
VRTB.TI 

 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
VIETNAM REGISTER 

ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI 
ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI 

ĐIỆN THOẠI/ TEL: +84 24 37684701 
FAX: +84 24 37684779 
EMAIL: vr-id@vr.org.vn 

WEB SITE: www.vr.org.vn 

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

 
 Ngày 30 tháng 9 năm 2020 
 Số thông báo: 046TI/20TB 

Nội dung:  Văn bản số 3270/ĐKVN-QP ngày 29/9/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc 
hướng dẫn về sử dụng các nhật ký điện tử liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm do tàu 
gây ra theo quy định của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 

 
Kính gửi:   

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

Chúng tôi xin gửi các Quý Đơn vị, kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển này, văn bản số 
3270/ĐKVN-QP ngày 29/9/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng dẫn về sử dụng 
các nhật ký điện tử liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra theo quy định của Tổ chức 
Hàng hải quốc tế. 

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 Quy phạm 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 24 37684701 (số máy lẻ: 501) 
Fax: +84 24 37684770 
Thư điện tử: vietnh_qp@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; 
 

 

Tài liệu gửi kèm:  Văn bản số 3270/ĐKVN-QP ngày 29/9/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc hướng 
dẫn về sử dụng các nhật ký điện tử liên quan đến ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra theo quy 
định của Tổ chức Hàng hải quốc tế. 

 



BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA 1101  (ilU NGHIA VIT NAM 
CUC BANG KIEM VIT NAM Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S6: 3270/DKVN-QP Ha Ni, ngày 29 tháng 9 nàm 2020 

V/v hungdnvsir thing các nht k 
din tCr lien quan den ngän ngra ô 
nhirn do tàu gay ra theo quy djnh 
cüa To chirc Hang hãi quôc tê 

KInh gCri: Các cong ty van tái biên 

Tai khoa h9p thi'r 74 (tháng 5/2019), Uy ban Bâo v môi trir&ng bin 
(MEPC) cüa To chüc Hang hâi quôc té (IMO) dã thông qua các Nghj quyêt sau day 
ye Nh.t k 4in tü theo quy djnh cüa Cong rnc quOc tê ye ngãn ngüa ô nhiêm do 
tàu gay ra (MARPOL): 

- Nghj quy& MIEPC.3 12(74) - Huàng dn si:r diing nht k din tir theo 
MARPOL. 

- Nghj quyt MEPC.3 14(74) - Süa di, bô sung dôi v&i Ph1 hic I, II Va V cüa 
MARPOL (Nht k then tir). 

- Nghj quyt MEPC.316(74) - Süa dôi, b sung di vâi Phii 1iic VI cüa 
MARPOL (Nht k) din tü và các quy djnh ye EEDI dôi vi tàu gia cu&ng di 
bang). 

- Nghj quyt MIEPC.3 17(74) - Sira di, b sung dôi vói Bô lu.t k5 thut 
NOX näm 2008 (Nhat  k din t1r và các yêu câu ye chüng nhn dôi vói h thông 
SCR). 

Các Nghj quyt nêu trên có hiu 1irc thi hành tir ngày 01 tháng 10 nam 
2020*; theo do, tàu có the sü diing các nht k sau day duâi dng nht k) din tü 
thay cho nht k3 giây: 

(1)  S nh.t k'du, phn I và II (MARPOL Phi 1iic I, quy djnh 17.1 và 
36.1); 

(2)  S nh.tk hàrigióa. (MARPOL Phii hic II, quy djnh 15.1); 

(3)  S nht lráophi't và II (MARPOL Phçi 1c V, quy djnh 10.3); 

(4)  S nhat1çc4iflTt lam suy giám t.ng ôzôn (MARPOL Phi liic VI, quy 
dinh 12.6); 

(5) Vic ghi 'a trng thai müc và m&/t.t cüa dng co diesel hang hâi 
(MARPOL Phii hic VI, quy dh 13.5.3); 

(6) Ban ghi chuyn di du nhiên lieu (MARPOL Phii h:ic VI, quy djnh 
14.6); 

Nguyen bàn tiêng Anh và bàn dich ting Vit cüa các ngh quyêt duçic nêu tai  cong thông tin 
din t1r Cuc Dang kiêm Vit Nam: http://www.vr.org.vnlPages/thong-bao.aspx?Item1D=779.  
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(7) S ghi thông s dng cci (Bô 1ut k5 thu.t v kim soát phát thai ôxIt nito 
t1r dng Co diesel hang hãi( Bô 1ut k thut NOX), don 6.2.2.7). 

Ngày 30 tháng 10 nàm 2019, Bô Giao thông vn tâi dã ban hành Thông tu s 
41/2019/TT-BGTVT si'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 25/2017/IT-
BGTVT ngày 28 tháng 7 nãm 2017 cüa Bô trrnng Bô Giao thông vn tái quy dinh 
ye cac biêu mu giây ching nhn, so an toàn k thu.t và bâo v môi tru&ng cap cho 
tàu biên, phuong tiên thUy nôi dia và san phâm cong nghip sà diving cho phucing 
tin thüy nôi dja; trong do bao gôm mu Bàn cong bô nh.t k din tir theo 
MARPOL cap cho tàu trang bi nhât k)" din tCr theo Nghj quyêt M1EPC.3 12(74) và 
Nghj quyêt MEPC.3 14(74) cUa To chirc Hang hãi quôc tê (IMO) (Mâu so 48 t?i 
Ph 1iic 1 ban hành kern theo Thông tu sO 41/2019/TT-BGTVT). 

C.jc Dng kim Vit Nam hithng dk vic sü diing các nht k3 din t1r nêu 
trên dôi vri tàu mang cY quôc tich  Vit Nam nhu sau: 

1. Tü ngày 0 1/10/2020 theo quyt djnh cüa cong ty quàn l tàu, tàu có the sir 
ding nht giây ho.c nht k din tCr. 

2. Nu tàu si:r ding nht k din tü, thI ph.n mêm nh.t k cmg vâi hu&ng 
dan sü diing va vn bàn dê nghj duqc g1ri cho Phông Quy phm, Ciic Däng kiêm 
Vit Nam phê duyt phü hçip vth Ngh quyêt MEPC.3 12(74). Sau khi hoàn thành 
phê duyt, PhOng Quy phm cap vn bàn thông báo phé duyt và huOng dan vic 
kiêm tra cài d.t phàn mêm nh.t k din ti:r trên tan. 

3. C.n cü vào van bàn thông báo phê duyt và hithng dk vic kirn tra cài 
dt phàn mêm nht k diên tü do PhOng Quy phm cap, Chi ciic Dang kiêm thirc 
hin kiêm tra cài dt trên tâu và cap Bàn cong bô nh.t k din tü theo MARPOL 
theo mâu so 48 tai Phii 1itc 1 ban hành kern theo Thông tLr so 41/2019/TT-BGTVT 
cho tàu. 

Cic Däng kim Vit Nam trân tr9ng thông báo./. 

CUC TRIX%NG 
Nuinhân: 

- NIMI trén; 
- PCT Nguyn Vu Hái (d cld); 
- Phông QP, TB, CTB, CN (d tlh); 
- Trung tam VRQC (d tlh); 
- Các Chi ciic Dang kiêm (dê t/h); 
-LiruVP,QP. 

 

Tran Ky Hlnh 
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