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 Ngày 28 tháng 12 năm 2021 
 Số thông báo: 22TI/21TB 

Nội dung:  Công văn số 4942/ĐKVN-VRQC ngày 27/12/2021 của Cục Đăng kiểm Việt 
Nam về việc một số lưu ý trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS. 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp vận tải biển, vận tải thủy nội địa 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Chúng tôi xin gửi đến các Quý Đơn vị, kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển này, 
công văn số 4942/ĐKVN-VRQC ngày 27/4/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc 
một số lưu ý trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS. 

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 
Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 24 37684715 (số máy lẻ: 288) 
Fax: +84 24 37684720 
Thư điện tử: nhanth@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 VRQC./. 
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BO GTAO THÔNG V1N TAT 
CUC BANG KIEM VIT NAM 

S: 4942/DKVN-VRQC 

V/v rnt s luu 9  trong tnrng hop 
phái tat thiêt bj LRIT và AIS 

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Bc lap - Tir do - Hn1i phüc  

Ha Nôi, ngày 27 tháng 12 närn 2021 

KInh g1ri: Các Doanh nghip vn tài bin, vn tài thüy ni dja 

Thit bj nhn dng và truy theo thm xa (LRTT) và Thit bj nhn dng tir dng 
(AIS) là các thiêt bi quan trçng, thiêt yêu ho trçv các hot dng lien quan den an toàn 
hang hâi, an ninh hang hái, bào v môi tri.thng, diêu tra tai ntn và hoat dng tim 
kiêm, ci1u nan  trên biên. Vic khai thác sir dung thông tin LRIT và AIS phài tuân thu 
các quy djnh cüa cong uc quôc tê và pháp luQtt quôc gia. Theo do, các thiêt bj nay 
ducic yêu câu phâi duy trI boat dng lien tiic 24/7. 

Tuy nhiên, trong thyi gian vl'ra qua Cjc Däng kim Vit Nam (DKVN) dã 
nhn duçic thông tin ye vic mt so tàu biên và phuong tin thüy ni dja ãà không 
duy trI hoat dng cüa thiêt bj LRIT/AIS và không thirc hin thông báo den c quan 
quán l. 

Lien quan dn vic phài t.t thi& bj LRIT/AIS vi l' do an toàn, an ninh hoc 
tàu dang süa chüa trén dà hoc dirng hoat dng trong thôi gian dài, cüng nhiz vic xu 
pht vi pham hành chInh khi tàu không duy tn hoat  dng cüa thiêt bj LRIT và AIS, 
Cite DKVN luu r các Qu Doanh nghip ye mt sO huóng dan cüa To chic Hang 
hài quOc tê (IMO) và quy djnh cOa van bàn quy phm pháp Iutt nhu sau: 

1. Thi& bj LRIT 

a. Doan 12.1 cüa Huóng dn v thirc hin H tMng LRIT" duçc 
theo Thông tu MSC.1/Circular 1298 ngày 08/12/2008 cüa IMO nêu: 

"Doan 4.4.1 cia Tiêu chudn chü'c náng tha ddi quy djnh khi tàu dang s 
chüa, thay dói hoic hoán cái trên dà hoçIc trong cáng hoic dirng hogt d5ng trong 
m5t thai gian dài, thuyên tru'óng hoc Ccr quanquán l có the giám tan suát truyên 
phát thông tin LRIT xuông con 24 tiêng 01 lan, hoçic có the tgm thai dIrng vic 
truyên thong tin do." 

b. Diu 9.1 cüa Quy& djnh 62/2014/QD-TTg ngày 06/11/2014 cña Thu tucng 
Chinh phü ban hành quy che quàn l, khai thác, si:r dung thông tin nhn dng và truy 
theo tam xa cüa tàu thuyên quy djnh: 

"Vic truyn phát thông tin LRIT dtrçrc thrc hin tr d5ng tir tàu thuyn v 
Trung tam du' lieu vO'i tan suát 6 tiéng 01 lan. Tru'O'ng hctp tàu thuyén mang cO' quOc 
tjch Vit Nam dang tha chila hoçc tgm dimg hogt di5ng, chj tàu phái có trách nhim 
thông báo bang van ban hoçic bang thu' din tt'r cho Cong ty trách nhim hui'u hgn m5t 
thành viên Thong tin Din t Hang hái Vit Nam dê giám tan suâtphát thông tin." 

2. Thit bj AIS 

a. Doan  22 cüa Hung dn süa di v 4n hành tren tàu h thng thQtn dng tir 
dng (AIS) duc ban hành theo Nghj quyêt A. 1106(29) ngày 02/12/2015 cüa IMO neu: 
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"AIS phái luón hogt dng k/u tàu dang hành hái hoc dang neo. Nu thuyn 
trithng tin rang how' dng lien tyc cüa AIS có the ánh hu'ó'ng den sc an toàn hoc an 
ninh tàu cia n'iInh hoàc khi các sw cô an ninh sap xáy ra, có the tat AIS. Tri'i' khi diéu 
do lam ton hai them den an toàn hoàc an ninh, nêu tàu dang hogt dng h thông báo 
cáo bat buôc cia tàu, và thuyên tru'âng phái báo cáo hành d5ng nay và lj do lam 
nhu' vcy cho co' quan cO thám quyên. COc hành dc5ng cO tInh chat nay phái du'çrc ghi 
vào sO n/it /c cia tâ ii ci'ing vO'i l5 do. Tuy n/iien, thuyén trithng can klthi dçng igi 
AIS ngay sat, k/ui dd hét nguy co' de dQa. Nêu tat AIS, dü' lieu tinh và thông tin lien 
quan den chuyén di van du'crc hcu trir. KhO'i d3ng igi du'çic thy'c hin bang cách bçit 
nguOn cho thiêt bj AIS. D1 lieu cáa chInh tàu sê du'cic truyén sau khoáng thai gian 
khO'i tgo 2 phtt. Trong các cáng, hogt dç5ng cia AIS phái phit hcip vó'i các yêu cáu 
cia cáng." 

b. Diu 7 cüa Thông tij sé 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/4/20 18 cüa Bô 
trung B Giao thông 4n tài quy djnh quán 1 và khai thác thông tin nhn d.ng tçr 
dng cüa tàu thuyên quy djnh: 

"Cht tàu, chü phiroi'zg tin và thuyn tru'O'ng cO trách nhim. 

a) Duy tn hoçit d3ng cza thié't bj AIS 1p dt trên tàu thuyn theo ché' d5 24/7 
dê truyén phát ban tin AIS theo dáng chi'c näng thiêt ké cla thiét bj. Tru'&ng hcip 
thiêt bj AIS bj hit hOng phái thông báo ngay cho Cáng vy hang hal hoçic Cáng vy 
du'O'ng thiy n5i dja try'c thuç5c Cyc Du'àng thiy ni cl/a Vit Nam; 

b) Trong tru'àng hçrp thay ddi các thông tin lien quan dé'n ma nhçin dgng cia 
tàu thuyên, ten tàu thuyên, sO IMO (nêu co), hO hiêu ('nêu co), kiéu tàu thuyên, kIch 
thu'ác tàu thuyén (chiêu dài, chieu r3ng) phái thông báo ngay cho Cáng vy hang hal 
hoc Cáng vy ditàng thiy nç5i cl/a try'c thu5c Cyc Dtthng thiy n5i dja Vit Nam, 

c) Ghi nhçit kj. vç2n hành, khai thác thié't b/ AIS trong nht /cj cüa tàu thuyén." 

3. Quy djnh v xir pht vi phtm hành chinh khi tàu không duy tn hott dng 
cüa thiêt bj LRIT và AIS 

Theo quy dinh tti các dim d và d, Khoân 6, Diu 33, Nghj djnh so 
142/2017/ND-CP ngày 11/12/2017 cüa ChInh phü quy djnh xü phtt vi phm hành 
chinh trong linh virc hang hâi, tàu thuyn không duy trI hoat dng cüa thi& bj AIS, 
LRIT theo quy djnh s bj xà phtt vi phtm hành chInh, ciii th nhu sau: 

"6. Phgt tin tIr 10.000.000 dng dIn 15.000.000 d&ig dli vO'i mói hành vi vi 
phgm sau dây. 

d) Không duy tn hogt d5ng cia thié't bj nhn dgng 4 dt5ng (AIS) theo quy cl/nh; 

d) Không duy tn hogt dt5ng cza thilt bj nhçmn dgng va truy theo tcm xa (LRJT) 
theo quy d/nh," 

Nhu 4y trong trumg hçp phái tt thit bj LRIT và AIS, thuyn tru&ng dtn 
ghi nh.t k hang hái và ltp tue thông báo den co quan quail 1 lien quan các thông 
tin nhu sau: 

- Thông tin co ban cüa phucing tin (ten, s IMO (nu co), ho hiu (nu co), s 
MMSI, so däng k LRIT và AIS). 



KT Cuc TRffiJNG 
TC1C TRUÔ NG 

DANG KIE' 
VIETNAM 

3 

- Dja dirn: Cáng và noi tàu neo du. 

- Thai dirn drng truyn phát LRIT/AIS hotc giâm ttn suât phát dôi vfii 
LRIT. 

- L do dung truyn phát LRIT/AIS hotc giâm ttfl sut phát di vôi LRIT. 

- Dir kin thui gian khôi phiic truyn phát. 

Ciic DKVN thông báo dn các Qu Doanh nghip./. 

No'i nI,l,i: 
- Nhi.r trên; 
- Cic truYng Ciic DKVN (dé báo cáo); 
- Cic Hang hái Vit Nam (dê phôi hçip); 
- Ciic Du'ng thUy ni dja Vit Narn (dê phôi hçp); 
- Cong ty Vishipel (dé phôi !iqp) 
- Phông TB, QP, TS, Trung tam VRQC (dê biêt); 
- Các Chi cic Dang kiêrn (dê biêt); 
- Lu'u VP, TB.!. 

Nguyn Vu Hãi 
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