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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 01 tháng 02 năm 2021
Số thông báo: 04TI/21TB
Nội dung: Văn bản số 367/ĐKVN-TB ngày 01/02/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc cấp
giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và giấy chứng
nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do chất lọc độc chở xô gây ra (NLS) theo sửa đổi,
bổ sung đối với Phụ lục II Công ước MARPOL và Bộ luật IBC.
Kính gửi: Các chủ tàu/công ty quản lý tàu biển
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển
Ngày 09/3/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hành Thông báo kỹ thuật tàu biển số
013TI/20TB về văn bản số 606/ĐKVN-QP ngày 27/02/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về
việc áp dụng sửa đổi, bổ sung của bộ luật IBC và Phụ lục II Công ước MARPOL (truy cập tại
liên kết: http://www.vr.org.vn/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=1121).
Liên quan đến việc cấp lại giấy chứng nhận cho tàu theo các sửa đổi, bổ sung nêu trên,
chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển này văn bản số 367/ĐKVN-TB ngày
01/02/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về chở xô
hóa chất nguy hiểm (CHM) và giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do chất lọc độc chở
xô gây ra (NLS) theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục II Công ước MARPOL và Bộ luật IBC.
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: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn n
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./.

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

Tài liệu gửi kèm: Văn bản số 367/ĐKVN-TB ngày 01/02/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc cấp giấy
chứng nhận phù hợp quốc tế về chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và giấy chứng nhận quốc tế
về ngăn ngừa ô nhiễm do chất lọc độc chở xô gây ra (NLS) theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục
II Công ước MARPOL và Bộ luật IBC.
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BO GIAO THÔNG VN TAI
C1JC DANG KIEM VIT

CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phác
Ha Nói, ngày 0] tháng 02 näm 202]

S6: 367/DKVN-TB
V/v: Cp giy chirng nhn phU hcrp quôc
châ xO hOa chat nguy hiêrn (CHM)
tê
và giây chrng nhn quôc tê ye ngãn ngra
nhim do chat lông dc ch xO gay ra
(NLS) theo sira dôi, bô sung cUa Phi,i lic
II Cong irac MARPOL và Bô 1ut IBC.
ye

o

Kinh giri: - Các cong ty 4n tãi bin;
- Cácnvjdängkimtàubin.
Ngày 27/02/2020 Ciic Dãng kim Vit Nam (DKVN) d co van bàn s6
606/DKVN-QP gui các t chirc va ca nhân lien quan ye vic áp diing sira dôi, bô sung
cüa B lut IBC và Phii lic II Cong uâc MARPOL cO hiu 1rc trngày 01/01/2021 áp
diving dôi vài các tàu châ xô hóa chat nguy hiêm và tàu ch& xô chat lông dec. Vä.n bàn
nay d dirçic Cçic DK\TN dãng tài trên Cng thông tin din tlr tai Thông báo k5 thuat so
013T1/2OTB ngày 09/3/2020.
Trin khai thirc hin süa di, b sung cña Bô lut IBC vã Phi liic ii Cong uâc
MARPOL Co hiu liyc tr ngày 01/01/2021, Cic Bang kiêrn Vit narn hung dan cap li
Giy chirngnhn phñ hçp quôc tê v chO xO hOa chat nguy hiêm (CHM) Va Giãy chung
nhn quôc te ye ngän ngira ô nhim do chat lông dc chi xô gay ra (NLS) nhu sau:
1. Trueing hcrp S tay quy trInh và h th6ng (P&A) Va Danh mi,ic hang cüa tàu da
dirçxc duyt lai và tàu không cO yêu cau thay dôi, bô sung ye kêt câu, trang thiêt bj:
1.1 Nu tàu dang hot dng tai Vit Nam, d nghj Chü tàu/ Cong ty lien h Chi
ci,ic dang kiêm phi trách dja bàn tàu dang neo du, lam hang dë duqc cap lai giây chung
nhnvàxãcnhnSôtayP&A.
1.2 N&i tàu dang hoat dng ti rnràc ngoài, d ngh Chü tàu/ Cong ty lien h
Phông Tàu biên dé duçic cap li giây chung nhan. Vic xác nhn So tay P&A s do dang
kiêm viên thirc hin tai dçt kiêrn tra dâu tiên sau ngay 01/01/202 1.
2. Tmng hçp S tay quy trinh và h thng (P&A) và Danh imic hang cüa tàu dä
dixçc duyt lai và tàu cO yêu cau thay dôi, bO sung kêt câu, trang thiêt bj:
D nghj Chü tàu/ Cong ty bt trI và thông báo cho Ciic Bang kim Vit Nam d
thrc hin kiêm tra tàu theo thiêt ke di.rgc thâm djnh, cap Iti giây chüng nh.n và xác than
SO tay P&A.
Cic DKVN trân tr9ng thông báo d cac dGn vi hru thrc hin./.
Nri nhân:
-Nhirtrên;
- Cue tnràng (d b/c);
- Phàng TB, QP, CN, Trung tarn VRQC (dê thlh);
- Các chi ciic ciang kiêm tàu biên (dê tb/h);
-. Liru VP, TB./.
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