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Nội dung:  Văn bản số 1901/ĐKVN-TB ngày 19/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc 
tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông hàng hải theo 
văn bản số 5755/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông vận tải. 

 
Kính gửi:  - Các Đơn vị Đăng kiểm 

-  Các chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu biển, 
phương tiện thủy nội địa cấp VR-SB 

Xin gửi các Quý Đơn vị kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển này văn bản số 
1901/ĐKVN-TB ngày 19/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường các giải 
pháp cấp bách bảo đảm an toàn giao thông hàng hải theo văn bản số 5755/BGTVT-ATGT 
của Bộ Giao thông vận tải. 

Đề nghị các Quý Đơn vị phổ biến Thông báo này đến tất cả các Đơn vị Đăng kiểm, Các 
chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu biển, phương tiện thủy nội địa cấp VR-SB và các tàu liên 
quan để triển khai thực hiện.  

 Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu biển 
của Cổng thông tin điện tử Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn.  

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 24 37684722 
Thư điện tử:bangph@vr.org.vn; taubien@vr.org.vn 
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

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



BQ GIAO THÔNG VLN TAI 
CJC DNG KrEM VIT NAM 

CQNG HÔA xA HQI CRU NGHIA V[T NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

   

So: 19O1jDK\TNTB HàNi, ngàyi9tháng6nm2O2O 

V/v tang cuông các giài pháp 
c.p bach bào dim an toàn giao 
thông hang hãi theo van ban so 
5755/BGTVT-ATGT cüa B 
Giao thông vn tai 

KIithgri: 
- Các Dan vj Dang kim; 
- Các ch tàu/công ty quân l khai thác thu biên., 

phuang tin thüy ni dii.a cap VR-SB. 

Thrc hiên chi do cüa B Giad thông vn tai ti van bàn so 5755/BGTVT-
ATGT ngày 15/6/2020 ye vic thn hem ngu dan mat tich, khäc phc hu qua tai n.n 
tàu Annie 09 Va tàu cá TH 90282TS và tang cumg các giâi pháp cap bach bào dm  
an toàn giao thông hang hài (van bàn gfri kern), Ciic Dàng kiêm Vit NRTn dê nghj 
các Qur ca quan, donh  nghip: 

1. Tang cung cong tác tuyênfruyên, phO bik, huóng dn các chü tàu/cOng ty 
qiin  l khai thãc tàu (sau day gçi là "Chü tàu"), s quan, thuyên viên Thm  vic trên 
các tàu biên, phuong tin thüy ni da cap YR-SB chap hành cá.c quy di,xih  cia pháp 
1u.t và các diêu ucc quôc tê lien quan ye an toàn hang hai, an ninh hang hai, diêu 
kin lao dng hng hà.i và phông ngira ô nhiêm môi trcrông. 

2. Cá.c Chü tàu thirc hin tOt cong tác bào duô'ng, sia cha,trang bi li thirng 
xuyen cho tàu, huân luyn nâng cao trInh d và dam bào CáC chê d lao dng hang 
hài cho di ng s5 quan, thuyên viên dê tng cung khà näng hot dng an toàn, an 
nirih, phông ngra ô nhiêm môi tnthng cia tàu. 

3. Các Dan vi, däng kiêm t.p •trimg nâng cao ch.t hrcing giám sat 1c thut, 
kim tra, dinh  giá tàu trong thi gian tii nay den hêt ngày 31/12/2020 v&i mt so luu 

nhusau: 

a) DOi vài tàu bi&i phân cp h.n ch II, ifi hot dng tuyn ni da và phi.rang 
dn thüy ni dja c.p YR-SB: thirc hin cãc ni dung kiêm tra tng cung nêu td mijc 
4. cüa van bàn so 1713/DK\TNTB ngày 18/4/2017 cña Ciic Däng ldêm Vit Nam ye 
thng cithng hem tra dôi vâi tàu biên phàn cap h.n chê II, ifi hot dng tuyên ni da 
và phtrang tin thüy ni dia cap YR-SB. 

b) DOi vOi tàu ch& du, tàu ch& hóa chit d cháy, tàu chô klii hóa lông: thirc 
hin van bàn so 2058/DKVN-IB ngày 03/4/2018 cüa Ciic Däng hem Vit Nm  ye 
vic tng cuc.Y'ng cáo bin pháp baa dam an toàn phOng chông cháy tàu ch6 dâu, tàu 
ch& boa chat dê cháy, tàu ch& khI  hóa lông. 

c) DOi vOi thu bin hot dng tuyn quOc t& Th'rc hin hrn tra tng  cu&ng 
thea van bàn so 29/DKVN-TB ngày 03/01/2020 cüa Ciic Dang hem Vit Nam ye 
thrc hin hem tra tang cuàng dôi vói tàu biên Vit Nain hot dng tuyên quOc t 
trong nam 2020. 
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4. TInh  hinli cuóp biên và cithp có vu trang nhm vào tàu ti mt so khu vrc 
trên the giói, d.c bit là tui ving biên Dông Nam A và vnh Guinea, trong 6 tháng 
diâu nm 2020 van diên biên rat phüc tap. Các Chü tàu và các Dcn v Däng hem km 
r vic thrc hin các van bàn duói day cüa Cic Dãng hem Vit Nm lien quan den 

tang cithng các bin pháp phOng, chông cuOp biên: 

V bàn s 663iDKVN-VRQC ngày 22/02/20 17 v vic tang cuè'ng thirc 
hiên K hoach an ninh tàu khi hành trinh qua các khu vrc nguy ca cithp bien. 

- Van bàn s 913/DKVN-VRQC ngày 08/3/2017 v vic rà soá.t k ho?ch khai 
thác tàu lien quan den khu vrc Co nguy Ca cu&p biên cao Va tng cung thrc hin các 
bin pháp phông, chông cthp biên. 

- Van bàn s 48/DKVN-TB ngày 06/01/2020 v vic tI.nh 'inh cixóp biên và 
ciróp cO vu trang nham vào tàu nam 2019 ti vnh Guinea. 

5. Tmnh hInli dich bênh do chiing mói cüa virus corona (Covid-19) gay ra ftên 
the giOi van dang rat phirc tap,  nh h'ir&ng rat ion den ngnh hng hãi.. Dê nsh1 cá.c 
QU T ca quan, doanh nghip tuân thu day dü các quy djnh, huOng din ye phông, 
chông dich bêi1i va tao diêu kiên thuàn kn cho hoat dông van tai biên cua quôc gia, 
quôc tê, liru r các thông tin tai website To chrc Hang hâi quôc tê: 
http://www.imo .or/enfMediaCentre/HotTopics.1Pages/Coronavirus. aspx) và cOng 
thông tin din tr Ciic Däng hem Vit Nam (htt://ww.vr.or.vnPaes/thon-
bao.aspx?Category6). 

Ciic Dang ki&m Vit Nam xin fran tr9ng thông bá.o./. 

Nci jthân: 
-Nhirtrên 
- Ciic trr&ng (dé b/c); 
- Phàng TB, TS (d t/h); 
- Trung tam VRQC (dA tlh); 
- LiruVP, TB. 

Van bàn gfri kèin 

1. Van bàn s 5755/BGTVT-ATGT ngày 15/6/2020 v& c tim 1dm ngr dan mt tich, kh  phic hu qua 
tai nn tàu Annie 09 và thu cá TH 90282TS và tang cithng các giãi pbáp cp bach bâo àm an toàn giao 
thông hang hal 

2. Van bàn scS 1713IDKVN-TB ngIy 18/4/2017 v tang ctrôngkim ti-a i vâi tàubinphân cp h?n  the II, 
III hot dng tuy&i ni dja và phuang tin thüy ni da cap VR-SB 

3. Van bàn s6 2058/DKVN-TB ngày 03/4/2018 v vic tang cithng các bin phá bäo dam an toàn phông 
chông cháy tan ch dAu, thu chà hóa chat dê cháy, thu ch khI háa lông 

4. Van ban so 291DKVN-TB ngay 0/01/2020 ye thrc bin hem tra tang ciiong doi vcri tau bien Viçt Nam 
hot dng tLiyên quôc tê frong nam 2020. 

5. Van bàn s 663/DKVN-VRQC ngay 22/02/2017 v& vic tang cuäng thrc hin K hoch an ninh thu khi 
hành trnh qua các khu vrc nguy ccc ctràp biên. 

6. Van bàn s 913/E)KVN-VRQC ngày 08/3/2017 v vic rà soát k hoch khai than thu 1in qun den khu 
vrc có nguy cu ci.râp bièn cao và tang cis&ng thtrc hin các bin pháp phOng, chông chap biên. 

7. Van ban s 48IDKVN-TB ngay 06/01/2020 v vic tmnh  hnh  ciráp bin và ctróp có vu trang nhm vào 
tàunam 2019 t?ivjnh  Guinea. 
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B Gii th6ngVj 1*1 
S6-U6-O2O U3$ $O7OO 

Ha I'fi, ngày A5 tháng 6 näin 2020 

CUCL)A.NG KIEM VILJTNAM 
COQ YAN DN 

Ngày: ..... 
NgUi nhãn:  
File klu:  

BQ GIAO THÔNG VN TAt 

S& 5"-5j' /BGTVT-ATGT 

V/v tim kim ngr clan miit tich. khãc 
phçic hu qua vy tal nm thu ANNIE 
09 Va thu cá Ti-I 902821S và tang 
cu&ng các giài pháp cap bach hâo 
dam ATGT hang hài. 

- Cc Hang hái Vit Nam; 
- Cc Däng kiém Vit Nam; 
- Các Chü tãu, Cong ty quãn li', khai thác tàu bin. 

O
fr10mnh gCri: 

Trong th&i .gian vira qua, ciA xáy ramt so vt tai nrt giao thông hang hài, 
tdi nn giaatau vn tài vàtâu cá (nhu vy chim tâu Hài Thành 26-BLC xAy ra ngày 
28/03/2017 ch& Clinker tx 1-Iài PhOng di Cn Tha; vy tai nn giüa tàu Ca NA 
95899 vó'i tâu Pacific ngAy 28/6/20 19 cach dâo B?ch  Long Vi 35 hái l ye hithng 
Narn và gân day nhãt ]àvy tai nan gi&a tàu.ANNIE 09 vàtàu cáTH.90282TS xày 
ra ngay 9/6/2020 cach phao ô 0 Hat Phong 43 hat Ly v phia Nam Dông Nam), 
hflu qua lam thiêt hai ian ye ngrcii va tat san Nhãrn tAng cuang bao dam an toan 
giao thông hang hãi, B Giao thông 4n tài yêu câu các cci quan, dan vj cAn cir 
chtrc nAng, nhirn vi,i thtrc hin ngay mt sôni dung nhLr sau: 

1. Cc I-Iàiig hal Vit Nam 

- Chi dan Trung tarn Phi hqp Tim kirn c(ru nan Vit Nam chU tn ph& hçip 
vat cac dan i lien quan tip tuc huy dông cac phtxcrng tiên tim ktm ca thuyên viên 
thu cá TH 90282TS con mat tich cà trên iT1t biénvàduâi :nu&c;khãntruang phôi 
h9p v&i chü thu triênkhai phtvartg an thrathcr in ra tim kiém các thuyên viên nghi 
cOn bj kçt 1ti trong tàu; trong mç1 tInh huông phài dam báo an toãn cho ngtthi và 
pht.rang tin tham gia .ctu nan; 

- Trin khai công tác di&u tra tai nan  hang hal ci Urn nguyênnhn gAy tai nan 
vA xCr I? các to chirc, cá rihAn vi ph.m theo quy djnh cüa pháp 1ut VA tiêp tVc  chi  dao 
Cong ty TNHH MTV Thông  tin din tCr hAng hAi Vit Nam tiêp tyc phát thông 
báo hAng hAi. dê tAu thuyên di qua khu virc biet, tAng cUr&ngcAnh giài phát hini 

ng.r dAn mAt tich. Luu )' chi dan co quan lien quan dánh dAu, có bin phAp dé 

thông báo cho thu thuyên liru thông qua biêt d tránh vj trI tan bj nn, dam bAo 

phtrang tin hxu thông an toàn; 

- TAng ctx&ng kim tra và. thtrc hin cOng tác quAn 1 nhà nuâc trong linh 

hang hAi, tp trung vào cong tác an toAn, an ninth trong hoat dngv.n tAi dôi v&i 

các phrcxng tin ch& hAng hóa Irong tuyên 4n tAi ni dja và quOc té; 



- Dy rnnh công tác. tuyên truyn ph bin ph4p  Iut hang hài tói cácchü 
táu, công ty quãn 1'khai thtc tàu biên, thuyênviên dê tfrng bisóc nâng cao th rc  
chap hanh phap luât hang hai trorig do tap trung tuyên truyn, yêu cãu thuc hiên 
nghiêrn ye ch do tLuc canh, cac biên phap an toan, an nrnh, phong chOng ci.ràp 
biên cho các tàu biêri hoit dng trén yang biôn Vit Nam va quôc té; 

- Chü tn, phi hcip  vói các co quan lien quan t chirc cácDoàn kim tra t?i 
cac dan vi kinh doanh van ta biên nhm cl-tan chinh cong tac n toan, tang cuang 
kirn isa, kiêrn soat viCc thuc hin K hoach an ninh tau biên cua cac tau biên Viêt 
Narn trong do chu y kiêrn tra bang, chirng chi chuyên môn, darth sach thuyn viên 
titrac khi xuât ben, chi dao thçrc hien nghiêrn viCe tarn thu tue khaL bao thuyCn 
viCn tru-&c khi tàu thi cãng;.xCr lnghiCm c4c hành vi vi phm nCu Co. 

2. Cic Bang kiêrn Vit Nam 

- jd pácChi:cycdàngkirn chi trçngnâng co chat luclng:dAng  ki&n,tàu 
biên, phi.rcrng tjCn thuy niang cp yR-SB Va cá phucing tin thuy khac d han chC cac 
truung hap six cO lien quan den k thuât cua phixang tEen trong qua trrnh boat dông 
Tang ci.rà-ng kirn ira victhrc thi cong vy cCia cácdâng kiCrn viên trongcOng tác 
dãngkiCm, xr 1 nghiêm cálc tnthng hçrp vi phrn; 

- Tang cisàrng phi hçip vâi Ciic HanghàiVitNam trong cOng tacht.ràng 
dn cac doanh nghiêp, chu tau thçrc htên cac quy dinh lien quan den cong tac an 
toàn, an ninhhâng hâi•và phôngngi'iaônhiêmmOi tru&ng biCn theo chirc nãng, 
nhim vy ducic giao; 

- Ph6i hcip v&i Cyc Hang hâi Vit Nam và các ca quan, dan vi tin hành 
diêu tEa dê xac dinh nguyen nhân vu tai nn hang hai gita tau ANNIE 09 va tau 
ca TH 90282TS xay ra ngay 9/6/2020 each phao so o Hat Phong 43 hai ly ye phia 
Nam Dông Narn, I-Iã.i Phôflg.. 

3. Cc Chü tãu,Công ty qUãnJ, khai thác tiu bin 

- Trin khai thrc hin nghiêrn các quy djnh cüa.pháp 1ut v an toàn, an 
nin.h hang hâi, KC hoach An ninh tàu •biCn cüa các tan biCn Vit Narn trong qua 
trInh vân•hàrth, khai thác; 

- Chi dao ThuyCri trirang cua tau nCu cao ttnh than trach nhiCm, thtrc htCn 
nghiCm uic nghia viii cCia rnIñh dc bit bão dam ác the d trirc canh, cácbin 
pháp an toãn trCnbin, thçrc hin nghiêni các bin pháp phông chông cisOp biên dã 
ducic hixong dan, khal bao trung thixc, chinh xac cac thông tin yêu cãu khi lam thu 
ti1c cho tan den và di (dc bit thông tin lien quan dn chirng chi chuyCn mOn 
thuyên viCn, con ng.räi); bão dam các phuang tin hoat dng diing yang hot 
dngcho phép, dung giâi hn.opsOrig, gió; hàn hóa &rçic xCp, chäng buc theo 
dung quy dlnh và châ ding tãI trçiig du'cic phép chuyên ch& d bâo dam an toàn 
cho tan và phuang tin trong su& chuyên hành trInh, hn chC thâp nhât các tai n?n 
cO the xây ra; 

- Chju trách nhim khi d Thuyn tri.r&ng vi phm các quy djnh v: xp der 
hang hOa, dtra hành khách len .xuông tàu, tãi trcng duc pIip chuyên chi, khai 
báo các thông tin khong dáng quy dn1i. :Chü tr9ng tuyên dyng thuyCn viêri có 



KBQ TRUtYNG 
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Nguyen Vn Cong 

trInh d, näng 1rc lam vic trén tàu; bô tr dci so lugng thuyên viên lam vic trén 
tâu, thuyên viên phãi có dci các chimg chi chuyn mon theo quy djnh; 

- Chci tàu ANNIE OAR 09 Ia COng ty Co pbn van tãi biên Viêt Nbât (dia 
• • - A chi tL 151 Nguyen Van Thu, PhtrongDaKao,  Qun 1, Thanh pho Ho .Chi Mtnh) 

là mt trortg cáo ben trong vt tai nn cO trách nhirn phôi hqp vói các CO quart, 
dcm vj lien quan diêu tra,xác djnh nguyen nhân tai nn Va tin hành cáo thii tVc 
khác theo quy dnh ccia phãp tuit dê giãi quyêt htu qua vi tai nan. 

B Giao thông vn tâi yêu cu các co quan, don vj hen quan khn trnong 
triên khai thirc hin./.-r, 

lVci n/,In 
- Th ttr&ng Nguyn Xuàn PIuc (dê b/c); 
- Pltó 1'hi tiràng Ththng trVc  Tnrcrng HàaBlnh.(dê b/c);. 
- Phó Thu tuàng Trjnh Dhth DOng (dè b/c); 
- B trróng (dé b/c); 
- Van phóng ChInh phü (dê b/c): 
- Uy ban QOUPSCTT&TKCN (d b/c); 
- Thir trtrâng U Dinh ThQ; 
- Các chu tàu, Câng ty quán I' khai th4c táti bin (Cc 
Hong hãi Vit Narn có tricb nhirn sao gui); 

- Trung tãni.Phôi hcip TKN :hAnghâi Vit Narn; 
- Ltru: VT, ATGT (Cithng 10). 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tt.r do - Hanh phüc  

BQ GIAO THÔNG VAN TAL 
CTrJC DANG KIEM VIET NAM  

S: 1713/DKVN-TB 

V/v: tang cx&ng kim tra di vài tàu bin 
phãn cap hn chê II, III hot dng ni dja 
và phuong tin thy ni dja cap yR-SB, 

Ha Ni, ngày 18 tháng 4 nám 2017 

Kinhgiri: 
- Các chü tàu biên và PTTND YR-SB; 
- Các dcn vj ding kiêm tàu thUy. 

Cong tác bão dam trt tij, an toàn hang hãi trong Qu VI näm 2016 và Qu I 
nàm 2017 có diên biên ph(rc tap, mt so vii tai nn dc bit nghiem trcng Va 
nghiêm trong dä xäy ra dOi vOi tàu bin hoat dng bin ni dja và phuo'ng tin thüy 
ni dja VR-SB gay ra thit hai  nng n ye sinh mng con ngui và tài san. 

Thirc hin kin chi dao  cüa Lãnh dao  B Giao thông vn tãi tai  Thông báo 
so 1 12/TB-BGTVT ngày 07/4/20 17 ye két 1un cüa Thir truO'ng Nguyn Van COng 
tai cuc hop ye cong tác bão dam an toàn, an ninh hang hâi trong qu' I näm 2017 
va Thông báo sô129/TB-BGTVT ngày 18/4/2017 ye kêt 1un cUa Thir tru&ng 
Nguyn Van Cong tai  Hi nghj tang cu&ng an toàn tàu biên và phucmg tin thüy 
ni dja cap YR-SB khu vrc phIa Bac; Cic Dang kiêm Vit Nam thirc hin kiêm tra 
tang ctthng dôi vài tàu bin phãn cp hn ch II, lU hot dng nOi da và phuang 
tiên thüy ni dja YR-SB nhu sau: 

1. Th&i gian thic hin: tü ngày 25/4/2017 dn ht ngày 3 1/12/2017. 

2. D6i tuçlng kim tra: các tàu bien châ hang phân cp hn ch II, ifi hoat 
dng biên ni dja có tng dung tIch dtrài 3.000 GT và các phrnmg tin thüy nQi dja 
YR-SB châ hang. 

3. Thai diem kiem tra: tai  tht ca các d9t kiem tra dang 1dm cUa tàu, bao gm 
cã kiem tra bt thixông, kiem tra ph6i hcip vài Càng v1 hang hãi, Cáng vii dung 
thUy nOi dia. 

4. Ni dung kiem tra tang curng: 

a) Ngoài các yêu cu kiem tra theo quy djnh cUa quy chu.n k5 thut qu6c 
gia lien quan áp ding cho tàu, can tp trung kiêm tra cl6i vâi: 

- Tinh kIn thii tiet cüa ming hm hang (bao gm trn nap thép, nAp g  b 
mt t%ra cüa các tm nap, vái b.t, thiêt b chèn bat, thanh thép Co djnh tirng phân 
cüa nAp ming ham hang, dm lam kin và thiêt bj cO dlnh  tam nap). 

- Hoat dng cüa may láì bao gm câ lái sr C6, dam bão kin th?i tiet cUa cüa' 
np xu6ng khoang may lái. 

- Thiet b ci'ru sixth (b6 trI, bão dtrO'ng phao be, d11ng ci n6i, phao frOn, phao 
áo cánhân). 



- Trang thit bj hang hài, hài d và .n ph&n hang hãi, den hành hal, den tIn 
hiu ban ngày và 4t hiu. 

- Trang thit bj thông tin lien 1c vô tuyén din, MS và phao EPIRB (bào 
dung, thr bôi cà sà cung c.p djch vi duçic Cong nhn). 

- MOn ri và hao mOn boong thii tit, ton bao khu virc bung may, n&p l 
khoét và các thit bj dóng kin. 

- MOn ri, hao mOn và d tin c.y ci:ia cáç van, &rO'ng 6ng n6i vri than tàu. 

- Kim tra h thng cüu hOa và h thng hut khô cUa tàu dam bão hoat dng 
hiu qua, tin cay. 

b) Dang kim viên chip ãnh các hang m,ic ducic kim tra tang ctring và li.ru 
tai dan vj d phic vi cong tác thanh tra, kim tra, diêu tra tai nn, sir cô theo quy 
clinh. 

c) Thông báo d chü tàu khc phiic các khim khuyt ãnh huing lan tài an 
toàn tàu. Cucmg quyêt thu hi hoc không cap! xác nhn giy chrng nhãn d.ng 
ki4m cUa tàu nêu các khim khuyt nay không &rçrc kMc phic thôa dáng. 

Vic thrc hin các bin pháp lam giâm tai nn và sir c6 d6i vài tàu bin ni 
cija và phucmg tin thüy ni dja cap VR-SB là rat quan tr9ng và cp thi&, Ciic 
Däng kiêm Vit Nam de nghj các chü tàu CO sr hqp tác cht chë trong qua trinh 
thirc hin kim tra tAng cu&ng nêu trên. 

Cic Däng kim Vit Nam thông báo dn các Qu Dan vj.f. 

Noi nhiIn. 
- Nhu trén; 
- PCI Nguyn Vu Hal (dê c/cl); 
- Các Chi ciic Däng kiêm (dé t/h); 
- Các phông TB, TS, QP, CN (dE t/h); 
- Luai VP. 

C1JC TR5NG 

(Dak) 

 

 

Trn Ky Hmnh 
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BQ GIAO THÔNG VN TAI 
CJC DANG KIEM VIET NAM  

S: 2058/DKVN-TB 

V/v: tang csô'ng các bin pháp báo darn an 
toãn phông chông cháy tàu ch& dâu, tàu 
ch& hóa chat dê cháy, tàu ch& khI hóa lông 

KInh gi:ri: 

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Doe 1p - Tt,r do - Hnh phñc  

Ha N5i, ngày 3 tháng 4 nàrn 2018 

- Các chü tàu chi du, thu ch hóa cht d cháy, tàu ch& khI hóa lông; 
- Các don vj däng kiêm. 

Trong thô'i gian vra quan d xáy ra mt so vi cháy nghiêm tr9ng di vói tàu ch& 
san phâm dâu mô (xang, dâu DO, ...). Nhäm lam giãm thiêu riii ro cháy dôi vói các tàu 
ch& dâu, tàu ch hóa chat d cháy, tàu ch0 khI hóa lông, Cc Däng kiêm Vit Nam 
(DKVN) dê nghj: 

1. Di vri các chü tàu ch du, tàu chä hóa chit d cháy, tàu ch 1±1 hóa lông: 

- Thrc hin dAy dü ch d bão dung, si:ra chüa vàtrang bj lti thixng xuyên cho 
tàu dê duy tn trng thai k thu.t cüa tàu; dc bit luu den vic trang bj dày dü và tInh 
sn sang hoat dng hiu qua cña các h thông và trang thiêt bj phông, phát hin, báo 
cháy Va chtra cháy phü hcp vói các quy djnh cüa pháp lut, quy chuân k thut và các 
diêu uic quôc tê lien quan; 

- Tang c'Lthng cong tác dào tao, hu.n luyn s5 quan, thuyn viên lam vic trên tàu 
ye näng lirc chuyên môn, tInh man can, k' lust  lao dng trong cong vic; thirc chap 
hành các quy djnh ye phông, chüa cháy trên tàu; khã näng sr ding thành tho các h 
thông, trang thiêt bj phông, phát hin, báo cháy, chtra cháy cüa tàu; tuân thu các quy 

dlnh ye an toàn phông, chông cháy trong qua trInh lam hang và 4n chuyên hang; 

- Thi.r6ng xuyên th chirc vic hun luyn, thrc tp phông chng cháy trên tàu. 

2. Di vd ca d v dang kim: 

- Thrc hin dang kim chat chë thu ch dAu, tàu châ hóa chit d cháy, tàu châ 
khI hóa lông theo quy djnh; dc bit hru den kiêm tra xác nhn vic trang bj day dü 
và tInh tr.ng thôa man cüa các h thông, trang thiet bj phàng, phát hin, báo cháy, chta 
cháy cüa tàu; sr thành tho cüa s5 quan, thuyên iiiên tàu dOi vói các h thông, trang 
thiM bj nay và các quy trinh khân nguy lien quan den cháy trên tàu; 

- Khi có yêu cu cüa co quan Co thm quyn, phi hçip tIch crc vói các lrc luçmg 
chi'rc näng (Càng vii Hang hài, Càng vi Duàng thüy ni dja, Câng sat Giao thông 
duông thüy, ...) thirc hin vic kim tra trInh trng an toàn k5 thut, dc bit là an toàn 
phông, chông chãy cia các tàu lien quan. 

Cic DKVN thông báo dn các Qu Dcm vj./. 

Noi nh?in: 
-NhLrtrên; 
- Cic tnrông (dé b/c); 
- Phàng TB, TS; Trung tarn VRQC (dé thm); 
- Các chi ciic däng kiêm (dé th!h); 
- Lxu VP, TB.!. 

KT. CIJC TRTRG 
PHO C1JC TRIJONG 

(Dã k)') 

Nguyn Vu Hal 



BO GIAO THÔNG VN TAT 
C1JC DANG KIEM VIT NAM  

S: 29/DKVN-TB 

V/v: thc hin kim tra tang cithng 
dôi vài tâu biên hoat  dng tuyn quc 
t trong nàm 2020. 

CQNG HOA xA HO! cirU NGHTA VIT NA1'I 
Dc lap - Tr do - Hnh phüc  

Ha N5i, ngày 03 tháng 01 nárn 2020 

KInhgi'ri: 

- Các cong ty vn tài bin quc t&; 
- Các don vi dang kim tàu bin. 

Nh.m giãm thiu tàu bin Vit nam bj liru giü PSC a nuâc ngoài theo milc 
tiêu và kê hoach th%rc hin Quyet dnh so 3411/QD-BGTVT ngày 01/11/2016 cUa 
B( tru&ng Bô Giao thông vn tãi phê duyt Dê an "Duy tn dOi  tàu bin Vit Nam 
trong Danh sách träng - xãm cüa Tokyo-Mou", trong nm 2019 Cic Dang kim 
Vit Nam (DKVN) dã thic hin kiêm tra tAn cithng an toàn, an ninh di vâi tàu 
biên hoat dng tuyn quôc té nhâm giãm thieu rüi ro Km gi PSC và cuàp bin, 
cuàp có vu trang nhäm vào tàu theo Cong van s6 1396/DKVN-TB ngày 05/04/20 17 
và cong van sO 1472/DK\TNTB ngày 12/3/2018. Näm 2019, t" l tàu biên Vit 
Nam bj li.ru giü PSC ti khu vic Tokyo-Mou là 5,05%, fang khá nhiu so v&i con 
s cilng k' nàm 2018 là 2,96%. T l tàu bin Vit Nam b hru gi PSC t.i khu 
vrc Indian Ocean-Mou näm 2019 van rt cao (11,36%). 

Tinh hInh cup bin và cuàp có vil trang nhim vào tàu tai  khu vic Dông Nam 
A vn din biên phuic tap  trong nam 2019, dc bit trong 6 tháng cuói nam tai  eo 
Singapore và eo Malacca. 

Trong thang 12/20 19, Cic DKVN dâ thc hin phân tIch báo cáo thong kê 
khim khuyêt cUa di tàu bin Vit Nam bj Kru giIi PSC nãm 2019. Kt qua phan 
tich cho thy các khiêm khuyét dn den hru giü chi yêu van tp trung dôi vâi an 
toãn chng cháy, an toàn hãnh hài, h thông sir ding trong trung hcip slgr cô, tInh 
trng kin th&i tiêt, träng thiêt bj efru sinh cUa tàu, h thong quàn 1 an toàn. 

D giãm thiu t l tàu bin bj lixu giü PSC, dat  dixcic m1c tiêu theo Quyt 
djnh sO 3411/QD-BGTVT ngày 01/11/2016 cüa B truang B Giao thông vn tái 
va giâm thiu rüi no cu&p bin, ciiap có vu trang nhäm vào tàu, C%lc DKVN xin 
thông báo dn các Qu Don vi nhi.r sau: 

1. NAm 2020 các don vi däng kim tàu bin tip t1c thic hin vic kim tra 
tang cuang an toàn, an ninh dOi vâi tàu bin hot dng tuyk quôc tá theo cong van 
sO 1396/DKVN-TB. ngày 05/04/2017 và cOng vAn so 1472/DKVN-TB ngày 
12/3/20 18. 

Tn suAt kim tra và các báo cáo kim tra duçic thzc hin theo cong vAn s6 
I396iDKVN-TB ngy 05/4120 17 V Cong van sO 411/DKVN-TB ngày 06/02/20 17. 



2. V mt an toàn, vic kim tra tang cithng tp trung d6i vâi 06 ni dung sau: 

(1) An toân cMng cháy: Borm ciru hôa sr c và duing 6ng, cánh chn hra, h 
thông phát hin và báo cháy, h th6ng dp cháy c djnh, trang bj và thiêt bj dQLp 
cháy, cüa ch6ng cháy và cáo 1 mi trên kêt câu chong cháy. 

(2) An toân hành hài: Hái d và ECDIS, den hành hái, n phm hãnh hài, k 
hoch chuyn di, la bàn tir, 

(3) An toàn cüu sinh: Xung cfru sinh, xung cp ci'ru, dung ct xung, b trI 
riM có tài, phao trôn. 

A s A A (4) Hç thong six ding trong truorng hgp sr co: Nguon din sr co, may phat 
diên sir c6. 

(5) TInh trng kin nuâc/ kIn thñ thit: Ong thông gió, thông hcii, nap ming 
hm hang, các cra kin nuóc, kin thi tit. 

A A F * S S A S (6) Nc thong quan ly an toan: Cong tac bao dtxong tau va trang thiet b, lam 
quen nhim V%l và vn hânh cáo h thông, thit bj cüa tâu. 

3. V mt phông ngra ô nhim môi truô'ng, hru kièm tra vic si'r dung du 
nhiên lieu 0,5% h.ru hu5'nh theo dung quy djnh cüa Phi li,ic VI Cong uc 
MARPOL. 

Vic thrc hin cáo bin pháp lam giãm thiu tàu bin bj liru giU PSC, duy trI 
dOi tàu bi&i Vit Nam trong Danh sách trang - xám cüa Tokyo-Mou và giàm thiu 
rUi ro cuàp bin, cixàp co vii trang nhim vào tàu là rat quan tr9ng; Ciic DKVN dê 
nghj cáo cong ty vn tãi bin qu6c tê và cáo dcin vj däng kim tàu bin tip tic hcip 
tao chat ch trong qua trinh thirc hin kim tra tang ctrông nêu trên. 

Ciic DK\TN thông báo dn các Qu Dcin vj./. 

Noi nhn: 
- Nhu trên; 
- Ciic tru&ng (d b/c); 
-CiicHHVN(dêt/bvàphôi hcp); 
- Các Cãng vii hang hal (dé t/b và phôi hcip); 
- Phrng TB, QP, CN, Trung tam VRQC (d th/h); 
- Các chi cic däng kiêm tiu biên (dã th/h); 
• Ltru VP, TBJ. 

KT. CJC TR1fNG 
PHO C1JC TRI1NG 

(Dck) 

Nguyk Vu Hãi 
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B() GIAO THÔNG V1N TAI CQNG HOA xA HQI cHU NGHTA VIET NAM 
CVC BANG KIEM V1T NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: 663/DKVN-VRQC Ha Nç5i, ngày 22 tháng 02 nàin 2017 

V/v: tAng ctrông thrc hin Ké hoch 
an ninh tâu khi hành trInh qua các 
khuvrccónguycactrópbien. 

KInh g&i: Các cong ty quân l tàu bin hoat dng tuyn quóc M 

Trong thai gian qua, tInh hInh anninh hang hài nói chung và cuàp bin x khu 
vrc BOng Nam A nói riêng Co nhiéu diên bién hêt surc phüc tap.  Dc bit, nn cutp 
bin CO xu htràng gia tAng mnh tai  khu vrc biên Sulu-Celébes phIa nam Philippines 
và khu vi,rc biên phIa dOng Sabah cüa Malaysia, vôi nhOng phircing thirc tan cong tàu 
hét sixc manh dng và tan bao,  nguy hiêm; nhAt là các hãnh c1ng uy hiép sinh mng, 
dánh dp, bat cAc và sat hal  thuyên viên. Day là khu vrc rat nguy hiêm ma các ca 
quan chixc nAng trong nuâc cling nhu qu6c té thu&ig xuyn cânh báo dôi vâi các 
cong ty quàn l tàu và s5 quan, thuyên viên lam vic trên tàu. Riêng dOi  tàu bin 
Vit Nam, trong thii gian ngAn tii thang 11 nAm 2016 den nay cIA xãy ra hai vi ctrâp 
bién ti khu vrc nêu trên gay hu uá rat nghiêm trQng (1 thuyên viên bj sat hai,  12 
thuyn viên bj bat cóc, mt so thuyen viên bj dánh dp gAy.thiiang tIch, nhiêu tai san 
bj cuàp hoc phá hüy). 

- X • Cic Bang kiem Viçt Nam (DKVN) de nghj cac cong ty quan ly tAu va thuyen 
tnxâng, s5' quan, thuyàn viên lam vic trên tàu biên hoat cIng tuyén quôc tê chü 
trQng thirc hin khãn cp các bin pháp sau: 

1. Ngtrii ding du cong ty quân 1 tàu (giám d6c cong ty), ngithi phi trách an 
ninh cong ty (CSO), thuyên trrnng và si quan an ninh tàu (S SO) phài nh.n thüc 
duçic khu vrc nêu trên là khu vrc dc bit nguy hiém ma các ca quan chrc nAng cIA 
khuyen cáo, không diu dng tàu di vào ma can 1p ké hoach hãnh trInh di tránh. 
Trii&ng hqp bat buc phai di qua, thI phãi cO dánh giá rCii ro k5 lung, dâu tu ngu6n 
lrc con ngix&i, tang cuang trang thiét bj và thirc hin day- dü các khuyen cáo duâi 
dày d phát hin cuóp bién that sam, cArih báo tr xa và yêu cu trq giüp: 

a) C b an ninh cong ty phài lien tic cp nht thông tin v cuàp bin và các 
hu&ig dnIkhuyén cáo phông chng cuàp bién trong thông báo cüa các ca quan 
chirc nAng và các trang thông tin din tCr cüa: 

- ThOa thun hqp tác khu viIc v chng cu&p bin và cuàp CO vii trang nhm 
vào tàu a châu A (ReCAAP): http://www.recaap.org/ 

- T chrc ICC Commercial Crime Services (CCS): https://icc-ccs.orgl  

Be báo cáo dy dU, kjp thai cho giám d6c và thông báo cho thuyén truông, sT 
quan an ninh tàu; phai rà soát, dánh giá 'ai  m6i nguy cci cithp bién d6i vài các tàu 
do cong ty quAn l; nu có kê hoach dua tàu hoat dng tai  khu vrc cO rUi ro cuâp 
bin cao, phài d xuât sra dôi, b6 sung Kê hoch an ninh tAu nhArn ml?c  dIch tAng 



cuing các binpháp an ninh (b sung trang thi& bj, b6 trI them thuyn vien, rà soát 
các quy trInh cánh giài và ing phó; thng ci.thng hun Iuyn, thirc tap,  tu.n tra, cành 
giâi; cp nht danh miic lien lac vài các cci quan lien quan theo htràng dan cüa khu 
vrc, ...) và gri Cic DKVN thm djnh bô sung truâc khi. diêu dng tàu vào khu vrc 
nguy hiêm; phâi tang cumg cong tác dánh giá ni b, soát xét an ninh, kiêm tra, 
kiêm soát vic thrc hin nhim vii an ninh cüa thuyên viên theo K hoach an ninh d 
duqc thAm djnh d6i vi trng tàu. 

b) Can b an ninh cong ty phài lien tic chi do, hithng dan, giám sat vic 
thuyn tri.rông và si quan an ninh tàu ph biên, quán trit dQi ngU si q

,
uan, thuyen 

viên ye các môi nguy cci cuàp bin và bin pháp phông, chong ctràp bien nêu trong 
Ké hoach an ninh tàu; tin hành hun 1uyn, thrc tp ch6ng cuâp bin dung, dü theo 
quy djnh d nang cao tinh thn cánh giác và tinh sn sang üng phó cUa thuyên viên; 
thng cr&ng hu.n 1uyn cho các si quan, thuyên viên ye each kIch hoat thit bj báo 
dng an ninh (SSAS), cách sü ding eác trang thiêt bj tIn hiu báo dng khác dê Co 
th phãn üng nhanh khi sr c cuàp biên cn kê; thuing xuyên thu kiêm tra hoat 
dng, kiêm tra k& noi dê dam bào SSAS hoat dng tht; duy tn lien lac  thng xuyen 
24/7 thông su6t gi[a cong ty vOi tàu. 

c) Thuyn trixâng và si quan an ninh tàu phài thmg xuyên ki&n tra vic thic 
hin các nhim: vi và bin pháp an ninh trên tàu, dc bin là các bin pháp trrc ca 
cãnh giii, han  chá tip cn, dam bào an ninh và kim soát the lôi len xuông, ra vào 
khu virc sinh hoat và bung lái; phãi thông báo sam cho can b an ninh cong ty ye 
hành trInh du kin qua khu V%IC nguy hiêm. 

2. Thrc hin các khuyn cáo: 

a) Khi tàu di qua khu vvc  nguy him: Hành trInh theo "doàn" (néu có th) 
hoc theo huàng dan cüa ca quan chiic nãng trong khu vrc; cô gang hành tninh ban 
ngày và tránh xa các dào (cO th là ncii trü .n cUa cuâp bin; do sr diving tàu, thuyên 
cao t6c nhO, nên ciióp biên không the di each xa nai trü n); cânh giác, quan sat k5 
biu hin bat thu&ng và tránh các tàu cá, tàu nhô dan lé; cho tàu hành trinh vài the 
d ti da CO th; thrc hin các bin pháp an ninh tang ci.thng tr cap d 2 trâ len; bO 
tn tôi da thuyn viên cành giai quan sat d phát hin nguy ca tu xa càng sam càng 
tot; sn sang sir ding các trang thit bj quan sat (Ong nhOm, ra da, ...), trang thiêt bi 
báo dng; tnin khai t6i da các bin pháp chOng tip con,  ch6n xãm nhp (khóa cua, 
chàng day thép gai quanh tàu và the lôi len boong thucing tang, tang cu&ng chiêu 
sang bong và quanh tàu khi t6i tr&i, ... (tham khâo Thông lit MSC.1/Circ.1334 cüa 
To chuc Hang hái quOc t (IMO) ye Htràng dLi d6i vâi chü tàu, ngu&i khai thác, 
thuyên tru&ng và thuyên viên trong vic phOng ngüa và ngän chn các hãnh dng 
cithp bin và cthp CO vu trang nhim vào tàu, Huang dn v tác nghip quãn i tOt 
nht chOng cuâp bin BMP4 cüa van phOng Hang hài quOc th (ICS) và Huâng dLi 
chOng cuâp bin dôi vài tàu lai d&t, sà lan bin cüa ReCAAP tai  trang thông tin din 
tü nêu trên); tich circ, chü dng, kjp th&i báo cáo, trao dôi thông tin v&i các co quan 
chuc näng theo quy djnh trong danh mic lien lac;  cat giâu thi& bj lien lac  cá nhãn 
(din thoi di dng) nêu cO the d sü ding khi c.n thit. 
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b) K.hi nhn din &rçlc khà näng bj t.n cong rO rang: Phâi kich hott SSAS, 
kich hot báo dng vô tuyên khân cap và thông báo cho các Trung tam PhOi hqp tim 
kiêm cru nn hang hâi (MRCC) hoc dja chi lien 1c kh.n cap g.n nhât; kIch hot 
báo dQng trên tàu, bt h th6ng nh.n dng tr dng (AIS), lien lc vâi can b an ninh 
cong ty; phát mci tin hiu có the d cânh báo cho cuâp bin biêt chiing d bj phát 
hin; kim tra báo dam các c'Cra di lai duçxc khóa cht và thuyn viên dã n np thIch 
hçip hoc tp trung t.i ncñ trii an an toàn nhu quy djnh trong Kê hoch an ninh tàu; 
Tang tôc dO chy thãng cüa tàu (neu có the) d tang khoáng cách và tránh xa tàu, 
thuyên circp bin, hoc diu dtng tàu d tàu, thuyên ciia c.thp biên chju tác dng cüa 
sóng/gió nhiêu nhât (nu diu kin và khã nãng cho php); bt den mat thu dng 
(NUC); thuyên tnr&ng phái là ngi.thi thi bung lái cuôi cang den noi tn an khi 
không the lam gI hon. 

c) Khi cuàp da len tàu và tip cn dixcic thuyn viên, phâi thrc hin rni bin 
pháp thIch hcip có the dê bào dam an toàn than the và tinh mng cho thuyên viên, 
không the hin kháng cr, tuân thu mênh 1nh cüa cirâp biên, tränh gay kIch dng. 
Ngithi trôn duqc phài lien l?c  vâi ben ngoài yêu câu üng cru b.ng thit bj cat giâu 
dixçic (nêu có the). 

d) Sau khi cuap bin d thi tàu, phài tin hành kim tra thuyn bO,  tim kim 
nguài bj thiicmg d sc cüu kjp thii, bào v hin tru&ng mOt  each tôi da Co the; diêu 
dng tàu den khu vIc an toàn; duy fri lien lc và báo cáo vj trI d lc luqng chrc 
nàng tip can; hcxp tác ti da vài các lrc hxqng chirc nang; báo cáo ye Cong ty, cho 
chinh quyên và ca quan hru quan (sir ding mâu theo quy dnh trong K hoch an 
ninh tàu); thc hin các bin pháp trn an tam i cho thuyên viên; sü ding mi n 
lxc d duy tn an toàn cho tàu. 

C%ic DK\TN d nghj các cong ty quán l tàu ph bin van bàn nay dn ban 
lath do cong ty, can bO chü ch6t cüa cong ty, can bO an ninh cOng ty, nhng nguii 
có trách nhim ye an ninh tàu cüa cong ty, thuyên tru&ng, s5 quan, thuyên viên lam 

iêc tren tàu dê tnin khai thxc hin theo huàng dnJ. 

Ncrinhn: 
-Nhtrtrên; 
- Ciic truông (d b/c); 
- Trung tam VRQC, Phông TB (dê t/b); 
- Các Chi cic Dang kiam tàu biên (e t/b); 
- Luu VP, VRQC, 

KT. CIJC TRUNG 
PHO CUC TRUNG 

(Dã kj) 

 

 

Nguyn Vfl Hãi 
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BQ GIAO THÔNG V4N TAI 

CUC BANG KIEM VIT NAM 

S6: 913/DKVN-VRQC 

V/v: rà soát kê hoach khai thác tàu lien 
quan den khu vrc có nguy cc cuâp 
bin cao và t.ng cung thrc hin các 
bin pháp phông, chông cixôp bin. 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V!T NAM 

Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

Ha Ni, ngày 08 tháng 03 nàm 2017 

KInh glri: Các cong ty quân l tàu bin hot dng tuyn quc th 

Tlnh hinh ci.ràp bin tAn cong tàu Vit Nam vn din bin ht sirc phrc tp t?i 

khu vrc bin Sulu-Celebes phIa nam Philippines và khu virc bin phIa dông Sabah 

cüa Malaysia. Ngày 05/3/20 17 li tip tic xãy ra mt vi tAn cong tàu Phü An 268 tai 

khu vrc nay, nhi.rng nh thrc hin tAt các bin pháp phOflg ngra (dc bit là cành 

giâi phát hin tr xa, trin khai t6t các bin pháp tang cung ch6ng tip cn nhu 

giàng dày thép gai quanh tàu, gia ci.thng các cra và khóa 1i di vào khu virc ca bin, 

li cu thang ngoài mn len các boong thucing tAng, gia c các cüa kInh ca bin, 

bung lái, duy tn lien lac,  phát báo dng và yêu cu lrc hxçing trong khu vrc trçi 

giip kjp thai nhu da dtrccc lur&ng d.n) dà dirge khuyn cáo nên cithp dâ thi di. Nhii 

vy, vüng bin nay là h& sic nguy him di vi tàu bin Vit Nam. Ciic Bang kim 

Vit Nam tip tic khAn thi& khuyn cáo các cong ty nhu sau: 

1. Thirc hin rà soát k hoach  khai thác trng tàu do cong ty quãn l trong 

thai gian sAp tài lien quan dAn khu virc có nguy cci cuàp biAn cao (khu virc nguy 

hi&m) dà dirge khuyAn cáo và báo cáo b&ng van bàn v Cic Bang kim Vit Nam 

(qua Trung tam VRQC — email: vrqcvr.org.vn; fax: 04. 37684720), neu rO trng 

tàu nao d kin có hành trinh qua khu virc nguy him. Báo•  cáo rà soát phái gri tnicc 

ngày 15/3/2017. 

2. Các cOng ty nên tránh k các hçip dAng khai thác tàu ma phãi di qua khu 

virc nguy hi&m dä khuyAn cáo. NAn phài thiic hin n6t hqp dng dA k, d nghj 1p 

k hoach hành trinh cüa tàu di tránh khu vrc nguy hi&m. Trurng hqp bAt buc phài 

di qua khu vrc nguy him, yêu c.0 cong ty phài thông báo ljch trInh dr kiAn cüa tàu 



tnxâc khi thirc hin v Cic Dang kim Vit Nam d ph6i hçxp vri Ciic Hang hâi Via 

Nam huàng dn và/hoc kim tra dat  yêu cu truâc khi thirc hin. 

3. Tip t%ic thrc hin nghiêm các khuy&ì cáo trong van bàn s6 

663/DKVN-VRQC ngày 22/2/20 17 da duçic ph bin cho các cong ty. Các tàu có dr 

kin hành trInh qua khu vrc nguy him b&t buc pha.i cO dánh giá an ninh tàu (SSA) 

b6 sung, cp nht K hoach an ninh tàu (SSP) b sung gri Ciic Bang kim Vit Nam 

th.m djnh, phê duyt và kim tra thrc hin tai  tàu (nht là các bin pliáp h?n ch tip 

can, duy tn lien 
lac 

vài Co quan chirc nAng trong khu vrc dixçic cãnh báo, duy tn 

cành giäi...). Các tàu không dáp üng duçic yêu cu nay có th bj dInh chi hiu lrc 
P A S S 5' P. P. P Giay chxng nhan ISSC va các càng vi hang hat khong cap phep roi càng. 

Cic Bang kim Via Nam xin thông báo d các qu cong ty thrc hin./. 

No,nhn: 
-Nhtrtrên; 
• PCT N.V.HÔJ (dê c/d); 
•CicHHVN(dêp/h) 
- Trung tam VRQC, Phông TB tih); 
- Các Chi cic Däng kiêm tàu biên (dé p/h); 
- Ltni VP, VRQC. 

CT)C TRUcJNG 

((Dêkj) 

A Tran Ky lllnh 

2 



BO GIAO THÔNG VAN TAt 
CJC DANG KIEM VIET NAM  

S6: 48/DKVN-TB 

V/v: tInh hinh cuàp bin và cu&p có vu 

trang nhAm vào tàu nàm 2019 tai  Vjnh 
Guinea. 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Ha N5i, ngày 06 tháng 01 näm 2020 

KInh gri: Các cong ty vn tái bin quc t 

TInhhInh cuâp bin và cup có vu trang nhm vào thu t?i  khu vrc Vjnh 
Guinea diên biên phuc tap  trong nAm 2019 (thông tin tong hçip gri kern). Trong khu 
vrc nay có mt so tâu biên Vit Nam hoat dng. Trong tháng 12/20 19, d phát hin 
ngu&i trôn theo tàu Vit Nam dang hành tr'rnh ti'r Cameroon den Liberia. 

Cic Däng kiãm Vit Nam d nghj các cOng ty vn tãi bin và các tàu c.n tang 
cuOng các bin pháp an ninh nhäm d6i phó vâi cuâp binJcuâp có vu trang và nguOi 
trôn theo tàu khi hott dIng trong khu vrc Vjnh Guinea vâi rnt sO km sau day: 

1. Thrc hin dánh giá de d9a và i-ni ro cii th truc khi clua tàu vào Vnh 
Guinea, tang cung thrc hin các bin pháp an ninh thich hçip nêu trong Kê hoach 
An ninh tàu; tuân thu các huàng dn nêu trong Hwáng dan cho cong ty, thuyên 
trzthng và thuyên viên dOi phó cwOp biên toàn cáu truy cp và tai v tr lien k&: 
https ://www.ocimf. org/media/9  117 1/Global-Counter-Piracy-Guidance-For- 
Companies-Masters-and-Seafarers.pdf), và Hiróng d&n cho chz tàu, ngzthi khai thác 
tàu và thuyên trzthng trong vic báo v chOng iqi cztóp biên và cw&p có vii trang tgi 
khu vtc Vjnh Guinea (truy cp và tãi ye tr lien kêt: 
https ://www.maritimeglobalsecurity.org/media!  1026/gog-guidelines-v3 .pdf). 

2. Huâng dn ci th cho thuyn viên v các bin pháp và b6 trI an ninh nêu 
trong K hoach An ninh tàu và tiên hành thrc tp an ninh truàc khi tàu den khu vrc 
rüi ro tang len. 

3. Báo cáo thông tin cho MDAT-GoG (the Maritime Domain Awareness for 
Trade - Gulf of Guinea) theo so din thoai: +33 (0) 2 98 22 88 88; thu din ti'r: 
watchkeepersmdat-gogorg theo Hu-óiig dan cho chz tàu, ngithi khai thác tàu Va 
thuyn trithng frong vic báo v chOng iqi cwóp biên và cwóp có vii trang tqi khu virc 
Vjnh Guinea (truy c.p và tai ye tr lien kêt: 
https ://www.maritimeQlobalsecurity. org/media/i  026/gog-guidelines-v3 .pdf. 

Cic Dang kirn Vit Nam thông báo dn các Qu' cong ty./. 

Noi nhin: 
-Nhtrtrên; 
- Cc trir&ng (dê b/c); 
- Cue HHVN (dé tlb và phôi hcp); 
- Các Càng vi hang hal (de t/b và phôi hcip); 
- Phông TB, QP, CN, Trung tãrnVRQC (d th/h); 
- Các chi cic ng kiêm tàu biên (dê th/h); 
- L.ruVP,TBi. 

KT. C!)C TRIRNG 
PHO C1JC TRUNG 

(Dã kj') 

Nguyn VU Hãi 



Thông tin v các vi ctróp bin tai  vjnh Guinea nàm 2019 

(Kern theo van ban s 48/DKVN-TB ngày 06/01/2019 cáa Cuc Dàng kkm Vit Narn,) 

Sau các cuc t.n cong vào 2 tàu bin a Vjnh Guinea vào du tháng 11/20 19, 
Lien doàn COng than vn tài quôc tê (ITF) dã kêu gci si7r hçip tác khân cp & cap d 
toãn câu và khu vrc d d6i phó vâi nn cuâp bin ngoài khcyi Tây Phi. 

Vào ngày 02/11/2019, cu&p bin dà bt cóc 9 thuyn viên cüa tàu Bonita 
mang ci quöc tjch Na Uy khi dang neo du ngoài khqi b& bin Benin. Hai ngày sau, 
khi tàu Elka Aristotle mang c quôc tch Hy Lap dang & ngoài khoi br bin cüa 
nuOc lang ging Togo, 4 thuyèn viên cüa tàu dã bj cuàp bin bat lam con tin. Mt 
s6 vi1 bat coo khác do cu&p biên gay ra duçic báo cáo xãy ra tai  Vjnh Guinea trong 
nh[kng tháng gân day, bao grn 8 thuyên viên bj bat lam con tin & Cameroon trong 
tháng 8 và 10 thuyàn viên bj bat ngoài khcii Nigeria trong thãng 7. 

Du tháng 12/20 19, siêu tàu dAu Nave Constellation mang c qu6c tjch Hong 
Kong dà bj cu&p bin cuàp hang hóa và bat di 19 thuyn viên a v1ng nu&e cüa 
Nigeria. 

Ngay 30/12/20 19, tàu châ hOa ch& Happy Lady cüa Hy Lap, khi dang neo 
du cách cáng Limboh, Cameroon, 2 hài 1, dA bj cu6p bin thn cOng bat di 8 thuyn 
viên và lam mt thuyn viên khác bj thucrng. Cing ngày horn do, thu Drogba, qu6c 
tjch Singapore, khi dang hành trInh tir Lagos den Harcourt, Nigeria, dã bj cuàp bin 
tn cong. Tuy nhiên, do gp phãi nhóm cO vU trang cUa hài quân Nigeria trên tàu 
Drogba nên ci.ràp bin dã tháo chay. CUng trong ngày 30/12/2019, thuyn viên tàu 
Vinalines Mighty cUa Vit Nam dã phát hin 3 ngu&i nuàc ngoài trôn trên tàu khi 
dang hãnh trinh tr Douala, Cameroon dn Greenville, Liberia 

ITF dã cánh báo v tn sut các vi t.n cOng cUa cithp bin & Vjnh Guinea 
ngày càng gia tang. Tam mui chin thuyên viên dã duqc báo cáo bj bat cOc ngoài 
khai b bin Nigeria, Guinea, Togo, Benin Va Cameroon trong näm nay. Tháng 
10/20 19, Phong Vin tai bien quoc te (1MB) thong bAo Vrnh Gumea chiem 86/o tong 
sôthuyên viên bj bat lam con tin và gân 82% các vi1 bat cOc thuyOn viên trén toàn 
the giâi xáy ra trong nàm 2019. 

Vjnh Guinea vâi din tIch 11.000 kilOmét vuông, trâi dài tr Angola t&i 
Senegal. Day là mt trong nhUng tuyên vn tài bin quan tr9ng that cUa the giài dôi 
vm hoat dOng xut khu du mo tir DOng bang Nigeria cling nhu hang tiêu dung dn 
va di hi Trung va Tay Phi; nhung khu vrc khong duçic bao vç an ninh day dir. S%r ket 
hcip nay to ra diu kin l tu&ng cho hoat dng cuâp bin. 
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