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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 21 tháng 01 năm 2022
Số thông báo: 02TI/22TB
Nội dung: Văn bản số 259/ĐKVN-VRQC ngày 21/01/2022 của Cục Đăng kiểm Việt
Nam về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biển.
Kính gửi: Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển
Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi các Quý Đơn vị kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển
này văn bản số 259/ĐKVN-VRQC ngày 21/01/2022 về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch
an ninh tàu biển.
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 TB./.

Tài liệu gửi kèm:
1. Văn bản số 259/ĐKVN-VRQC ngày 21/01/2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường thực
hiện Kế hoạch an ninh tàu biển;
2. Văn bản số 154/CHHVN-ATANHH ngày 18/01/2022 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng
cường triển khai thực hiện kế hoạch an ninh tàu biển.

BQ GIAO THÔNG VAN TAT
CUC BANG KIEM VIT NAM
S: 259/DKVN-VRQC

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Bôc lap - Tir do - Hanh phñc
Ha Nôi, ngày 21 tháng 01 nàin 2022

V/v: tang cuàng thirc hin I( hoch
an ninh tàu biên

KInh gi1i: Các Cong ty quán 1 tàu bin hott dng tuyn quc t
Ngày 18/01/2022, Cic Hang hài Vit Nam ban hành van bàn s
1 54/CHHVN-ATANHH v vic tang clxlng trin khai thirc hin kê hoch an ninh
tàu bin (van bàn gui kern); theo do, trong thôi gian gn day, tInh hInh an ninh
hang hài, hang không trong khu virc và trên th giói có nhiu din biên phirc tip.
D dam bâo an toàn, an ninh hang hài cho các tàu biên Vit Nam hoat dng tuyên
quc th, Cic Dàng kim Vit Nam (DK\TN) dê ngh các Cong ty quàn 1 tàu biên
và thuyn tmng, s5 quan, thuyên viên lam vic trên tàu biên hoat dng tuyên
quc t chii trçng thirc hin các bin pháp sau day:
1. Thirc hin các bin pháp an ninh tang cuông di vOi các tàu bin khi hành
trInh qua khu vxc cO nguy Co cuâp bin, theo huâng dn ti van bàn so
663/EKVN-VRQC ngày 22/02/2017 cüa Cc DK\TN (truy cp tti:
http ://www.vr. org.vn/Pages/thong-bao . aspx?ItemID= 14).
2. Soát xét dánh giá an ninh tàu bin (SSA) và soát xét kê hoch an ninh tàu
bin (SSP) di vi các mi nguy co rni theo hràng dnIkhuyên cáo trong thông
báo cüa các co quan chirc näng và các trang thông tin din tir phü hgp nhu:
- ThOa thun hçip tác khu vrc v chng crnp bin và ci.thp cO vu trang nhrn
vào tàu ô châu A (ReCAAP): https://www.recaap.org/
- T chirc ICC - International Maritime Bureau (1MB): https://icc-ccs.org/
3. Tang cithng cong tác dánh giá ni b, kim tra an ninh, kiêrn soát vic
thic hin nhim vi an ninh cüa thuyên viên theo k hoch an ninh tàu bin dä
dugc thâm djnh di vOi tü'ng tàu. Dc bit quan tam thrc hin nghiem tüc các bin
pháp tnrc ca cành gii, khu vc hn ch, dam báo an ninh và kim soát tip cn
ti các lôi len, xuông tàu.
4. Can b an ninh cong ty (CSO) phài ph bin, quán trit di ngU thuyn
viên thirc hin nghiêm tuc vic hun luyn, thirc tp ung phó tInh hung an ninh
khân cap dung và dü theo k hoch an ninh tàu bin, nhrn nâng cao tinh thn
cành giác và tInh sn sang üng phó cüa thuyn viên. Dng thi cp nhp danh
miic các dja chi lien h tói các co quan chuc näng trong các tlnh hung an ninh
khân cap.
5. Thtthng xuyën kiêm tra, bào duO'ng, thir hot dng cüa các thit b an ninh
trên tàu nhu: thiêt bj báo dng an ninh (SSAS), trang bi. lien lc vô tuyn din
(Inmarsat, MF/HF,...), h thing nh.n ding tir dng (AIS), ra-da, ng nhôm,
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Cic DKVN dê ngh các Cong ty quail 1 tàu biên phô biên van bàn nay
dn ban lãnh dio cong ty, can ho chü ch& cüa cong ty, can b an ninh cong ty,
nhü'ng ngithi có trách nhirn v an ninh tàu cüa cOng ty, thuyên tnthng, s quan,
thuyn viên lam vic trén tàu d trin khai thixc hin./
Noi nhân:
- Nhu' trên;
- Cc trung CiriC DKVN (d b/c);
- Ciic HHVN (dê p/h);
- Hip hi Chñ tàu Vit Nam;
- Hip hi Chñ tàu dja phixmg Thanh Hóa;
- Hip hii Chü tàu dia phixang Thai BInh;
- Hip hi Vn tãi Doàn Két An Lu - Hãi Phong;
- Hip hi Vn tài biên Nam Djnh;
- Hip hi Vn tài biên Thai Birth;
- Phông TB, Phàng QP;
- Các Chi ciic Däng kiêm tàu biên;
-LuuVP,VRQC./.
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BO GIAO THÔNG VAN TAI
CVC HANG HA! V[T NAM

CONG HOA XA 110! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Jp — Tir do — Hnh phüc

S6: 154 /CHHVN-ATANHH
V/v tang cung trin khai thrc hin
ké hoach an ninh tàu biên

Ha NOt, ngàyl8 thang 01 nám 2022

CUC DANG K1EM VIT NAM

,.., S6:
DEN Ngày: .Aii.O?(JL2/.
Chuyê'rr
Sô'và k9 hiêuHS

KInh giii:
- Cic DAng kim Vit Nam;
- Các Cãng vii Hang hái.

Troug Lndl gian gtn day, tmnh hInh an ninh hang hãi, hang không trong khu
và tren the giâi có nhiu din bien phire tap. De báo dam an toàn, an ninh cho
các tàu bin Vit Nam hoat dng tuyên quôc tê dc bit dôi vâi the tàu di qua khu
vrc có nguy co cao, Ctc Hang hâi Vit Nam có ' kiên nhu sau:
I. D nghj Cc Dàng kiêm Vit Nam xem xót khuyen cáo the chü tàu rà
soat, cap nhât cac biên phap an nrnh phu hap dôi vm Kê hoach an rnnh tau biên cua
các tàu biên Vit Narn boat dng tuyên quôc tê dê báo dam an toàn, an nirih cho
thuyên viên và tan biên.
2. Yëu cu các Cãng vi Hang hãi cp nht, ph bien tài tt cá các thuyn
truâng, thuyên viên, chü tàu, cong ty quán 1' và khai tháe tàu Viêt Nam hot dng
tuyên quôc tê ye din biên cuàp biên, crncp có vu trang và trm cap mài xáy ra dôi
vói tàu thuyên; dông th&i yu cu các thuyên truing, thuyên viên, chi tàu, cong ty
quän 1 vã khai thác tâu trien khai nghiêm tue Kê hoch an ninh tàu bin dã ducyc
Cic Dãng kiêm Vit Nam phé duyt, trong do dc bit chü trQng den các khuyCn
cáo duc duara cüa 1MB, RECAAP; báo darn không d xáy ra các sr cô an ninh
dOi vãi tâu biên Vit Nam hoat dng tuyen quôc tê.
Cc Hang hái Vit Narn thông báo d co quan, don vj bit va thirc hin./.
Noi nhân:
-Nhu trên;
- Cuc trithng (de b/c);
- Hip hôi chi tâu Vit Nam;
- Hip höi chü tâu dja phwng Thanh Hóa;
- Hip 1ii chi tàu dja phuxxng Thai Bmnh;
- 1-Iip hôi v.n tâi Doàn k& An Lr — Hãi Phông;
- Hip hi 4n tái biên Narn Djnh;
- Hiêp hôi vn tãi biên Thai Binh;
- Trang Web cüa CIIHVN;
- Liru: VT, ATANHI-1.
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