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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN 
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS 

 
 Ngày 05 tháng 01 năm 2015 
 Số thông báo: 001TI/15TB 

Nội dung:  Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 quy định chi 
tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 và chế độ lao 
động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. 

Kính gửi:  Các chủ tàu/ công ty quản tàu biển hoạt động tuyến quốc tế 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 
121/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 
2006 và chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển. Nghị định này áp 
dụng cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế  và tàu biển 
nước ngoài đến cảng Việt Nam, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo kỹ thuật này Nghị định số 121/2014/NĐ-
CP và đề nghị các Quý Đơn vị lưu ý thực hiện theo đúng quy định. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ 
thuật TB của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn. 

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 4 37684701 (số máy lẻ: 451) 
Fax: +84 4 37684720 
Thư điện tử: truongpt@vr.org.vn  
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  
- Trung tâm VRQC, TH; 
- Các chi cục đăng kiểm; 
- Lưu VRQCB./. 
































