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 Ngày 14 tháng 04 năm 2021 
 Số thông báo: 09TI/21TB 

Nội dung:  Văn bản số 1224/ĐKVN-TB ngày 14/04/2021 của Cục Đăng kiểm Việt 
Nam về việc thực hiện sửa đổi, bố sung đối với Phụ lục VI Công ước 
MARPOL theo Nghị quyết MEPC.324(75) về lắp đặt hoặc chỉ định 
điểm lấy mẫu đang sử dụng của dầu nhiên liệu trên tàu. 

Kính gửi:  Các chủ tàu/công ty quản lý tàu biển; 
Các chủ công trình biển/công ty khai thác công trình biển; 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển. 

Chúng tôi xin gửi các Quý Đơn vị kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển này Văn 
bản số 1224/ĐKVN-TB ngày 14/04/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực 
hiện sửa đổi, bố sung đối với Phụ lục VI Công ước MARPOL theo Nghị quyết 
MEPC.324(75) về lắp đặt hoặc chỉ định điểm lấy mẫu đang sử dụng của dầu nhiên liệu 
trên tàu. 

Đối với Nghị quyết MEPC.324(75) ngày 20/11/2020 và Thông tư 
MEPC.1/Circ.864/Rev.1 ngày 21/5/2019 của IMO cũng như một số hướng dẫn liên quan 
khác, đề nghị các Quý Đơn vị xem Thông báo kỹ thuật tàu biển số 02TI/21TB ngày 
12/01/2021 về Nghị quyết MEPC.324(75) ngày 20/11/2020 về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ 
lục VI của Công ước MARPOL (quy trình lấy mẫu, thẩm tra hàm lượng lưu huỳnh của dầu 
nhiên liệu và Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI)) (truy cập tại liên kết: 
http://www.vr.org.vn/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=1369)  

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 
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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;    - Các chi cục đăng kiểm; 
- Phòng QP, TB, CTB, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 



BQ GIAO THÔNG VN TAI 

cvc BANG KIEM VIT NAM 

S: 1224/DKVN-TB 

V/v thirc hin sira dM, b sung di vâi 
Phii hic VI Cong uc MARPOL theo 
Nghj quyêt MEPC.324(75) ye lap d.t 
hoc chi djnh diem lay mu dang sü 
dung cüa dâu nhiên 1iu trên tàu 

CQNG HOA xA 1101  CH1J NGHA VIT NAM 
Bc Ip - Tir do - Hanh phüc  

Ha N5i, ngày 14 tháng 4 nàm 2021 

Kinh giri: 
- Các chU tàu/công ty quail l tàu biên; 
- Các chñ cong trinh biênlcông ty khai thác cong trInh biên; 
- Các don vj däng kiêm tàu biên. 

Ti khóa h9p th(r 75 (tü ngày 16 dn 20/11/2020), Uy ban Bão v môi triRing 
biên (MEPC) cüa To chirc Hang hài quôc tê (IMO) dã thông qua Nghj quyêt 
MEPC.324(75) ngày 20/11/2020 ye sira dôi, bô sung dôi vâi Phi 1iic VI cüa Cong 
uc Quôc tê ye ngän ngra ô nhiêm do tàu gay ra (MARPOL). 

Ngh quyêt MEPC.324(75) (nghj quyt giri kern) dtr kin có hiu 1irc thi hành 
tü ngày 0 1/4/2022, trong do dua ra yêu câu ye vic lap dt ho.c chi dnh diem lay 
mu dang sr diing (in-use sample) cüa dâu nhiên lieu trên tàu ti Quy djnh 14 cüa 
Phi liic VI Cong uc MARPOL. Ciic Dàng kiêm Vit Nam hr&ng dan ye ni dung 
nay nhu sau: 

1. Dôi tuçing áp ding: 

H thng cung cp d.0 nhiên 1iu cüa tàu bin có tng dung tIch tix 400 tr& len 
va các cong trInh biên bao gôm: giàn khoan di dng, giàn cô djnh, kho chtra nôi (sau 
day duçic gpi tat là tàu). Không áp dyng vi h thông cung cap dâu nhiên lieu có 
diem chap cháy thâp cüa tàu. 

2. Th&i hn áp ding: 

(1) Tàu mâi là tàu duçc dt sng chInh ho.c 0' giai don dóng mói tuong 
throng vào hoc sau ngày 01/4/2022: tti th0'i diem tàu dua vào khai thác sau khi 
hoàn thành dóng mâi. 

(2) Tàu hin Co là tàu dugc dt sang chinh ho.c 0' giai doan dóng rn0'i ti.rcrng 
duong tru0'c ngày 0 1/4/2022: ti dçct kiêm tra cap mâi dâu tiên dôi v0'i giây chirng 
nhn quôc tê ye ngän ngra 0 nhiêm không khI (the first IAPP renewal survey) dugc 
thirc hin vào hoc sau ngày 0 1/4/2023. 

3. Yêu cu 1&p dt hoc chi djrih dim ly m.0 dang sir diing cña du nhiên 
lieu tàubiên: 

Vic 1p d.t hoc chi dnh di&n ly mu dang si:r ding di.rgc thirc hin theo 
Thông tu MEPC.1/Circ.864/Rev.1 ngày 21/5/2019 - "Hithng dan náin 2019 ye lay 
máu trên tàu dé xác minh ham lwcrng lwu huj'nh cza dáu nhiên lieu dirçrc sz.' c4rng 
trén tàu" (thông tu gCri kern). 
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4. Thm dinh thit k di vâi tàu hiên có: 

Các bàn ye lien quan dn thay di di vói h thong cung cp du nhiên lieu 
cüa tàu dê bô sung diem lay mâu dang sr diing duqc güi cho Ciic Dang kiêrn Vit 
Nam (Phông Quy phm dôi vôi tàu biên vâ Phông Cong trInh biên dôi vri cong trInh 
biên) thãm djnh trisâc khi thrc hin thay dôi trên tàu. 

5. Kim tra tàu hiên có: 

(1) Khi h thng cung c.p du nhiên lieu cña tàu dugc thay di d b sung 
diem lay mâu dang si~ d'iing, däng kiêrn viên kiêm tra xác rih.n: 

- Vic 1p dt dim ly mu ducic thirc hin theo thit k di.rcic thm djnh; 

- Vic thi:r rô ri h thong dtx&ng ng d.0 cho kt qua thôa man. 

(2)Báocáokimtra: 

Khi kim tra xac nhn dim ly mu duqc 1&p d.t nhu nêu tai  (1) & trên v&i 
thay dOi dôi vOi h thông cung cap dâu nhiên 1iu hin ti cüa tàu, hoc diem lay 
mâu diicc chi dnh trong so' do du&ng ông dâu nhiên lieu hoc biên thông báo 
(caution plate) ... ma không can thay dôi dôi vài dôi vói h thông cung cap dâu 
nhiên lieu  hin ti cüa tàu, dang kiêm viên can ghi nhn ttrcmg üng vào báo cáo kiêm 
tra (mâu GR). 

6. Cp lai  phi bàn cüa giy chüng nhn IAPP cho tàu hin có: 

Khi tàu hin có dugc kim tra xác nhn dâ 1p dt hoc chi djnh dim ly mu 
dang si:r diing nêu ti 5. ó' trên, phii bàn cüa giây chCmg nhn IAPP hin tai  cüa tàu sê 
dugc thay m&i dê bô sung thông tin tucing 1rng tai  mic 2.3.4 và 2.3.5 cüa phi bàn 
theo mu nêu tai  Nghj quyêt MIEPC.324(75). 

7. Liru dôi vói tàu mOi: 

Vic thm dtnh  thiêt ké, giám sat 1p dt diem 1y mu Va c.p giãy chrng 
nhân IAPP cho tàu ducic thirc hin cñng v&i vic thâm djnh ho sc thiêt ke dóng mOi 
và qua trinh giám sat dóng tàu. 

Cic Dàng kim Vit Nam thông báo d các Qu Dm vj thic hin./. 

Nyi nhân: 
-Nhutrên; 
- Cuc tnrâ'ng (dê b/c); 
- Phông QP, TB, CTB, CN (dé t/h); 
- Trung tarn VRQC (dê t/h); 
-LiiuVP,TB. 

Nguyen Vu Hãi 
Tài 1iu gtri kern: 
- Nghj quyêt MEPC.324(75) ngày 20/11/2020; 
- Thông tt.r MEPC.1/Circ.864/Rev.1 ngày 21/5/2019. 
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