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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIRAC AIP Supplement aims at notifying the revision
of the operational procedures for RNAV 1 SID/STAR and
RNP APCH at Da Nang Aeodrome.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này nhằm thông báo
về việc sửa đổi phương thức khai thác SID/STAR RNAV 1
và RNP APCH tại sân bay Đà Nẵng.

(Refer to Viet Nam AIP, pages AD 2.VVDN-21 to AD
2.VVDN-26).

(Tham chiếu AIP Việt Nam, các trang AD 2.VVDN-21 đến
AD 2.VVDN-26).

2 DETAILS2 CHI TIẾT
2.1 General2.1 Tổng quan

- In order to operate RNAV 1/RNP 1 SID/STAR and RNP
APCH procedures at Da Nang Aerodrome, the aircraft

- Để đáp ứng khai thác phương thức SID/STAR RNAV 1 và
phương thức tiếp cận RNP APCH tại sân bay Đà Nẵng, hệ

navigation systems shall meet ICAO RNAV 1 and RNP
APCH standard of accuracy based on GNSS infrastructure.

thống dẫn đường của tàu bay phải đáp ứng được tiêu chuẩn
về độ chính xác RNAV 1 và RNP APCH của ICAO dựa trên
cơ sở hạ tầng dẫn đường Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.

- Pilots, ATS personnel and the related personnel are
responsible for checking RAIM Prediction in accordance
with operational procedure for RAIM Prediction Service.

- Tổ lái, nhân viên không lưu và nhân viên liên quan có trách
nhiệm kiểm tra dự báo độ toàn vẹn dữ liệu dẫn đường vệ
tinh theo Phương thức khai thác dịch vụ dự báo độ toàn
vẹn dữ liệu vệ tinh RAIM.

- Aircraft operators/pilots not authorized to fly RNAV 1
SID/STAR and RNP APCH procedures based on GNSS

- Người khai thác tàu bay/tổ lái không được phê chuẩn để
thực hiện bay phương thức SID/STAR RNAV 1 và phương

shall inform Air traffic controller (ATC) and expect to bethức tiếp cận RNP APCH dựa trên GNSS phải thông báo
vectored by ATS surveillance base on on the track ofcho Kiểm soát viên không lưu (KSVKL) và dự kiến được
available procedures or expect to use the conventional
procedures in accordance with actual conditions.

dẫn dắt bằng giám sát ATS dựa trên vệt bay của những
phương thức đã được công bố hoặc sử dụng các phương
thức truyền thống phù hợp với điều kiện thực tế.

- For RNAV 1 SID/STAR operation at Da Nang Aerodrome,
ATS surveillance is mandatory.

- Đối với hoạt động khai thác phương thức SID/STARRNAV
1 tại sân bay Đà Nẵng, bắt buộc phải có giám sát ATS.

- When air traffic condition permits, ATC shall vector aircraft
using the shortest track to approach for landing or to
intercept the relating ATS route.

- Khi tình hình hoạt động bay cho phép, KSVKL chỉ dẫn sẽ
dẫn dắt tàu bay theo vệt bay ngắn nhất để tiếp cận hạ cánh
hay tiến nhập vào đường hàng không liên quan.

2.2 Operational procedure2.2 Phương thức khai thác

- Aircraft operators/pilots expecting to use RNAV 1
SID/STAR and RNP APCH procedures at Da Nang

- Người khai thác tàu bay/tổ lái dự kiến sử dụng phương
thức SID/STAR RNAV 1 và phương thức tiếp cận RNP

Aerodrome shall fill appropriate navigation capability
indicators in flight plan (FPL), as follows:

APCH tại sân bay Đà Nẵng phải điền các ký hiệu mô tả
năng lực dẫn đường phù hợp trong kế hoạch bay không lưu
như sau:

•• Insert R (PBN approved) into Item 10a;Điền R (PBN approved) vào Mục 10a;
•• Insert D1 (RNAV 1 all permitted sensors) or D2 (RNAV

1 GNSS), insert S1 (RNP APCH) or S2 (RNP APCH
with BARO-VNAV) after PBN/.... in Item 18;

Điền D1 (RNAV 1 all permitted sensors) hoặc D2
(RNAV 1GNSS), điền S1 (RNP APCH) hoặc S2 (RNP
APCHwith BARO-VNAV) vào sau PBN/.... tại Mục 18;
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•• Specify equipment to support each type of navigation
capability in Item 18 and insert them into Item 10a (G,
D, I for D1 or G for D2, S1 and S2).

Xác định trang thiết bị hỗ trợ từng loại năng lực dẫn
đường tại Mục 18 và điền vào Mục 10a (G, D, I đối với
D1 hoặc G đối với D2, S1 và S2).

- Before implementation of flights, pilots must verify that the
navigation database is updated to current time and the

- Trước khi thực hiện chuyến bay, tổ lái phải kiểm tra cơ sở
dữ liệu dẫn đường đã được cập nhật theo thời điểm hiện

aircraft position has been entered correctly. Pilots musthành và vị trí tàu bay đã được nạp chính xác. Tổ lái phải
confirm the entry and exit points on the ATS route assignedxác nhận điểm ra vào trên đường bay ATS được chỉ định
on initial clearance and any subsequent changes of route,trong huấn lệnh ban đầu và các thay đổi sau đó, đảm bảo
ensuring the waypoints sequence depicted by theirthứ tự các lộ điểm được thể hiện trên hệ thống dẫn đường
navigation system matches the route depicted on the
appropriate chart(s) and their assigned procedure.

trùng khớp với đường bay được thể hiện trong sơ đồ và lộ
trình đã được chỉ định.

- Pilots must not fly a RNAV 1 SID/STAR and RNP APCH
procedures unless it is retrievable by procedures from the

- Tổ lái chỉ được phép thực hiện phương thức SID/STAR
RNAV 1 và phương thức tiếp cận RNP APCH khi có thể

on-board navigation database and conforms to the chartedtrích xuất các phương thức từ cơ sở dữ liệu dẫn đường trên
procedure (this procedure may subsequently be modifiedtàu bay và tuân thủ theo lộ trình được thể hiện trong sơ đồ
in response to ATC clearances). The manual entry, or(lộ trình này có thể được chỉnh sửa theo huấn lệnh của
creation of new waypoints by inserting latitude/longitude orKSVKL sau đó). Tổ lái không được phép nạp hoặc tạo thủ
rho/theta values is not permitted. Additionally, pilots mustcông các lộ điểm mới bằng cách điền kinh độ/vĩ độ hoặc
not change any RNAV 1 SID/STAR and RNP APCHcác giá trị cự ly/hướng của lộ điểm so với đài dẫn đường
database waypoint type from a fly-by waypoint to a fly-over
waypoint or vice versa.

(rho/theta). Ngoài ra, tổ lái không được phép thay đổi loại
lộ điểm trong cơ sở dữ liệu của phương thức SID/STAR
RNAV 1 và phương thức tiếp cận RNP APCH từ lộ điểm
bay tham chiếu thành lộ điểm bay qua hoặc ngược lại.

- Pilots are expected to maintain route centre lines during
the operation process, unless authorized to deviate by ATC
or under emergency conditions.

- Tổ lái cần duy trì bay trên trục tim đường bay trong suốt
quá trình khai thác, trừ khi được KSVKL cho phép bay lệch
hoặc trong điều kiện khẩn nguy.

- Pilots shall comply with altitude assigned by ATC, as well
as adhere to the altitude and speed restrictions depicted

- Tổ lái phải tuân thủ độ cao được ấn định bởi KSVKL, đồng
thời cũng phải tuân thủ các giới hạn về độ cao và tốc độ

on the cleared RNAV 1 SID/STAR and RNP APCHđược thể hiện trong phương thức SID/STAR RNAV 1 và
procedures. ATC clearance will take precedence if thatphương thức tiếp cận RNP APCH. Huấn lệnh của KSVKL
clearance does not allow the pilots to adhere to the altitude
and speed restrictions depicted on the procedure.

sẽ được ưu tiên hơn nếu huấn lệnh đó không cho phép tổ
lái có khả năng tuân thủ theo các giới hạn về độ cao và tốc
độ được thể hiện trong phương thức.

- In case ATC assigns the aircraft not to conduct the
expected procedure, the pilots should not modify the flight

- Trong trường hợp KSVKL chỉ định cho tàu bay không thực
hiện theo phương thức bay dự kiến, tổ lái không được chỉnh

plan in the system until a clearance to rejoin the procedure
is received or the ATC confirms a new procedure clearance.

sửa kế hoạch bay trong hệ thống cho đến khi nhận được
huấn lệnh quay trở lại phương thức hoặc KSVKL xác nhận
huấn lệnh về phương thức mới.

- During the operation of the RNAV 1 SID/STAR and RNP
APCH procedures, ATC and pilots apply the standard

- Trong quá trình khai thác các phương thức SID/STAR
RNAV 1 và phương thức tiếp cận RNP APCH, KSVKL và

phraseology specified in DOC 4444 - PANS - ATM - ICAO,tổ lái áp dụng thuật ngữ theo tiêu chuẩn được quy định tại
Procedures For Air Navigation Services – Air Traffic
Management.

Tài liệu 4444 của ICAO về phương thức không lưu (Doc
4444 PANS-ATM).

2.2.1 For departing aircraft2.2.1 Đối với tàu bay khởi hành

- Altitude restrictions are designed to establish the
separation between departing aircraft and obstacles as well
as arriving aircraft.

- Các giới hạn về độ cao nhằm thiết lập phân cách giữa tàu
bay khởi hành với chướng ngại vật và với tàu bay đến.

- ATC shall issue clearance for departing aircraft including
the following contents:

- KSVKL sẽ cấp huấn lệnh cho tàu bay khởi hành bao gồm
những nội dung sau:

•• Call sign;Tên gọi tàu bay;
•• Clearance limit, normally destination aerodrome;Giới hạn huấn lệnh, thông thường là sân bay đến;
•• SID;Phương thức khởi hành;
•• Route;Đường bay;
•• Assigned flight level/altitude;Độ cao/Mực bay chỉ định;
•• SSR code; andMã code SSR; và
•• Any other related instructions or information not

contained in the SID procedure description.
Chỉ thị hoặc thông tin liên quan khác không có trong
nội dung mô tả phương thức khởi hành.

Notes:Lưu ý:
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In case of a clearance provided SID procedure without
assigned altitude/flight level, pilots are not allowed to reach

Trường hợp huấn lệnh cung cấp phương thức khởi hành
không ấn định độ cao/mực bay, tổ lái không được phép tự

the altitude/flight level itself on the SID vertical profile. Pilotslấy độ cao theo quỹ đạo độ cao của phương thức mà phải
shall re-confirm with ATC to assign specific altitude/flight
level to ensure flight safety.

xác nhận lại với KSVKL để được ấn định độ cao/mực bay
cụ thể nhằm đảm bảo an toàn bay.

2.2.2 For arriving aircraft2.2.2 Đối với tàu bay đến

- Altitude restrictions are designed to establish the
separation between arriving aircraft and obstacles as well
as departing aircraft.

- Các giới hạn về độ cao nhằm thiết lập phân cách giữa tàu
bay đến với chướng ngại vật và với tàu bay khởi hành.

- Approach clearances shall be issued by ATC in
accordance with actual operating conditions.

- Huấn lệnh cho phép tàu bay thực hiện làm phương thức
tiếp cận sẽ được KSVKL cấp phù hợp với điều kiện khai
thác thực tế.

- ATC shall issue clearance for arriving aircraft including
the following contents:

- KSVKL sẽ cấp huấn lệnh cho tàu bay đến bao gồm những
nội dung sau:

•• Call sign;Tên gọi tàu bay;
•• STAR;Phương thức đến;
•• Runway-in-use;Đường cất hạ cánh sử dụng;
•• Cleared flight level/altitude;Độ cao/Mực bay chỉ định;
•• Any other related instructions or information not

contained in the STAR procedure description.
Chỉ thị hoặc thông tin liên quan khác không có trong
nội dung mô tả của phương thức đến.

Notes:Lưu ý:

In case a clearance provided STAR procedure without
assigned altitude/flight level, pilots are not allowed to reduce

Trường hợp huấn lệnh phương thức đến không ấn định độ
cao/mực bay, tổ lái không được phép tự giảm độ cao theo

the altitude/flight level itself on the STAR altitude profile.quỹ đạo độ cao của phương thức mà phải xác nhận lại với
Pilots shall re-confirm with ATC to assign specific
altitude/flight level to ensure flight safety.

KSVKL để được ấn định độ cao/mực bay cụ thể nhằm đảm
bảo an toàn bay.

2.2.3 For aircraft implementing approach2.2.3 Đối với tàu bay thực hiện tiếp cận

- The procedure for approaching aircraft include 2 main
elements:

- Phương thức dành cho tàu bay tiếp cận gồm 2 thành phần
chính:

•• IAP; andPhương thức tiếp cận; và
•• Missed approach procedure.Phương thức tiếp cận hụt.

- The approach procedure starts from an IAF to the THR or
the missed approach holding in case aircraft must conduct
the missed approach.

- Phương thức tiếp cận bắt đầu từ một điểm tiếp cận đầu
đến ngưỡng đường cất hạ cánh hoặc đến khu chờ tiếp cận
hụt trong trường hợp tàu bay phải thực hiện tiếp cận hụt.

- Speed as well as altitude restrictions ensure the separation
between approaching aircraft and obstacle and ensure in
compliance with aircraft performance.

- Các giới hạn về tốc độ cũng như độ cao nhằm đảm bảo
phân cách giữa tàu bay tiếp cận với chướng ngại vật và
đảm bảo phù hợp với tính năng tàu bay.

- Landing clearances shall be issued by ATC in accordance
with actual operating conditions.

- Huấn lệnh cho phép tàu bay hạ cánh sẽ được KSVKL cấp
phù hợp với điều kiện khai thác thực tế.

- ATC shall issue clearance for approaching aircraft
including the following contents:

- KSVKL sẽ cấp huấn lệnh cho tàu bay tiếp cận bao gồm
những nội dung sau:

•• Call sign;Tên gọi tàu bay;
•• IAP;Phương thức tiếp cận;
•• Runway-in-use;Đường cất hạ cánh sử dụng;
•• Information of wind conditions, RWY surface conditions

(if applicable);
Các thông tin về điều kiện gió, bề mặt đường cất hạ
cánh (nếu có);

•• Any other related instructions or information not
contained in the IAP description.

Chỉ thị hoặc thông tin liên quan khác không có trong
nội dung mô tả của phương thức tiếp cận.

Notes:Lưu ý:

In case aircraft must conduct a missed approach, provide
pilots with information relating to the missed approach

Trong trường hợp tàu bay phải thực hiện tiếp cận hụt, cung
cấp cho tổ lái các thông tin liên quan đến phương thức tiếp
cận hụt như hướng bay, lộ điểm, khu chờ dự kiến. procedure such as track, waypoint, estimated holding

pattern.
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2.3 Contingency procedure2.3 Phương thức dự phòng

2.3.1 Aircraft is unable to comply with RNAV 1 or RNP
APCH requirements

2.3.1 Tàu bay không đáp ứng RNAV 1 hoặc RNP APCH

If aircraft is unable to comply with RNAV 1 or RNP APCH
requirements, pilots shall inform ATC immediately and

Tổ lái phải thông báo ngay về việc không đáp ứng RNAV
1 hoặc RNP APCH cho KSVKL và dự kiến được dẫn dắt

expect to be vectored by ATS surveillance base on the trackbằng giám sát ATS theo lộ trình các phương thức bay PBN
of available PBN procedure or expect to use theđã được công bố hoặc sử dụng phương thức truyền thống

phù hợp với điều kiện thực tế. conventional procedure in accordance with actual
conditions.

2.3.2 Aircraft degrade the RNAV capability or failure of
GNSS signal

2.3.2 Tàu bay bị suy giảm năng lực hệ thống RNAV hoặc
mất tín hiệu GNSS

When the aircraft degrade the RNAV capability or fail in
GNSS signal, which leads to the inability to comply with the

Khi tàu bay bị suy giảm năng lực hệ thống RNAV hoặc mất
tín hiệu GNSS dẫn đến không thể đáp ứng các yêu cầu cho

requirements of RNAV 1 or RNP APCH, pilots shall informviệc tuân thủ RNAV 1 hoặc RNP APCH, tổ lái phải thông
ATC immediately and expect to be vectored by ATSbáo ngay cho KSVKL và dự kiến được dẫn dắt bằng giám
surveillance base on the track of available PBN proceduresát ATS theo lộ trình các phương thức bay PBN đã được
or expect to use the conventional procedure in accordance
with actual conditions.

công bố hoặc sử dụng phương thức truyền thống phù hợp
với điều kiện thực tế.

2.3.3 Aircraft experience bad weather2.3.3 Tàu bay gặp thời tiết xấu

When the aircraft flying on RNAV 1 or RNP APCH
procedures encounters bad weather which is likely to impact

Khi tàu bay đang bay thực hiện phương thức RNAV 1 hoặc
phương thức tiếp cận RNP APCH mà gặp thời tiết xấu có

the aircraft’s adherence to the cleared flight procedures,
pilots will notify ATC and request other clearance.

khả năng tác động đến năng lực tuân thủ theo phương thức
bay đã được cấp, tổ lái phải thông báo cho KSVKL và yêu
cầu chỉ thị khác.

2.3.4 Radio communications failure procedure2.3.4 Phương thức mất liên lạc vô tuyến

In case of a radio communication failure, the pilots are
expected to proceed the following procedures:

Trong trường hợp mất liên lạc vô tuyến, tổ lái dự kiến thực
hiện các phương thức sau:

a. Set transponder to Mode A/C, code 7600.a. Thiết lập máy phát đáp Mode A/C, mã 7600.

b. For arriving aircraft: Continue flying on the assigned
procedure, complying with the altitude and speed restrictions

b. Đối với tàu bay đến: Tiếp tục bay trên phương thức đã
được chỉ định, tuân thủ theo các giới hạn về độ cao và tốc

and at the end of the STAR, join the holding pattern at IAF.độ, đến cuối STAR tiến nhập vòng chờ tại điểm tiếp cận
Aircraft leaves holding pattern following the issued EAT thatđầu (IAF). Tàu bay rời vòng chờ theo giờ dự kiến tiếp cận
affirmed with ATC last time or if there is no EAT, apply the(EAT) tổ lái nhận được và đã báo nhận với KSVKL lần cuối,
ETA in the current flight plan and conduct the approach
procedure assigned by ATC.

hoặc nếu không có EAT thì theo giờ dự kiến đến (ETA)
trong kế hoạch bay hiện hành và thực hiện phương thức
tiếp cận theo chỉ định của KSVKL.

Notes:Lưu ý:

In case the holding patterns is not established at IAF, aircraft
continues flying on the assigned STAR procedure,

Trong trường hợp không thiết lập các khu chờ tại điểm IAF,
tàu bay tiếp tục bay trên phương thức STAR đã được chỉ

complying with altitude and speed restrictions and at theđịnh, tuân thủ tất cả các hạn chế về độ cao và tốc độ, đến
cuối phương thức thực hiện phương thức tiếp cận phù hợp. end of the procedure, conduct appropriate approach

procedure.

c. For departing aircraft: Continue flying on the procedure
complying with the altitude and speed restrictions, climb to
cruising level as mentioned in the current flight plan.

c. Đối với tàu bay khởi hành: Tiếp tục bay theo phương thức,
theo các giới hạn về độ cao và tốc độ, lấy độ cao lên đến
mực bay bằng theo kế hoạch bay hiện hành.

2.3.5 ATS surveillance failure procedure2.3.5 Phương thức mất giám sát ATS

- ATC implement processing method accordance with the
operation procedure specified in the Operational Manual of
air traffic services unit.

- KSVKL thực hiện phương thức xử lý theo quy trình tác
nghiệp được quy định tại Tài liệu hướng dẫn khai thác của
cơ sở điều hành bay.

- Aircraft are expected to be non-surveillance procedure
control until surveillance system resumes normal operation.

- Các tàu bay dự kiến sẽ được điều hành theo phương thức
không giám sát cho đến khi hệ thống giám sát được khôi
phục hoạt động bình thường.

2.3.6 Procedure for changing runway-in-use2.3.6 Phương thức đổi đường cất hạ cánh sử dụng
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- ATC shall assign time to conduct the change of the
runway-in-use, determine aircraft sequence corresponding

- KSVKL sẽ ấn định thời gian thực hiện đổi đường cất hạ
cánh sử dụng, xác định thứ tự tàu bay tương ứng với đường

to the runway-in-use to notify and issue the assignedcất hạ cánh sử dụng để thông báo và cấp huấn lệnh chỉ
clearance for RNAV 1 SID/STAR and RNP APCH
procedures which are suitable for the pilots.

định phương thức SID/STAR RNAV 1 và phương thức tiếp
cận RNP APCH phù hợp cho tổ lái.

- In case of necessity, ATS surveillance vectoring may be
used by ATC to deal with complicated situations.

- Trong trường hợp cần thiết, KSVKL có thể sử dụng phương
pháp dẫn dắt bằng giám sát ATS để giải quyết các tình
huống phức tạp.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIRAC AIP Supplement shall become effective from
0000 on 6 OCT 2022.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực từ
0000 ngày 6/10/2022.

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

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