing, RWY 02L/20R is only used for aircraft taxiing.

Lưu ý: Ưu tiên sử dụng đường CHC 02R/20L để tàu bay
cất cánh/hạ cánh, đường CHC 02L/20R chỉ dùng để lăn.

For take-off aircraftĐối với tàu bay cất cánh

•• RWY 02R: Stand → taxilane Y → TWY Y6 → parallel
TWYW→TWYW1/W6/W7→RWY02L/20R→TWY
G1 → the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6 → đường lăn song song W → đường lăn
W1/W6/W7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn G1
→ đầu đường CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand → taxilane Y → TWY Y6 → parallel
TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R → TWY
G7 → the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y → đường lăn
Y6→ đường lăn song song W→ đường lăn W7→ cắt
qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
đường CHC 20L để cất cánh.

For landing aircraftĐối với tàu bay hạ cánh

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W6/W7 → parallel TWY W → TWY
Y6 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn W6/W7
→ đường lăn song song W→ đường lăn Y6 → vệt lăn
Y → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W1/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y6 → taxilane Y → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y6 → vệt lăn Y → vị trí đỗ.

2.2.5.3 For stands from 56 to 71: Aircraft taxi in/out
stand via TWY Y5.

2.2.5.3 Đối với các vị trí đỗ từ 56 đến 71: Tàu bay ra/vào
vị trí đỗ qua đường lăn Y5.

For take-off aircraftĐối với tàu bay cất cánh

•• RWY 02L: Stand→ taxilane Y/Z→ TWYY5→ parallel
TWY W→ TWY W1 → the beginning of RWY 02L for
departure.

Đường CHC 02L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y/Z → đường lăn
Y5 → đường lăn song song W → đường lăn W1 →
đầu đường CHC 02L để cất cánh.

•• RWY 02R: Stand→ taxilane Y/Z→TWYY5→parallel
TWYW→TWYW1/W5→RWY 02L/20R→ TWYG1
→ the beginning of RWY 02R for departure.

Đường CHC 02R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y/Z → đường lăn
Y5 → đường lăn song song W → đường lăn W1/W5
→đườngCHC 02L/20R→đường lănG1→đầu đường
CHC 02R để cất cánh.

•• RWY 20L: Stand→ taxilane Y/Z→ TWYY5→ parallel
TWY W → TWY W7 → cross RWY 02L/20R → TWY
G7 → the beginning of RWY 20L for departure.

Đường CHC 20L: Vị trí đỗ → vệt lăn Y/Z → đường lăn
Y5→ đường lăn song song W→ đường lăn W7→ cắt
qua đường CHC 02L/20R → đường lăn G7 → đầu
đường CHC 20L để cất cánh.

•• RWY 20R: Stand→ taxilane Y/Z→TWYY5→parallel
TWY W→ TWYW7→ the beginning of RWY 20R for
departure.

Đường CHC 20R: Vị trí đỗ → vệt lăn Y/Z → đường lăn
Y5 → đường lăn song song W → đường lăn W7 →
đầu đường CHC 20R để cất cánh.

For landing aircraftĐối với tàu bay hạ cánh

•• RWY 02L: Landing aircraft → TWY W5/W6/W7→
parallel TWY W → TWY Y5 → taxilane Y/Z → stand.

Đường CHC 02L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y5 → vệt lăn Y/Z → vị trí đỗ.

•• RWY 02R: Landing aircraft → TWY G5/G7 → RWY
02L/20R → TWY W5/W6/W7 → parallel TWY W →
TWY Y5 → taxilane Y/Z → stand.

Đường CHC 02R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G5/G7 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W5/W6/W7 → đường lăn song song W → đường lăn
Y5 → vệt lăn Y/Z → vị trí đỗ.

•• RWY 20L: Landing aircraft → TWY G1/G3 → RWY
02L/20R → TWY W1/W3/W5 → parallel TWY W →
TWY Y5 → taxilane Y/Z → stand.

Đường CHC 20L: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
G1/G3 → đường CHC 02L/20R → đường lăn
W1/W3/W5 → đường lăn song song W → đường lăn
Y5 → vệt lăn Y/Z → vị trí đỗ.
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•• RWY 20R: Landing aircraft → TWYW1/W3→ parallel
TWY W → TWY Y5 → taxilane Y/Z → stand.

Đường CHC 20R: Tàu bay hạ cánh → đường lăn
W1/W3 → đường lăn song song W → đường lăn Y5
→ vệt lăn Y/Z → vị trí đỗ.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIP Supplement shall become effective from 0000 on
8 JUL 2022 to 2359 on 4 NOV 2022.

Tập bổ sung AIP này sẽ có hiệu lực từ 0000 ngày 8/7/2022
đến 2359 ngày 4/11/2022.

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.

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

•• AIP Supplement A09/22;Tập bổ sung AIP A09/22;
•• NOTAMs: A1547/22, A1565/22, A1567/22, A1569/22

and A1571/22.
Các NOTAM: A1547/22, A1565/22, A1567/22,
A1569/22 và A1571/22.

This AIP Supplement consists of 1 attachment as
follows:

Tập bổ sung AIP này gồm 1 phụ đính như sau:

Layout of construction phase 2
From 0000 on 8 JUL 2022 to 2359 on 4 NOV 2022.

Sơ đồ thi công giai đoạn 2
Từ 0000 ngày 8/7/2022 đến 2359 ngày 4/11/2022.

AIP SUP A23/22-8
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