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1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIRAC AIP Supplement aims at notifying the temporary
procedure to enhance RWY operation capacity at Tan Son
Nhat Aerodrome in order to:

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này nhằm thông báo
về quy trình tạm thời nâng cao năng lực khai thác đường
cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất nhằm:

•• Reduce RWY occupancy time in order to enhance the
capacity of RWY use.

Giảm thời gian chiếm dụng đường cất hạ cánh (CHC)
nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng đường CHC.

•• Consistently operate and control aircraft from the apron
to avoid the circumstance that aircraft should hold

Thống nhất điều hành, kiểm soát tàu bay từ sân đỗ để
tránh tình trạng tàu bay phải chờ trong khu vực sân đỗ
và trước khi lên đường CHC. within the apron area and hold before lining up the

RWY.

This temporary procedure will be applied during 3 months
from 1 DEC 2022.

Quy trình tạm thời này sẽ được áp dụng trong 3 tháng kể
từ 1/12/2022.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Subject of application2.1 Đối tượng áp dụng

•• Pilots of airlines;Tổ lái của các hãng hàng không;
•• Air Traffic Controllers (ATC) at Tan Son Nhat

APP/TWR and Ho Chi Minh ACC;
Kiểm soát viên không lưu (KSVKL) Trung tâm Kiểm
soát tiếp cận - tại sân (APP/TWR) Tân Sơn Nhất và
Trung tâm kiểm soát đường dài (ACC) Hồ Chí Minh;

•• Staffs of Tan Son Nhat Airfield Operation Center; Tan
Son Nhat Airport Management Center;

Nhân viên khai thác khu bay, điều hành sân bay Tân
Sơn Nhất;

•• Tan Son Nhat meteorological staff.Nhân viên khí tượng Tân Sơn Nhất.

2.2 Acronym explanation2.2 Giải thích thuật ngữ
a. EOBT: Estimated Off Block Time. The time that an aircraft
operator or ground handling agent estimates that an aircraft

a. EOBT: Thời gian dự tính rời vị trí đỗ. Thời gian nhà khai
thác tàu bay hoặc nhân viên xử lý mặt đất ước tính rằng tàu

will be ready, all doors closed, boarding bridge removed,bay sẽ sẵn sàng, tất cả các cửa được đóng, cầu hành khách
pushback vehicle available and ready to start up/push back
immediately upon receipt of clearance from ATC.

đã được gỡ, có sẵn phương tiện đẩy lùi và sẵn sàng khởi
động/đẩy lùi ngay lập tức khi nhận được huấn lệnh từ Kiểm
soát viên không lưu (KSVKL).

b. TSAT: Target Start up Approval Time. The time provided
by ATC at delivery Tan Son Nhat TWR taking into account
that an aircraft can expect start-up/push back approval.

b. TSAT: Thời gian chấp thuận nổ máy mục tiêu. Thời gian
tàu bay có thể dự kiến được phép khởi động/đẩy lùi do
KSVKL tại vị trí chuyển huấn lệnh tại Đài kiểm soát tại sân
bay Tân Sơn Nhất (Delivery) cung cấp.

2.3 Applicable conditions2.3 Các điều kiện áp dụng
2.3.1 For arriving aircraft2.3.1 Đối với tàu bay đến

2.3.1.1 Applicable condition2.3.1.1 Điều kiện áp dụng

•• Day time, weather conditions are normal (no dangerous
weather phenomena: thunderstorms, whirlwinds,
etc...within the aerodrome).

Ban ngày, điều kiện thời tiết bình thường (không có
các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: mưa giông, lốc,…
trong khu vực sân bay).
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•• The RWY surface is dry.Bề mặt đường cất hạ cánh khô.

2.3.1.2 Speed restrictions for arriving aircraft (IAS)2.3.1.2 Khống chế về tốc độ đối với tàu bay đến

•• Between 190 and 200 kt when the aircraft is on the
base leg or closing heading to final approach or at
distance 25 NM from the THR.

Từ 190 đến 200 kt khi tàu bay ở cạnh 4 hoặc gần vào
cạnh 5 hoặc ở khoảng cách 25 NM so với ngưỡng
đường CHC.

•• Between 160 and 180 kt when the aircraft is
established on final approach.

Từ 160 đến 180 kt khi tàu bay thiết lập trên trục tiếp
cận.

•• Between 150 and 160 kt when the aircraft is
approaching 5 NM from the THR (for propeller aircraft
it is 4 NM).

Từ 150 đến 160 kt khi tàu ở khoảng cách 5 NM so với
ngưỡng đường CHC (với tàu bay cánh quạt là 4 NM).

•• It is necessary to separate from departure aircraft, ATC
may require the pilots to keep the minimum approach
speed.

Trong điều kiện cần giãn cách cho tàu bay khởi hành,
KSVKL có thể yêu cầu tổ lái giữ vận tốc tiếp cận tối
thiểu.

2.3.1.3 Vacate runway2.3.1.3 Thoát ly đường cất hạ cánh

•• The pilots must promptly vacate the RWY within a
maximum period of 60 seconds (from the time that the

Tổ lái phải khẩn trương thoát ly đường CHC trong
khoảng thời gian tối đa là 60 giây (tính từ thời điểm tàu

aircraft crosses the threshold to the time that itbay vượt ngưỡng cho đến lúc thoát ly hoàn toàn đường
completely vacates from the RWY (crossing the stopCHC (vượt qua vạch dừng chờ của đường lăn thoát
line of the exit TWY); Aircraft must vacate the RWYly); tàu bay phải rời đường CHC theo đường lăn thoát
via the first available exit TWY corresponding toly khả dụng đầu tiên phù hợp với yêu cầu khai thác
operational requirements, or as instructed by ATC. Ifhoặc theo huấn lệnh của KSVKL. Nếu cần sử dụng
an exit TWY other than the first available exit TWY isđường lăn thoát ly khác với đường lăn thoát ly khả dụng
required, pilots shall advise ATC at Tan Son Nhat TWR
on first contact.

đầu tiên, tổ lái phải thông báo cho KSVKL Đài kiểm
soát tại sân bay Tân Sơn Nhất ở lần liên lạc đầu tiên.

•• Pilots can expect initial taxi instructions from ATC
before clearing the exit TWY. Aircraft vacating the

Tổ lái có thể dự kiến nhận huấn lệnh lăn ban đầu từ
KSVKL trước khi rời khỏi đường lăn thoát ly. Tàu bay

runway-in-use should not stop on the exit TWY until
the entire aircraft has completely vacated the RWY.

đang rời đường CHC sử dụng không được dừng trên
đường lăn thoát ly cho đến khi toàn bộ tàu bay đã hoàn
toàn thoát ly khỏi đường CHC.

•• Aircraft with the communications failure must vacate
the RWY, stop on the exit TWY and monitor the light
signal from Tan Son Nhat TWR.

Tàu bay bị mất liên lạc vô tuyến phải rời đường CHC,
dừng lại trên đường lăn thoát ly và theo dõi tín hiệu
đèn từ Đài kiểm soát tại sân bay Tân Sơn Nhất.

•• Aircraft that have been received the clearance to cross
the RWY must promptly complete this and execute it

Tàu bay đã được cấp huấn lệnh cắt qua đường CHC
phải nhanh chóng hoàn tất việc này và thực hiện trong

within 45 seconds (from the time the aircraft enter the
RWY to the time that aircraft vacates the RWY).

vòng không quá 45 giây (tính từ thời điểm tàu bay tiến
nhập vào đường CHC đến khi rời).

•• If the pilots are unable to comply with the above
requirements, they must inform ATC immediately.

Nếu tổ lái không thể tuân thủ các yêu cầu trên phải
thông báo cho KSVKL ngay lập tức.

2.3.2 For departing aircraft2.3.2 Đối với tàu bay khởi hành

2.3.2.1 Receive ATC route clearances2.3.2.1 Nhận huấn lệnh đường dài

Within 15 minutes before EOBT, the pilots contact Delivery
on frequency 121.8 MHz to be issued the clearance. If no

Trong vòng 15 phút trước EOBT, tổ lái liên lạc với Delivery
trên tần số 121.8 MHz để được cấp huấn lệnh. Nếu dự kiến

delay is expected, the pilots can contact Ground on 121.9không bị chậm trễ, tổ lái có thể liên lạc với Ground trên tần
MHz (Sector 1) or 121.6 MHz (Sector 2) to push back/start
up when ready.

số 121.9 MHz (Sector 1) hoặc 121.6 MHz (Sector 2) để đẩy
lùi/khởi động khi sẵn sàng.

2.3.2.2 Receive TSAT2.3.2.2 Nhận TSAT

2.3.2.2.1 Applicable condition: When 5 or more aircraft
have the same EOBT (may cause apron congestion).

2.3.2.2.1 Điều kiện áp dụng: Khi có từ 5 tàu bay trở lên có
cùng giờ EOBT (có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn).

2.3.2.2.2 Regulations on receiving TSAT2.3.2.2.2 Quy định về nhận TSAT

•• The next departing aircraft which is pushed back will
be arranged in sequence by ATC. Delivery will begin

Các tàu bay khởi hành được đẩy lùi tiếp theo sẽ được
KSVKL sắp xếp theo thứ tự. Delivery sẽ bắt đầu cấp

to issue TSAT to the pilots. The determination of TSATTSAT cho tổ lái. Việc xác định TSAT sẽ tính đến vị trí
will take into account the aircraft stands as well as theđỗ của tàu bay cũng như thời gian lăn đến điểm dừng
taxiing time to the stop line to the runway-in-use. 5chờ đường CHC sử dụng. 5 phút sau TSAT, nếu tổ lái
minutes after the TSAT, if the pilots do not contact tokhông liên lạc để yêu cầu huấn lệnh đẩy nổ thì được
request the start-up/pushback instruction, it iscoi như mất thứ tự khởi hành, tổ lái cần liên lạc lại
considered to have lost the departure sequence, theDelivery để được cấp mới TSAT(điều này được thực
pilots need to contact the Delivery again to receive ahiện chặt chẽ nhằm tránh tình trạng tổ lái xin huấn lệnh

khởi hành quá sớm để lấy thứ tự đẩy/nổ máy). new TSAT (this is strictly implemented to avoid
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circumstances of the pilot asking for a departure
clearance too early to get the sequence to push/start
up the engine).

•• When the TSAT is issued, the pilots are requested to
maintain on the Delivery frequency or watch on the

Khi TSAT được cấp, tổ lái sẽ được chỉ thị duy trì trên
tần số Delivery hoặc canh nghe tần số Ground. Cần

Ground frequency. It should be noted that when thelưu ý rằng khi được chỉ thị canh nghe tần số Ground,
clearance to watch on the Ground frequency is issused,tổ lái không thiết lập liên lạc với Tân Sơn Nhất Ground
the pilots do not establish contact Tan Son Nhatmà phải liên tục canh nghe trên tần số được ấn định
Ground but must continuously watch on the assignedvà đợi đến thời điểm trước TSAT 5 phút (điều này nhằm
frequency and wait until 5 minutes before the TSATtránh tình trạng tắc nghẽn tần số không cần thiết, trừ

trường hợp khẩn nguy, khẩn cấp). (this is to avoid unnecessary frequency congestion,
except for emergency and distress situations).

•• To optimize the use of the RWY, departure sequence
will be planned on the basis of increasing RWY
capacity to improve general efficiency.

Để khai thác sử dụng tối ưu đường CHC, thứ tự khởi
hành sẽ được hoạch định dựa trên cơ sở gia tăng năng
lực đường CHC để nâng cao hiệu suất tổng thể.

•• In case there are many aircraft ready to arrive at an
aerodrome with high density such as Phu Quoc, Con

Trường hợp có nhiều tàu bay cùng sẵn sàng đến một
sân bay có mật độ cao như Phú Quốc, Côn Sơn, Liên

Son, Lien Khuong; an ATC route clearancemay requireKhương; huấn lệnh đường dài có thể yêu cầu tàu bay
an aircraft to arrive at a reporting point at ađến một điểm báo cáo tại một thời điểm và mực bay
predetermined time and level, or be required to departđược ấn định trước hoặc được yêu cầu khởi hành sau
some minutes after the aircraft with the sametàu bay cùng điểm đến bao nhiêu phút. Điều này có
destination. This can lead to the actual aircraft'sthể dẫn tới giờ đẩy nổ thực tế của tàu bay khác nhiều
start-up time being much different from the TSAT timeso với giờ TSAT mà Delivery đã cung cấp trước đó,
provided by the Delivery, in that case the pilot follows
the sequence of the ATC Ground.

trong trường hợp này tổ lái tuân theo thứ tự sắp xếp
của KSVKL Ground.

2.3.2.3 Push back/start up the engine2.3.2.3 Đẩy lùi/nổ máy

•• The pilots must contact Ground within +/- 5 minutes
of TSAT to request push back/start up the engine. If

Tổ lái phải liên hệ với Ground trong vòng +/- 5 phút so
với TSAT để yêu cầu đẩy lùi/khởi động động cơ. Nếu

the pilots are not ready within 5 minutes after thetổ lái chưa sẵn sàng trong 5 phút sau TSAT thì phải
liên lạc lại với Delivery để gia hạn TSAT. TSAT, they must contact the Delivery again to renew

the TSAT.
•• After receiving the clearance to push back/start up the

engine, the pilots must act immediately without delay
Sau khi nhận được huấn lệnh đẩy lùi/khởi động động
cơ, tổ lái phải thực hiện ngay không được chậm trễ và

and must be ready to taxi within 5 minutes. For safetyphải sẵn sàng lăn trong vòng 5 phút. Vì lý do an toàn,
reasons, ATC may provide an estimated taxiing route
to the holding position.

KSVKL có thể cung cấp lộ trình lăn dự kiến đến điểm
dừng chờ.

•• Departing aircraft may have to cancel the issued ATC
route clearances if, after pushing back/starting up or

Tàu bay khởi hành có thể phải hủy huấn lệnh đường
dài đã cấp nếu sau khi đẩy lùi/nổ máy hoặc trong khi

during taxiing, the pilots report a technical problem and
request to return to the stand.

lăn, tổ lái báo cáo có sự cố kỹ thuật cần quay lại vị trí
đỗ.

•• Procedures for pushing abeam to the stand: In case
departing aircraft is occupying the assigned stand to

Phương thức đẩy ngang vị trí đỗ: Trong tình huống tàu
bay khởi hành đang chiếm dụng vị trí đỗ đã được chỉ

the arriving aircraft, in order to optimize the exploitationđịnh cho tàu bay đến, nhằm tạo điều kiện khai thác tối
of the assigned stand, limit the waiting time, ATCưu vị trí đỗ hạn chế việc tàu bay phải chờ đợi, KSVKL
coordinate with ground staffs to implement the pushingphối hợp với nhân viên mặt đất thực hiện phương thức
procedures abeam to the stand so that the aircraft may
taxi into the stand without waiting outside the TWY.

đẩy ngang vị trí đỗ để tàu bay lăn vào vị trí đỗ mà
không phải chờ ngoài đường lăn.

•• Implementation condition:When ATC issue a clearance
to push abeam to the assigned stand, the aircraft shall

Điều kiện thực hiện: Khi KSVKL cấp huấn lệnh đẩy
ngang một vị trí đỗ được chỉ định, tàu bay sẽ được đẩy

be pushed with its nose wheel abeam the centre linesao cho bánh mũi của tàu bay nằm ngang đường tim
of this stand to ensure enough distance for arrivingcủa vị trí đỗ đó, đảm bảo đủ khoảng cách để tàu bay
aircraft to taxi into the planned stand (adjacent to theđến có thể lăn vào vị trí đỗ dự kiến khai thác theo kế
assigned stand). ATC is responsible to inform the pilots
and the related ground staffs about this procedure.

hoạch (liền kề vị trí đỗ được chỉ định). KSVKL chịu
trách nhiệm thông báo cho tổ lái và nhân viên mặt đất
liên quan về phương thức này.

•• Instruction issued for departing aircraft is issued as
follows: “Callsign” push back and start up approved,
face “direction”, push abeam parking…

Huấn lệnh cấp cho tàu bay đi được cấp như sau:
“Callsign” push back and start up approved, face
“direction”, push abeam parking…

2.3.2.4 Taxi2.3.2.4 Lăn bánh

•• ATC may issue a taxi clearance limit for the aircraft to
hold before a TWY or at a certain point. The pilots are

KSVKL có thể cấp giới hạn huấn lệnh để tàu bay dừng
chờ trước một đường lăn hoặc tại một điểm nào đó.

required to follow properly to restrict the wrong taxiing,
affecting the air traffic flow.

Tổ lái được yêu cầu tuần thủ đúng nhằm hạn chế tối
đa việc lăn nhầm, ảnh hưởng đến luồng không lưu.

•• The issuance of taxiing route will be assigned by ATC,
when there is any ambiguity in the instructions or

Việc cấp lộ trình lăn sẽ do KSVKL chỉ định, khi có bất
cứ sự không rõ ràng nào trong huấn lệnh hoặc nghi

© Civil Aviation Authority of Viet Nam

AIP Viet Nam AIRAC AIP SUP A30/22-3
~~~eaip-amdt~~~01 DEC 2022



ngờ về khoảng cách an toàn cho tàu bay trong suốt lộ
trình lăn, tổ lái cần dừng lại và xác nhận lộ trình với
KSVKL trước khi tiếp tục lăn.

doubts about the safe distance for the aircraft during
taxiing route, the pilots should stop and confirm taxiing
route with ATC before continuing to taxi.

•• The pilots should always use theminimum power when
starting engine, moving within the apron or moving

Tổ lái cần lưu ý luôn sử dụng công suất tối thiểu khi
khởi động động cơ, khi di chuyển trong khu vực sân

from the apron TWY to other areas of the aerodrome.đỗ hoặc khi di chuyển từ đường lăn sân đỗ đến các
When taxiing on a straight TWY, the maximum speedkhu vực khác của sân bay. Khi lăn trên đường lăn
is 30 kt; when making a turn with an angle less thanthẳng, vận tốc tối đa là 30 kt; khi thực hiện rẽ với góc
90 degrees, the speed is between 10 kt and 20 kt;nhỏ hơn 90 độ, vận tốc từ 10 kt đến 20 kt; khi thực
when making turns with angles greater than or equalhiện rẽ với các góc lớn hơn hoặc bằng 90 độ, vận tốc

không vượt quá 10 kt trong điều kiện thời tiết tốt. to 90 degrees, the speed should not exceed 10 kt in
good weather conditions.

•• When starting taxiing, the engine power is pushed up
to help the aircraft move. Right after stably taxiing, the

Khi bắt đầu lăn, công suất động cơ được đẩy lên giúp
tàu bay di chuyển, ngay sau khi lăn ổn định, cần đưa
công suất về lại mức đủ duy trì vận tốc lăn. power should be back to a level sufficient to maintain

the taxiing speed.
•• The pilots must complete all mandatory pre-departure

checks to ensure that aircraft taxi to the holding point
Tổ lái phải hoàn thành tất cả các bước kiểm tra bắt
buộc trước khởi hành, để đảm bảo đến điểm chờ đường

of runway-in-use are ready for departure as soon asCHC sử dụng trong tình trạng sẵn sàng để khởi hành
receipt of clearance from Tan Son Nhat TWR. Pilotsngay khi nhận được huấn lệnh từ Đài kiểm soát tại sân
unable to comply with this requirement must inform
TWR before lining up RWY.

bay Tân Sơn Nhất. Tổ lái không thể tuân thủ yêu cầu
này phải thông báo cho Đài kiểm soát tại sân bay này
trước khi lên đường CHC.

•• Aircraft up to ATR 72 or equivalent is recommended
to take off at intersection departures, other aircraft can

Tàu bay ATR 72 hoặc tương đương trở xuống được
khuyến cáo khởi hành tại giao điểm, các trường hợp

take off at intersection departures but need to inform
ATC before taxiing.

tàu bay khác có thể khởi hành tại giao điểm nhưng cần
thông báo sớm cho KSVKL trước khi lăn.

2.3.2.5 Take off2.3.2.5 Cất cánh

When an aircraft is issued a RWY lining-up clearance and
a take-off clearance at the time of holding on the TWY

Tàu bay được cấp huấn lệnh lên đường CHC và huấn lệnh
cất cánh tại thời điểm dừng chờ trên đường lăn (trước khi

(before lining up RWY), the aircraft must take offlên đường CHC), thì khi lên đường CHC tàu bay phải thực
immediately in one continuous movement. Pilots unable tohiện cất cánh ngay lập tức một cách liền mạch. Tổ lái không
comply with this requirement must inform Tan Son Nhat
TWR before lining up RWY.

thể tuân thủ yêu cầu này phải thông báo cho Đài kiểm soát
tại sân bay Tân Sơn Nhất trước khi lên đường CHC.

Aircraft issued with take-off clearance after lining up RWY,
the aircraft must begin take-off run immediately.

Tàu bay được cấp huấn lệnh cất cánh sau khi đã lên đường
CHC, tàu bay phải thực hiện chạy đà cất cánh ngay lập tức.

Aircraft that receive a conditional clearance to line up RWY
after another departing aircraft should remain behind that

Tàu bay nhận được huấn lệnh có điều kiện lên đường CHC
sau một tàu bay cất cánh khác phải duy trì theo sau tàu bay

aircraft. Aircraft should start entering the RWY after theđó. Tàu bay phải bắt đầu tiến nhập vào đường CHC sau
receiving conditional line-up clearance when the departingkhi nhận được huấn lệnh có điều kiện trên khi tàu bay cất
aircraft on the RWY passes that aircrafts position. However,cánh trên đường CHC đã vượt qua khỏi vị trí của tàu bay
the pilots must be cautious of the possible blast hazard asđó (vị trí tương đối so với đường CHC theo hướng cất cánh).
the aircraft on the RWY increasing power. An example ofTuy nhiên, tổ lái phải lưu ý và cẩn thận với nguy cơ nhiễu
such conditional clearance is “HVN123, behind the departing
B737, line up Runway 25L via S1 behind”.

động có thể xảy ra khi tàu bay trên đường CHC tăng công
suất. Ví dụ về một huấn lệnh có điều kiện như sau:
“HVN123, behind the departing B737, line up Runway 25L
via S1 behind”.

Aircraft that receive a conditional clearance to line up or
cross a RWY after another arriving aircraft can cross the

Tàu bay nhận được huấn lệnh có điều kiện để lên hoặc cắt
qua đường CHC sau một tàu bay đến khác, có thể lăn qua

RWY holding point as soon as the landing aircraft passesđiểm dừng chờ đường CHC ngay sau khi tàu bay hạ cánh
the RWY entry point. An example of such conditionalđã vượt qua điểm tiến nhập đường CHC. Ví dụ về huấn lệnh
clearance is “HVN123, behind the landing B737, line up
Runway 07R via S10 behind”.

có điều kiện như sau: “HVN123, behind the landing B737,
line up Runway 07R via S10 behind”.

After receiving a take-off clearance, the aircraft should start
rolling as soon as possible.

Sau khi nhận được huấn lệnh cất cánh, tàu bay phải bắt
đầu chạy đà càng sớm càng tốt.

When receiving the ATC instruction "cleared for immediate
take-off", the aircraft is required to:

Khi nhận được huấn lệnh của KSVKL "cleared for immediate
take-off", tàu bay được yêu cầu:

•• If waiting at the runway-holding position, enter the RWY
to line up and begin take-off run in one continuous
movement;

Nếu ở điểm dừng chờ đường CHC, tiến nhập vào để
lên đường CHC và bắt đầu chạy đà cất cánh một cách
liền mạch;

•• If already lined up on the RWY, take off without delay;Nếu đã lên đường CHC, cất cánh ngay lập tức;
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•• If unable to comply with the instructions, inform ATC
immediately.

Nếu không thể tuân thủ các huấn lệnh, thông báo cho
KSVKL ngay lập tức.

To maximize the RWY capacity, departing aircraft will be
sequenced for take-off based on, but not limited to, the
following factors:

Để tăng tối đa năng lực đường CHC, tàu bay khởi hành sẽ
được sắp xếp thứ tự khởi hành dựa trên các yếu tố sau
nhưng không giới hạn:

•• Aircraft’s readiness to take off;Mức độ sẵn sàng cất cánh của tàu bay;
•• Aircraft performance category;Loại tính năng khai thác của tàu bay;
•• Track direction from the aerodrome, and;Hướng bay từ sân bay, và;
•• ATFM measures being appliedCác biện pháp ATFM được áp dụng.

Notes: ATC issue a take-off clearance to an aircraft on the
RWY when the landing aircraft on the remaining RWY has
landed normally (touching the nose wheel) on the RWY.

Ghi chú: KSVKL cấp huấn lệnh cất cánh cho tàu bay đang
ở trên đường CHC khi tàu bay về hạ cánh đường CHC còn
lại đã tiếp đất hạ cánh bình thường (chạm bánh mũi) xuống
đường CHC.

2.4 Reduce runway separation minima within
the aerodrome

2.4 Giảm phân cách tối thiểu trong khu vực
sân bay

2.4.1 Applicable condition2.4.1 Điều kiện áp dụng

•• During the time from 0000 to 1000 (UTC).Trong khoảng thời gian từ 0000 đến 1000 (giờ quốc
tế).

•• Wake turbulence separation minima shall be applied.Tiêu chuẩn phân cách nhiễu động tối thiểu được áp
dụng.

•• Visibility at least 5 km and ceiling shall not be lower
than 1 000 ft.

Tầm nhìn tối thiểu 5 km và trần mây không thấp hơn
1 000 ft.

•• Tailwind component shall not exceed 5 kt.Gió xuôi không vượt quá 5 kt.
•• No adverse surface wind conditions (including high

tailwind, wind shear, turbulence, etc.)
Không có các điều kiện gió bề mặt bất lợi (bao gồm
gió xuôi lớn, gió đứt, nhiễu động,…).

•• The surface of the RWY is dry, braking action shall not
be adversely affected.

Bề mặt đường CHC khô, hoạt động của phanh không
bị ảnh hưởng.

•• Minimum separation continues to exist between two
departing aircraft immediately after take-off of the
second aircraft .

Phân cách tối thiểu tiếp tục tồn tại giữa hai tàu bay
khởi hành ngay sau khi tàu bay thứ hai cất cánh.

•• Traffic information shall be provided to the succeeding
aircraft concerned by ATC.

Thông tin về hoạt động bay trước phải được KSVKL
cung cấp cho tàu bay theo sau.

•• ATC base on landmarks (geographical target) to
determine the distance (2 400 m) to issue relevant

KSVKL căn cứ mốc (địa tiêu) nhằm xác định rõ cự ly
(2 400 m) để cấp các huấn lệnh liên quan và đảm bảo

clearances and ensure the distance between aircraftkhoảng cách giữa các tàu bay duy trì đủ cự ly này (Kíp
(Watch-supervisor and ATC are responsible for
ensuring absolute safety for flight operations).

trưởng và KSVKL liên quan chịu trách nhiệm đảm bảo
an toàn tuyệt đối cho các hoạt động bay).

•• ATC believe that pilots of the succeeding aircraft can
continuously observe other aircraft involved.

KSVKL tin rằng tổ lái của tàu bay sau có thể quan sát
liên tục được các tàu bay khác có liên quan.

•• The pilots of the succeeding aircraft are responsible
for ensuring a safe separation from the preceding
aircraft.

Tổ lái của tàu bay phía sau chịu trách nhiệm đảm bảo
phân cách an toàn với tàu bay trước.

•• Applies to only one RWY.Chỉ áp dụng cho một đường CHC.

2.4.2 Applied separation for departing aircraft2.4.2 Phân cách áp dụng cho tàu bay khởi hành

The succeeding departing aircraft may be cleared for
take-off when a preceding departing aircraft is airborne and

Tàu bay khởi hành sau có thể được cấp huấn lệnh cất cánh
khi tàu bay khởi hành trước đó đã rời đất và qua một điểm
cách vị trí của tàu bay khởi hành sau tối thiểu 2 400 m. has passed a point at least 2 400 m from the position of the

succeeding aircraft.

2.4.3 Applied separation for landing aircraft2.4.3 Phân cách áp dụng cho tàu bay hạ cánh

A landing clearance may be issued to an arriving aircraft
provided that at the time the arriving aircraft crosses the
THR, the following separation distances exist:

Huấn lệnh hạ cánh có thể được cấp cho tàu bay đến với
điều kiện tại thời điểm tàu bay đến vượt qua ngưỡng của
đường CHC sẽ tồn tại các cự ly giãn cách sau:

•• Aircraft landing following landing aircraft: The preceding
landing aircraft has vacated the RWY or has touched

Tàu bay hạ cánh sau tàu bay hạ cánh: Tàu bay hạ
cánh trước đã rời khỏi đường CHC hoặc đã chạm bánh

down and is in the taxiing process to vacate the RWY
at a position at least 2 400 m from the THR.

và đang trong quá trình lăn thoát ly đường CHC ở vị
trí cách ngưỡng của đường CHC tối thiểu 2 400 m.
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•• Aircraft landing following departing aircraft: The
preceding departing aircraft is airborne and has passed
a point at least 2 400 m from the THR.

Tàu bay hạ cánh sau tàu bay cất cánh: Tàu bay cất
cánh đã rời đất và cách ngưỡng đường CHC tối thiểu
2 400 m.

3 EFFECT3 HIỆU LỰC
This AIRAC AIP Supplement will remain effective until 0000
on 1 MAR 2023.

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực đến
0000 ngày 1/3/2023.

4 CANCELLATION4 HỦY BỎ
Any change relating to the contents of this AIRAC AIP
Supplement shall be notified by NOTAM.

Bất cứ thay đổi nào liên quan đến nội dung Tập bổ sung
AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ được thông báo bằng
NOTAM.
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