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CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIET NAM

CONSTRUCTIONANDREPAIROFTHE
CEMENT CONCRETE SLABS AT

THI CÔNG SỬA CHỮA TẤM BÊ TÔNG
XI MĂNGSÂNĐỖ TÀUBAY (VỊ TRÍ ĐỖ

APRON (AIRCRAFT STAND 6) AT PHU
BAI INTERNATIONAL AIRPORT

SỐ 6) TẠI CẢNGHÀNGKHÔNGQUỐC
TẾ PHÚ BÀI

1 INTRODUCTION1 GIỚI THIỆU
This AIP Supplement aims at notifying the construction and
repair of the cement concrete slabs at apron (aircraft stand
6) at Phu Bai International Airport (VVPB).

Tập bổ sung AIP này nhằm thông báo về việc thi công sửa
chữa tấm bê tông xi măng tại sân đô tàu bay (vị trí đỗ số 6)
tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (VVPB).

Construction period: From 0031 on 6 FEB 2023 to 0930
on 27 APR 2023.

Thời gian thi công: Từ 0031 ngày 6/2/2023 đến 0930
ngày 27/4/2023.

2 DETAILS2 CHI TIẾT

2.1 Construction area2.1 Khu vực thi công
Construction and repair of 117 cement concrete slabs at
the apron (aircraft stand 6).

Thi công sửa chữa 117 tấm bê tông xi măng tại sân đỗ tàu
bay (vị trí đỗ số 6).

Construction areas are surrounded by fences, NO ENTRY
marker boards, warning lights, markings as assigned.

Khu vực thi công được lắp đặt hàng rào, biển báo NO
ENTRY, đèn cảnh báo, sơn tín hiệu theo quy định.

2.2 Temporarily closed areas2.2 Các khu vực tạm ngừng khai thác
a. TWY E1;a. Đường lăn E1;

b. Parallel TWY SP (The portion from stand 6 to stand 8).b. Đường lăn song song SP (Đoạn từ vị trí đỗ số 6 đến 8).

c. Stands 6, 7, 8.c. Các vị trí đỗ số 6, 7, 8.

d. Turn off lighting system on TWY E1 during construction
period.

d. Tắt hệ thống đèn tín hiệu trên đường lăn E1 trong thời
gian thi công.

2.3 Aircraft operational procedures during the
construction period

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

2.3.1 From 0031 on 6 FEB 2023 to 0930 on 27 APR 20232.3.1 Từ 0031 ngày 6/2/2023 đến 0930 ngày 27/4/2023

a. For take-off aircrafta. Đối với tàu bay cất cánh

•• Aircraft at stands 1, 2, 3 are pushed back to parallel
TWY SP, the nose of the aircraft facesWest, to ensure

Tàu bay tại vị trí đỗ số 1, 2, 3 được đẩy lùi ra đường
lăn song song SP, mũi tàu bay quay về hướng Tây,

that the distance from the tail of the aircraft to theđảm bảo khoảng cách từ đuôi tàu bay đến khu vực thi
construction area is more than 75 m. Aircraft arecông lớn hơn 75 m. Tàu bay nổ máy khởi hành theo
started up via parallel TWY SP → TWY W1 → the
beginning of the RWY and backtrack for departure.

đường lăn song song SP → đường lăn W1 → đầu
đường cất hạ cánh quay đầu để cất cánh.

•• Aircraft at stands 4, 5 are pushed back to parallel TWY
SP, the nose of the aircraft faces East, to the position

Tàu bay tại vị trí đỗ số 4, 5 được đẩy lùi ra đường lăn
song song SP, mũi tàu bay hướng về phía Đông, đến

that the stop line intersecting with TWY W1. Aircraftvị trí vạch dừng bánh mũi sau giao điểm với đường lăn
are started up via parallel TWY SP→ TWYW1→ the
beginning of the RWY and backtrack for departure.

W1. Tàu bay nổ máy khởi hành theo đường lăn song
song SP → đường lăn W1 → đầu đường cất hạ cánh
và quay đầu để cất cánh.
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b. For landing aircraftb. Đối với tàu bay hạ cánh

•• RWY 09 → the beginning of RWY 27 to backtrack →
TWY W1 → turn left to parallel TWY SP → stands 1,
2, 3, 4 and 5.

Đường CHC 09 → đầu đường CHC 27 để quay đầu
→ đường lăn W1 → rẽ trái vào đường lăn song song
SP → vị trí đỗ số 1, 2, 3, 4 và 5.

•• RWY 27 → TWY W1 → turn left to parallel TWY SP
→ stands 1, 2, 3, 4 and 5.

Đường CHC 27 → đường lăn W1 → rẽ trái vào đường
lăn song song SP → vị trí đỗ số 1, 2, 3, 4 và 5.

•• RWY 27 → the beginning of RWY 09 to backtrack
→TWY W1 → turn left to parallel TWY SP → stands
1, 2, 3, 4 and 5.

Đường CHC 27 → đầu đường CHC 09 để quay đầu
→ đường lăn W1 → rẽ trái vào đường lăn song song
SP → vị trí đỗ số 1, 2, 3, 4 và 5

Notes:Lưu ý:

•• Restriction of operation of stand 5;Hạn chế khai thác vị trí đỗ số 5;
•• Stands 1, 2, 3 and 4 are taken priority to be operated

during construction period.
Ưu tiên khai thác các vị trí đỗ số 1, 2, 3 và 4 trong thời
gian thi công.

2.3.2 From 0931 on 27 APR 2023: Applied the current
procedures.

2.3.2 Từ 0931 ngày 27/4/2023: Áp dụng theo phương
thức hiện hành.

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:

Layout of the construction area: From 0031 on 6 FEB 2023
to 0930 on 27 APR 2023

Sơ đồ khu vực thi công: Từ 0031 ngày 6/2/2023 đến 0930
ngày 27/4/2023
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