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Nội dung: Indonesia đã phê chuẩn gia nhập Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với
tổn thất do ô nhiễm dầu nhiên liệu (BUNKERS 2001) và Công ước quốc tế về kiểm
soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001).

Kính gửi: Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển

Ngày 11 tháng 9 năm 2014, Chính phủ Indonesia đã gửi văn bản tới Tổ chức Hàng hải
Quốc tế (IMO) về việc gia nhập các công ước sau đây:

a. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất do ô nhiễm dầu nhiên liệu
(BUNKERS 2001); và

b. Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS 2001).

Các Công ước quốc tế này sẽ chính thức có hiệu lực đối với Indonesia từ ngày 11 tháng
12 năm 2014.

Để đảm bảo cho việc hoạt động thông suốt và thuận lợi cho tàu, tránh việc tàu bị lưu
giữ PSC tại các cảng của Indonesia, Cục Đăng kiểm Việt Nam xin lưu ý các Chủ tàu/ Công ty
quản lý tàu biển tới các cảng của Indonesia phải tuân thủ đầy đủ các quy định của hai công
ước nêu trên từ ngày 11 tháng 12 năm 2014.

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

Nếu Quý cơ quan cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng liên hệ:
Cục Đăng kiểm Việt Nam,
Phòng Tàu biển
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: + 4 37684701 (số máy lẻ: 521)
Fax: +4 37684722
Thư điện tử: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn

Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-QP, CN, CTB, VRQC, TTTH;
-Lưu TB./.
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