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Số thông báo: 08TI/21TB
Nội dung: Chiến dịch kiểm tra tăng cường của PSC Shanghai về hệ thống đẩy và
điều khiển tàu.
Kính gửi: Các chủ tàu/công ty quản lý tàu biển
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển
Mới đây, Cơ quan An toàn hàng hải thành phố Shanghai của Trung Quốc
(Shanghai MSA) đã ban hành Thông báo an toàn về chiến dịch kiểm tra tăng cường đối
với hệ thống đẩy và điều khiển tàu tại khu vực Shanghai (Thông báo đính kèm).
Chiến dịch nêu trên bắt đầu từ ngày 15/3/2021 và kéo dài tới ngày 15/6/2021, tập
trung vào hệ thống điều khiển tàu, máy chính và máy phụ, nguồn năng lượng sự cố của
tàu. Theo đó, tất cả các tàu trong vùng nước liên quan cần phải thử kỹ lưỡng để khẳng
định máy chính, máy lái và các hệ thống điều khiển tàu thiết yếu ở trạng thái tốt trước khi
tàu rời bến cũng như trước khi tàu đến vùng nước có mật độ giao thông cao thuộc sông
Yangtze xung quanh Changjiangkou gần Shanghai. Bất kỳ khiếm khuyết liên quan nào
đều phải được khắc phục thỏa đáng trước khi tàu rời bến hoặc trước khi tàu đến vùng
nước có mật độ giao thông cao. Các hỏng hóc do các khiếm khuyết này ảnh hưởng đến
hoạt động an toàn của tàu đều được điều tra và tàu sẽ được kiểm tra PSC. Các trường hợp
nghiêm trọng có thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ.
Nếu tàu rời cảng cuối cùng từ nước ngoài ít hơn thời gian cách ly theo quy định, thì
việc điều tra và kiểm tra PSC sẽ được tiến hành sau khi tàu hoàn thành các yêu cầu cách
ly tại vùng neo đậu. Tàu phải chịu tất cả các chi phí liên quan.
Đề nghị các chủ tàu/công ty quản lý tàu biển lưu ý Thông báo nêu trên của
Shanghai MSA để có các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
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.
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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
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;
- Trung tâm VRQC, TH;

- Các chi cục đăng kiểm;
- Lưu TB./.
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