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Nội dung: Giá cất giữ xuồng cứu sinh/ xuồng cấp cứu của tàu. 

 

Kính gửi: Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu 

Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển 

Mục 6.1.1.3 của Bộ luật trang thiết bị cứu sinh (LSA Code) quy định: "Thiết 

bị hạ phương tiện cứu sinh hoặc xuồng cấp cứu không được phụ thuộc vào bất kỳ 

phương tiện nào khác ngoài trọng lực của xuồng hoặc nguồn năng lượng cơ giới 

dự trữ độc lập với nguồn năng lượng của tàu để hạ phương tiện cứu sinh hoặc 

xuồng cấp cứu mà nó phục vụ ở trạng thái đủ tải và trang thiết bị cũng như ở trạng 

thái không tải".  

Trong thời gian gần đây, một số tàu biển Việt Nam có hệ thống nâng hạ 

xuồng cứu sinh/ xuồng cấp cứu không thỏa mãn quy định nêu trên đã được hoán 

cải để thỏa mãn. Việc hoán cải bao gồm trang bị bổ sung bình tích áp để xoay cần 

hạ xuồng ra phía ngoài mạn tàu. Tuy nhiên, có một số thiết kế, khi xuồng ở vị trí 

cất giữ phải nâng xuồng lên bằng cơ cấu quay tay để vượt qua giá cất giữ xuồng 

trước khi sử dụng bình tích áp xoay cần hạ. Việc bố trí này không hoàn toàn thỏa 

mãn quy định Quy định 6.1.1.3 của Bộ luật trang thiết bị cứu sinh. 

Để tránh phải nâng xuồng lên bằng cơ cấu quay tay trước khi sử dụng bình 

tích áp xoay cần hạ ra phía ngoài mạn tàu, giá cất giữ xuồng có thể bố trí dạng bản 

lề xoay quanh trục theo đường dọc tâm xuồng (xem hình minh họa). Khi rút chốt 

của cơ cấu bản lề, xuồng sẽ được giải phóng theo phương ngang để di chuyển ra 

phía ngoài mạn tàu, hoặc có thể bố trí theo cách tương đương khác. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo tới các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu để 

lưu ý thực hiện nhằm thỏa mãn hoàn toàn quy định nêu trên. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các Chi cục đăng kiểm tàu biển phổ biến 

Thông báo kỹ thuật này tới các đăng kiểm viên để lưu ý kiểm tra và hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện thỏa mãn quy định. 
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Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo KT Tàu 

biển 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, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  

Điện thoại: + 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 

Fax: +24 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;  

- TB, QP, CN, CTB, VRQC, TTTH;  

- Lưu TB./. 
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Lỗ chốt giữ an toàn 

Bản lề xoay 
Giá xoay khi rút chốt 


