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 Số thông báo: 045TI/20TB 

Nội dung:  Văn bản số 2826/ĐKVN-TB ngày 26/8/2020 và số 3134/ĐKVN-TB ngày 22/9/2020 
về việc thực hiện một số quy định của Nghị định số 86/2020/NĐ-CP ngày 23/7/2020 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về 
đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 

 
Kính gửi:   

- Các chủ tàu/công ty quản lý khai thác tàu biển; 
- Các đơn vị đăng kiểm. 

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/20216 về đăng ký, xóa 
đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. Nghị định số 86/2020/NĐ-CP đã có hiệu lực thi hành 
từ ngày 15/9/2020. 

Liên quan đến việc đăng kiểm tàu theo Nghị định số 171/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, 
bổ sung bởi Nghị định số 86/2020/NĐ-CP, chúng tôi xin gửi các Quý Đơn vị kèm theo Thông 
báo kỹ thuật tàu biển này văn bản số 2826/ĐKVN-TB ngày 26/8/2020 và số 3134/ĐKVN-TB 
ngày 22/9/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

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; 



BO GIAO THÔNG VAIN  TAI CONG HOA XA 1101 CHU NHTA VIT NAM 

CVC DANG KIEM VIT  NAM Dc 1p  - T!r  do - Hnh phuic  

S& 2826/DKVN-TB Ha Nôi, ngày 26 tháng 8 näm 2020 

V/v Thrc hin rnt s quy djnh cüa 
Nghj djnh so 86/2020/ND-CP ngày 
23/7/2020 sña dôi, bô sung rnt so diêu 
cUa Nghj dnh so 171/2016/ND-CP ngày 
27/12/2006 ye dang k, xóa däng k và 
mua, ban, dóng m6i tàu biên 

KInh gui: 
- Các chü tàu/công ty quán 1 tàu biên; 
.-Cäc don vj dàng kim tàu bin. 

Ngày 23/7/02O, Thu tising ChInh phü dã k ban hành Nghj djnh so 

86/20201ND-CP üad&i, ho sung mt sO diêu cüa Nghj djnh so 171/2016/ND-CP 
ngày 27/12/2016 ye däng k, xóa däng k và rnua, ban, dóng mâi tàu biôn. Nghj 
djnh so 86/2020/ND-CP có hiu hic tir ngày 15/9/2020. 

Khoãn 4 Diu 7 cüa Nghj djnh s 171/20161ND-CP duqc si.'ra dôi, b sung 
bii Nghj djnh sO 86/2020/ND-CP quy djnh nhu sau: 

"Tàu bkn xóa dáng kj trong S dáng kj tàu bién qudc gia Viçt Nam d 
däng k3 phu'c/n?  tin th?y nç3i dja cap VR-SB, có the dupc dàng kj igi vào So 
dàng kj tàu biên quOc gia Vit Nam vái hlnh th'c dáng kj tàu biên khOng th&i 
hn hoc dáng kj' tàu biên loai nhó, nêu tuOi cza phu'cing tin phü hcp vó'i các 
quy djnh tçii khodn 1 Diéu 7 cia Nghi djnh nay." 

Theo quy djnh tai  Diu 9, 10 và 11 cüa Nghj djnh s 171/20161ND-CP, 
trong ho so däng k tàu biên can có giây chirng nhn dung tIch tàu biên, giây 
chüng nh.n phân cap tàu biên; Theo quy djnh ti Diêu 14 cüa Nghj djnh sO 
171/2016/ND-CP, trong hO so dàng k tàu biên loii nhO can có giây chüng nhn 
an toàn k thut và bâo v môi trtthng tàu biên. 

Trong trtx?mg hçxp thirc hin däng kim tàu dii djnh dãng k theo quy djnh 
ti khoán 4 Diêu7 cüa Nghj dlnh so 171/2016/ND-CP dà duçic sua dôi, bô sung 
biiNghj djnh so 86/2020/ND-CP (tüc là dáng kj igi vào SO dáng kj' tàu biên 
quOc gia Vit Nam cho phutrng tin thüy nç5i dja cap yR-SB trzthc day dã ti'mg 
duçtc dáng kj. tàu biên), dê nghj các Qu Don vj km y: 

1. Vic däng kim tàu tü cp yR-SB thành tàu bin duqc thirc hin theo 
hixng dan cüa Cic Däng kiêm Vit Nam cho tmg tàu cii the ye rà soát, thâm 
djnh thiêt kë và khôi luçmg kiêrn tra, giám sat k thu.t. 

2. Don vj dàng kim trijc tip kim tra, giám sat k thuat tàu thirc hin vic 
cap giây chüng nhn dung tIch tàu biên, giây chüng nhn phân cap tàu bien ho.c 
giây chirng nhQn an toàn k thuat và bào v mOi tnthng tàu bien nhu duqc néu ti 
Dieu 9, 10, 11 hoc 14 cüa Nghj djnh so 171/2016/ND-CP sau khi tàu cia duqc 
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kiêrn tra, giám sat k5 thu.t phü hçip quy djnh cüa quy chuân k thi4t quôc gia ye 
phân cap và dóng tàu biên, các quy chuân k thut quôc gia lien quan den tàu 
biên và tàu dã có: 

- Van bàn chp thu.n ten tàu bin do c quan dàng k tàu bin cp; 

- Giây phép sü ding tn s và thi& bj vô tuyn din do Ciic Tn so vô 
tuyên din cap. 

Ciic Dàng kim Vit Nam trân tr9ng thông báo dn các Qu Dcin vj./. "  

Noi n/ian: 
- Nlitr trén; 
- Ciic tnrông (de b/c); 
- Các Phong QP, TB, CN, TS (d t/h); 
- Trung tarn VRQC (dê t/li); 
- Luu VP, TB. 

 

Nguyen Vu Hãi 



BQ GIAO THÔNG VN TAI CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
ciJc ANG IUEM VIIT NAM Oc 1p - Tr do - Hnh phüc  

S& 3 134/DKVN-TB Ha N$i, ngây 22 tháng 9 nám 2020 

V/v thirc hin mt so quy djnh cüa 
Nghj djnh so 86/2020/ND-CP ngay 
23/7/2020 sira dôi, bO sung mt so 
diu cUa Nghj djnh so 
171/2016/ND-CP ngãy 27/12/2016 
v dang k, xóa dang k và mua, 
ban, dong mâi tàu biên. 

KInh gui: 
- Các chU tâulcông ty quàn 1 tàu bin; 
- Các &m vi däng kim tàu bin, 

Ngày 23/7/2020, Thu tithng ChInh phi:i dâ k ban hãnh Nghj djnh s 
86/2020/ND-CP sua dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 171/2016/ND-CP 
ngày 27/12/20 16 ye dang k, xóa däng k và mua, bàn, dóng mài tàu biên. Nghj, 
djnh s 86/2020/ND-CP có hiu hxc tr ngày 15/9/2020. 

D trin khai thc hin mt s quy djnh v däng k tàu bin cüa Nghj 
djnh s 86/2020/ND-CP sira dôi, bô sung Nghj djnh so 171/2016/NID-CP, Cic 
Dang kiém Vit Nam (DKVN) xin thông báo nhu sau: 

1/ Di vói tàu bin dã qua sü dung duçic rnua t1r nuc ngoài v, dang 
mang c? quc tjch nuâc ngoài chuyên sang ding k tm thii mang ci quôc tjch 
Vit Nam, dê ngh các to chirc, cá nhân mua tàu sü diing giây chüng nh.n dung 
tIch tàu biên, giây chüng nhn phân cap tàu biên hoc giây chirngnhn an toàn 
k5 thut và bào v môi truàng tàu biên hin Co cüa tàu (bàn sao) dê phc vy. cho 
vic dàng k t.m th?ii tti co quan dàng k tàu biên. 

Theo d nghj cüa t chüc, cá nhân rnua tàu hoc co quan dãng k tàu 
biên, Cy.c DKVN có the tiên hành xem xét ho so, kiêm tra, dánh giá, do dac  dê 
xác nh.n các thông so k5 thut cüa tàu dê phy.c vii cho vic däng k tàu tm thñ. 

2/ Di vth các tàu bin dóng mâi trong ni.râc ho.c nxâc ngoài và däng k 
mang cä quOc tjch Vit Nam, dê nghj chü tàu!công ty quàn 1 tâu lien h vâi don 
vj dàng kiêm trçrc tiêp giám sat k5 thut tàu trong qua trInh dóng m9i dê duçic cAp 
các giây chrng nhn nêu ti Diêu 9, 10, 11 hoc 14 cüa Nghj djnh so 
171/2016/ND-CP sau khi tàu dã ducic kiêm tra, giám sat k5 thu.t phü hçp quy 
dnh cüa quy chuân k5' thu.t quôc gia ye phn cap và dóng tàu biên, các quy 
chuân k5 thut quOc gia lien quan den tàu biên và tàu dã có: 

- Van bàn ch.p thun ten tàu bin do co quan dng k tàu bin cAp;  

- GiAy phép si'r dung tn sé và thit bj vô tuyn din do Cy.c T.n sé vo 
tuyên din cap. 



3/ Di vói các tàu bin dã däng k mang c quc tjch Vit Nam dtrgc thay 
dôi ten, chü sâ hü'u hoc thay dôi ni dung thông tin ghi trong giây chirng nhn 
clang k tàu biên theo Diêu 15 cüa Nghj djnh, dé nghj chü tàulcông ty quãn 1 tàu 
biên biên lien h vói dan vj clang kiêm thi:rc hin kiém tra tàu de dugc cap các 
giây chüng nhn Diêu 9, 10, 11 ho.c 14 cüa Nghj djnh so 171/2016/ND-CP sau 
khi tàu d duçvc kiêm tra, giám sat k thut phii hcip quy djnh cüa quy chuân k 
thut quôc gia ye phân cap và dóng tàu biên, các quy chuân k thu.t quôc gia lien 
quan diên tàu biên và tàu dâ có: 

- Van ban chip thun ten tâu bin do co quan clang k tàu bin cp; 

- Giây phép sü diing tn s và thit bj vô tuyn din do Cc Tn s vô 
tuyên din cap. 

4/ Bãi bô van ban s 3964/DKVN-TB ngày 06/7/2017 cUa Cc Däng 
kiêm Vit Nam. 

Cic DKVN trân tr9ng thông báo dn các Qu Dan vj./.\ 

CIC TRIJ'NG 
No'i nhân: 
-Nhutrén; 
- Các Phó Ciic trtr&ng (dé c/d); 
- Các Phông QP, TB, CN (dé tlh); 
- Luu VP, TB. 
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