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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN 
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS 

 
 Ngày 06 tháng 02 năm 2017 
 Số thông báo: 004TI/17TB 

Nội dung:  Văn bản số 411/ĐKVN-TB ngày 06/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam 
về kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế. 

 
Kính gửi: Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển 

Các đơn vị Đăng kiểm tàu biển  
Ngày 06/02/2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam có Văn bản số 411/ĐKVN-TB về 

kiểm tra tăng cường đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế (văn bản đính 
kèm). Theo đó, để triển khai thực hiện Quyết định số 3411/QĐ-BGTVT ngày 
01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án "Duy trì đội tàu biển 
Việt Nam trong Danh sách trắng - xám của Tokyo-Mou", Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ 
thực hiện kiểm tra tăng cường đối với các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế 
có GT từ 500 trở lên từ ngày 15/02/2017 đến hết ngày 31/12/2017 theo các nội dung 
được nêu trong Văn bản số 411/ĐKVN-TB. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ 
thuật TB của trang tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn. 

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam,  
Phòng Tàu biển (TB) 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: + 4 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +4 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; 
- TB, QP, CN, CTB, VRQC, TTTH; 
- Các chi cục Đăng kiểm tàu biển; 
- Lưu TB./. 



BO GIAO THONG VAN TAI 
CIJC BANG KIEM VII T NAM HQc lap 

CQNG HOA XA H0I CHU NGHIA NOT NAM 
- Tv do - 14nh phfic  

S6: 411/DKVN-TB 	 Ha NQi, ngay 06 Mang 02 nam 2017 

V/v: ki6m tra tang ems:mg d6i vai tau bien 
Viet Nam hog dOng tuyen quoc te. 

Kinh giri: 
- Cac cong ty van tai bien quoc te; 
- Cac dan vi clang kiem tau bien. 

Trong nam 2016 tinh hinh tau bien Viet Nam bi ltru Oil PSC tai khu vric 
Tokyo-MOU dien bien theo chieu twang xau so vai nam 2014 va 2015. SO 
luang/tS7 le tau bier' Viet Nam bi luu Or' PSC trong nam 2016 la 30/4,04% (s6 lieu 
ttrang irng cua nam 2014 va 2015 lan iucrt la 26/3,55% va 20/2,77%). Tir ngay 
01/01/2017 den ngay 06/02/2017 &A c6 them 03 luvt tau Viet Nam bi ltru gill PSC 
tai Trung Quoc, Indonesia va Fiji vai ty le ltru gift xap xi 4,0%. 

Tri6n khai thkrc hien Quy'et dinh s6 3411/QD-BGTVT ngay 01/11/2016 dm 
BO trtrang B6 Giao ,thong van tai phe duyet De an "Duy tri d6itau bier' Viet Nam 
trong Danh sach trang - xam cua Tokyo-Mou", Cyc Dang kiem Viet Nam thy.c 
hien kiern tra tang cuong doi vai cac tau Hen Viet Nam hog d6ng tuyen quoc to 
nhtr sau: 

1. Th6i gian thkrc hien: tir ngay 15/02/2017 d&I het ngay 31/12/2017. 

2. D6i arcing kiem tra: cat ca cac tau hog d6ng tuy6n qu6c t6 c6 GT tir 500 
tra len. 

3. Thai diem kiem tra: tai tat ca cac dat kiem tra, danh gia phan cap va theo 
luat ctia tau, bao gom ca kiem tra, danh gia bat thutmg, kiem tra, danh gia tau theo 
yeu cau cua Cang vu Hang hai hoac sau khi tau bi ltru gill PSC; ke ca tai cac dcrt 
danh gia ISM, ISPS, MLC. 

4. Bi'eu mau sir dung: Danh myc tong kiem tra (mail PSC.CL) va Bao cao 
kiem tra (mau SMS.IR) dinh kern. Tat ca cac khiem khuyet c6 the dan den viec tau 
bi ltru 	phai duvc khac phyc triet de truac khi cap mau PSC.CL/SMS.IR cho tau 
va cap/xac nhan cac giay chirng nhan lien quan cho tau hog Ong. 

5. Ltru y tai cac dat danh gia he th6ng quan ly an toan (ISM), he th6ng an 
ninh tau (ISPS) va lao d6ng hang hai (MLC): neu danh gia vien phat hien cac 
khiern khuyet k5/ thuat c6 nguy co. dan den tau bi ltru gia PSC thi phai lap bao cao 
sir khong phi" h9p theo quy dinh va giri ve Trung tam Chimg nhan he thOng quan 
13', chat *trig va an toan (VRQC) phoi hop vai Ph6ng Tau bien chi dao cac dan 
vi dang kiem kiem tra, khac phyc trutfc khi tiep tyc cap/xac nhan cac giay chirng 
nhan lien quan cho tau hog d6ng. Trung tam VRQC danh gia mire d6 thy.c hien he 
thong quan ly an toan thong qua cac khiern khuyet trong bao cao SMS.IR va de 
xuat, chi dao thkrc hien bien phap thich h9p, bao gom ca danh gia bo sung tau va 
ding ty. 



6. Giri bao cao kiem tra cho Ckic Dang kiem Viet Nam: trong thai gian 
24h00 sau khi cap, don vi clang kiem gin mau PSC.CL va SMS.IR ve dia chi: 
hainv@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn; taubien@vr.org.vn; vrqc@vr.org.vn  va 
truongpt@vr.org.vn. 

7. Phan tich va tong hop s6 lieu: can cir mrau PSC.CL va SMS.IR do cac don 
vi clang kiem gCri ve, hang thang Phong Tau bier' chu tri, phoi hqp voi Trung tam 
VRQC tien hanh phan tich va tong hop xu huong, nguyen,nhan cac khie'm khuyet 
de de xuat cac hanh Ong khac phvc, phong ngira can thiet va thong bao cho cac 
ben lien quan.,Trong q41/2018, Ctic,  Dang kiem Viet Nam se' cong bo bao cao 
tong hop ye kiem tra tang ctrang tau bien hog dOng tuyen quoc to nam 2017. 

Viec thkrc hien cac bien phap lam giam thi'eu tau bien bi ltru giii PSC va duy 
tri Oi tau bien Viet Nam trong Danh sach trang - xam dm Tokyo-Mou la rat quan 
trQng va cap thiet, Ckic Dang kiem Viet Nam de nghi cac cong ty van tai bien quoc 
to có sir hop tac chat the trong qua trinh thtrc hien kiem tra tang cuang neu tren. 

Ct.ic Dang kiem Viet Nam thong bao d&I cac Q4 Dan vil. 

Noi nhOn: 
- Nhtr tren; 
- Cac Ph6 Cnc trtromg (de c/d); 
- Cac phong TB, QP, CN, VRQC (de t/h); 
- Luu VP, TB. 

 

Trtin Ky Hinh 
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CyC HANG KIEM VIET NAM 
VIETNAM REGISTER 

DANH MIX TONG KIEM TRA 
Inspection Checklist 

Giarn nguy co tau bi luu gift PSC 

Reducing the risk of PSC detentions 

S6 bao cao 
Checklist No. 

Ten tau 
Ship's name 

Sc IMO 
IMO Number 

Ki6u tau 
Type of Ship 

No'i kiem tra 
Place 

Ngay 
Date 

Chii tau/ Cong ty quan ly 
Shipowner/ Company 

Ghi ch0 Hang muc phai chub anh. 

lb* : Hang muc phai th& bang bua 

Dian cot ket qua: "X": Thoa man 

"ID": Khiem khuyet duvc phat hien va khac phuc hoan toan 

"R": Du'a khuyen nghi trong m6u RNI 

"-": Khong ap dung 

DANH Ml.JC TONG KIEM TRA 

Van phong tau/ Butmg thuy6n trwang 
Ke't qua 

Hang muc 11()i dung ki6m tra (Phuvng phap thir) 

1.1 Gray chUng nhan Hieu Icrc, nOi dung 

1.2 
Thong bao 6n dinh, 
huang dan x6p tai 

Ban chinh co tren tau 

1.3 
File bao cao ki6m tra 
(chi ap dung cho ESP) 

Bac) cao ki6m tra cUa VR. 
Bao cao do chieu day. 
Chuang trinh kiem tra 

1.4 SOPEP 
Danh muc dia chi lien lac duvc cap nhat. 
SOPEP cluvc Chinh quy 'en phe duyet 

1.5 Nhat ky dau/ nhat ky rac 
Ghi chep chinh xac (so sanh nhat ky do ket va nhat ky dau) 
Luang can du' sau khi d6t (chuy6n len bey/ gia tren tau) 

1.6 Ke hoach quan ly rac Co tren tau 

1.7  
LL.CD, 
SE.APA/SE.APB, 

CO tren tau 
Cap nhat cac thay d6i, trang bi b6 sung... 

2 
Buong lai 

K6t qua 
Hang muc Noi dung kik, tra (Phu'o'ng phap thin) 

2.1 
Hai db & Thong bao cho 
ngu'ai di ben 

Hai dO cua cang tai co tren tau. 

Phien ban mai nhat va cac to chinh nho 

01/2017 
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2.2 An pharn hang hai 

Danh muc den 

Lich they trieu 

Huang clan hanh hai (Sailing Direction) 

Tu chinh nho 

S6 tay IAMSAR 

2.3 Nhat ky boong Ban ghi huan luyen (rai tau/cCru hoa/lai sv c6/ vao khong gian kin... 

2.4 Phao ao Den, Ice chCr, tinh trang ben ngoai, phe duyet cua CQHH 

2.5 La ban tir chuan Chieu sang, khong c6 bot, bang d6 lech 

2.6 VHS, MF/HF 
BQ/RQ test/ Ngu6n du'phong va bao cao 

Hoat dOng 

2.7 EPIRB 

Bao cao thir 

Han thiet bi nha thCiy tinh 

Vi tri 

2.8 AIS, Do sau, VDR Hopt Ong tot 

2.9 
BBaod6ng nuac xam 
nhap (neu c6) 

Hoat dong 

Chi bao 

2.10 Den tin hieu ban ngay 

Hoat dOng bang ngu6n scy c6 

Hoat dOng tai ca 2 man 
 

Ac quy di dOng va toi thi6u 3 bong du' ph6ng (tau dat ky vao hoac 
sau ngay 01.07.2002) 

2.11 
BaodOng 

va phat hien chay 

Hoat dOng 

Hoat dOng bang ngu6n sci c6 

Bao dOng trong 2 phOt 

Khoang cach giCra cac diem bao chay bang tay 

2.12 Cam !Dien chay 

Thin cam bien 

Bao dOng anh sang/am thanh 

Khoang cach giCra cac cam bien 

2.13 Bang den hang hai 

ThV bao d6ng 

Den hoa tieu 

Hoat dOng bang ngu6n st:r c6 

2.14 Den scr co 
Hoat dong 

Khong co I-kr hong 

2.15 ECDIS 
Thu'haat dong 

Phien ban hai d6 dien tCr 

2.16 Lich trvc ca Lich tru'c ca va quy trinh duvc rap va treo tren bung lai 

3 
Canh ga CAL,' tai 

Ket qua 
Hang myc NOi dung ki6m tra (Phwyng phap thip) 

3.1 Phao nha nhanh 

Den tcr sang 

Ngay het han 

Kieu b6 tri (kiem tra viec nha co rai duvc xuong nudic ?) 

3.2 Den hang hai 

San den 

Goc chieu sang 

Kh6ng hu hang, den bi barn san ban 

Day dan dien khong bi lao hoa (hardened, cracked), mat thanh do', 
gia TO' 
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4 
Ben ngoai thu,i;vng tang 

Hang myc Neii dung kiem tra (Phu,cong phap 010 
K6t qua 

4.1 BuOng ac quy 

Ac quy du' phong cho GMDSS 
Trang bi noprl 
Cap not 
Den phong no 
Thong hal, thong gio 

4.2 Bung may phat sty co 

Hoat dOng 
DOng h6 do 0 
Van cach ly tCr ket nhien lieu 
Luang nhien lieu (18 gidy hoot dOng) 
ThCY mat dien toan tau (blackout test) 
Boc ch6ng chay 
ThOng hai (mon kho) 

4.3 Thong gio bung may va 
chan lira ong kh6i 

Hoat dOng cUa canh chan lira/ mon ri 
Bao du'O'ng, lu'u y tieu chu6n khe ho' cila nha san xu*at (du'a tren ca 
so,  khe ha khi the tao la 3-4 mm) 
Kiem tra bang mat canh chan lira 
R6 ri thydYng hal (=lieu khien 
Mot, thi -1g 
Cac symbol 

4.4 Kho sun 
B6 tri chCra chay, ne'Ll chCra chay bang nudyc 
Vi tri dat binh china chay 
L6 xa khi china chay 

5 
Phu'o'ng tien cipu sinh va 136 tri ha 

K6t qua 
Hang myc Nc)i dung ki6m tra (Phu'o'ng phap thiv) 

5.1 Be CCEU sinh tty th6i 

Thiet bi nha thOy tinh (HRU) 
Kha nang di chuyen (neu ap dung) 
1 HRU cho m6i be ( tau dat ky vao hoac sau 01.07.1998) 
Cach thtYc lien ket (weak link, painter..) 

5.2 
Kiem tra hang nam do 
ca sa bao du,"ang thcrc 
hien 

Chirng chi cila k9 thuat vien 
Bao cao khong con khuyen nghi 

6 
Ben trong thuvng tang 

Ket qua 
Hang myc Ni§ dung ki6m tra (Phu,cong phap thiv) 

6.1 Cira fix clang 
Khong co mac gifY 
Hoat dOng 

6.2 Boc cach nhiet Khong mat/ thieu/ boong troc 

6.3 
He th6ng china chay co 
dinh bang CO2  

Lu'o'ng cong chat trong binh 
Ngay,thi:r ap lu'c 

h. 	T uyen vier) thong thao thao tac 
Boc cach nhiet bung 002. Chieu cao ben trong, ben ngoai aa 
'Ong thong ho'i bung CO2  
Vi tri ch6t an town theo tieu chuan cCia nha san xuat 
Cac dubmg 6ng dan, hu hang, bier) dang 

6.4 Cam ben chay 
ThCr cam bien 
Bao dOng am thanh/ anh sang 
SO lung cam bin 
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6.5 Van cach ly 
Vi tri 

BO phan chuyen d6ng 
Danh dau vi tri dong ma 

6.6 BO do nguai chCra chay 

Cat giCr hang biet 
Han va trong li.rang binh khi nen (Ca binh dcr trCr) 
Hoat dOng 
Phu kien/ den 
Thuyen vier) thong thao cach mac b6 d6 chCra chay 

7  Boong chinh va khoang hang (tau hang tong hop va tau hang roi) 
K6tqua 

Hang myc 1\1•:)i dung ki6m tra (Phu'o'ng phap thu') 

7.1 Bich not boa quoc to Duy tri cac hang muc yeu cAu 

7.2 Thong gi6 

Hoat dOng cCia canh chan ICra/ mbn ri 

Ong th6ng gib, nap day IN  

Dac biet lu'u y ki•em tra tinh trang tat ca cac canh chan ICra va thong 
gib khoang hang tau Ro-Ro 

Cackr hieu co lien quan 

7.3 ThOng hai 
Ong th6ng hai (mon ri / thCing) IN  
Bong not 

Ohi6u cao 

7.4  
Ou'ang 6ng nu'ac chCra 
chay 

ThCing/ro ri 

Mon ri 1 

Chuyen dOng cCia van 

Dap va 

7.5 
Sung phun bot va van 
(neu co) 

Hoat dong cua cacbO phan chuyen dOng 
ThCr phun nuac 

7.6 Boong chinh 

Mon ri/ thUng/ nCrt 	I 

Tinh trang son 
 

Bien clang, I6i 16m 

M6t on dinh tam 

7.7 
L6 xu6ng khong gian 
ben dual 

Kin thai tit 

Ca c6u dong 

Mon ri/ thong IN  

7.8 Nap khoang hang 
M6n ri/ thCing IN  
Thiet bi lam kin 

Kin thai tit (thir voi r'Ong) 

7.9 
Mieng quay khoang 
hang, ma, nep 

M6n ri/ thong/ nut /lk,  

Nut 

"Dap xi mang, dan bang dinh" 

7.10 
Man chan song va Ian 
ca n 

Mon ri/ thCing 1' 

Nut cong, venh, bien clang 

Khong du chieu cao; thieu ma ch6ng 

7.11 
Ca cAu giCr nap khoang 
hang 

Mon ri/ ththongl''' 

Khe ha 

7.  12 
&yang 6ng CO'll hoa c6 
dinh CO2  

Mon ri/ thong / 
NCrt 

7.13 
Cac khoang hang — 
Kiem tra trang thai 
Chung 

Mon ri/ thong (ch6 ji mat dual boong giCra 2 khoang hang) 
R6 ri 
SCra chira tam thai bai thuyen vien (han lai hoac tam op) 
Tam boong tai goc mieng khoang hang 
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7.14 
Cac I6 thoat nutec cua 
mieng quay ham hang 
(Drain pipe) 

Khong kin, mat. hong van mot chieu 

7.15 
Cac 16 thobt nu'O'c mat 
boong KO do cac vat can rai vao 

7.16 
Duteng 6ng thLiy !ix tren 
tat ca cac boong 

R6 dau 
Thieu mat cac tai do' 

7.17 
Cac hOp di day dien tren 
boong 

Mon ri 

ThUng... 

7.18  
Cac khay hung dau tren 
boong 

Thong 

Thieu bu long/chot 16 xa 

Boong dang MCA 
K6t qua 

Hang muc Noi dung ki6m tra (Phwyng phap thip) 

8.1 Thong g a 
Hoat dOng cua canh chan ICsa/ mon ri 

Ong thong gi6, nap day /4" 

Cac ky hieu co lien quan 

8.2 Thong hai 
Bong n6i 

 

Ong thong hai (ro ri) /.‘ 

Chieu cao 

Nirt, thUng. Kh6ng thoa man tinh kin ntyac 

8.3 
L6 xu6ng khong gian 
ben du'Oi 

Kin thol tiet 
Ca c6u clang 

,k Mon ri/ thong / 

Thiet bi lam kin 

Tay vin, Ian can, bac de chan (mon, ri, thieu, mat...) 

8.4 Den hang hai 

G6c chieu sang 
Kh6ng hu• hong 

 
Day clan dien khong bi lao hoa (hardened, cracked), mat thanh do', 
gia do 

8.5 Be cua tai neo/tOi day 

Mon ri/thUng t 

He th6ng ham/phanh 
 

Tinh trang cua tr6ng cuOn day 

Khay tit:mg dau, 16 thoat 

8.6  
He th6ng hOt kh6 cac 
khoang mai (neu c6) 

He thong kiem soat tiy xa 

Thin hoat dOng cam bien 

9 
Kho mu' 

Kitt qua 
Hang muc NOi dung kiem tra (Phu'o'ng phap thi.') 

9.1 
Ong clan xich va 6ng 
th6ng hai cua F.P.T 

M6n ri/thung (dau v6 t ro ri) "" (Ltyu y chan 6ng) 

9.2 TOn vach ham xich Mon ri/thong 1 

9.3 
Boong dang mCii/ct:ra kin 
thol tiet/ ton san, vach 

Khong co anh sang lot ttY ngoai vao 

9.4 Phao ao 

Den 
Ten tau, cang dang ky 
Tinh trang cua ao 
Duyet bo'i Chinh quy6n 
N6u la loai mac ciing vo'i qu6n ao bai thi phai ki6m soat so It_rong 

9.5 Quart ao boi cach nhi'et 
Hinh thin, muc thUng, ky hieu 

Kha nang sCr dung (mac) cua thuyen vien 

01/2017 



PSC.CL 6/8 

10 
Boong clang duoi 

K6t qua 
Hang muc NOi dung kiem tra (Phuvng phap thir) 

10.1 
Den hang hai (g6m ca 
den neo duoi) 

Goo chieu sang 

Kh6ng hu' hong 

Day dan dien khong bi lao hoa (hardened, cracked), mat thanh d&, 
gia d& 

10.2 Thong hai 
Bong not 

 

Ong thong hai (dau vat ro ri) 1 

Chieu cao 
Nut thUng. Khong th6a man tinh kin nuac 

10 3 
L6 xu6ng khOng gian 
ben duai 

Tinh kin thai tiat t 
Thiet bi dong 

-IN. 
Mon ri/thong / 

Thiet bi lam kin 
Tay vin, Ian can, bac d6 chan (m6n, ri, thieu, mat... 

11 
Bu6ng may lai & Buong bum cu'u hoa su' co 

Kistqua 
Hang muc W•i dung ki6m tra (Phwyng phap thiv) 

11.1 Den chieu sang scr co 
ThCp hoat d6ng 
Khong hu' hong 

11.2 May lai 

He th6ng but kilo 
Ket dau L.0 & bao dOng barn dau thUy luc 
May lai su,  co 
Ve sinh bu6ng may lai 

Chan cac ong thong hai di qua bu6ng may lai 

11.3 Bam CI:1'U h6a su' c6 

Khai dong (vai Ian n6u c6 the, hireyng dan khi kh&i dOng barn tai 
chieu chim thap. Thin ca chi:rc nang tu,  but va barn chan kh6ng) 

Ap su6t but  r, 
Hai vi tri voi r6ng (moi, I6u lai) 
Bao ye ciutmg ong but hoac &rang Ong day xuyen qua buong may 

Tinh trang duang ong khi xa 

San bu6ng barn dong ntyac 
R6 nuac a Tau barn 
Loai b6 &rang ong m6i Van dubmg ong but (nau co) 

12 
Buong may 

K6t qua 
Hang muc Nii dung ki6m tra (Phu'o'ng phap thin) 

12.1 Cam bien chay 
ThCr cam ben 
Bao dOng am thanh/anh sang 

12.2 Binh cu'u h6a xach tat' 

Ngay nap cong chat 
Tht:r chik nang (mau) 

Ngay th& ap luc 
Vi tri b6 tri so vai Sa d6 phong ch6ng chay (Fire Control Plan) 

12.3 Binh CCPU hoa di d6ng 

Ngay nap cong chat 

Thir chi:pc nang (m6u) 
Ngay thin Op lu'c 
Vi tri b6' tri so yoei Sa d6 ph6ng chemg chay (Fire Control Plan) 
Chieu dai voi phun (hose) 
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12.4 Loi thobt hiern su,  c6 

Tinh trang boo cach nhiet ro 
CCra tcr dong 
Den chieu sang su' co 
Luon du'o'c chieu sang bang ngu6n dian chinh 
(DOi vaei tau hay vao Trung Qu6c, can lu'u ji them day barn) 
Lu'u y khoang rang 800x800 
Lu'u y cach nhiet & san loi thobt 

12.5 Den chieu sang su' c6 
ThCr host cl6ng 
Khong hu hang 
Thtr mat ngu6n dien chinh, tcr d6ng nhay sang ngu6n sty co 

12.6 Dong nhanh/ Ngat van 
Tinh trang host d6ng 
CO su' co kat khong 
Can lu'u Y so Itycyng van dong nhanh 

12.7 Cach nhiet 

Khong bi mat 
Khong bi hong/ thieu 
(Cach nhiet: khu vcrc co nhiet d6 cao, du6ng 6ng dau nhien lieu va 
m6i noi, 6ng hai) 
Sipa chira/thay the khu V 1,1'C &roc sCra china tam th6i (nhu' xi mang, 
chang buc)c tam th&i) 

12.8 
Ong I6ng cUa d6u cao 
ap 

Khong hu,  hong 
Bao dOng dau ro 

12.9 Thiet bilpc dau 

Bao d6ng 15ppm 
TV d6ng thrng 
Ve sinh ben trong du'Ong 6ng thoat (cleaning outlet pipe inside) 
Thiet bi lac va tinh trang ben trong 
Six dung thiet bi Ipc cua nha san xu6t & thiet bi IpC du' phong 
Sp' thong thao cUa thuyan vien dOi veyi thiet bi (thir hoat d6ng va 
thiy bao d6ng) 
Dong van xa man 
Bich n6i tieu chuan (kich thu6c bich) 
Treo hu6ng cian su' dung 
Loai too cac 6ng m6m (n6u c6) 

12. 10 
Dung ong xa trcrc tiep 
nu,Osc la canh ran dau 

Phai thao bo n6u c6 

12.11 
San bu6ng may (Sack 
se) 

Luong nu6c la canh VA 
Phai chuyen len b& neu nhi6u 
RO nu6c/clau d6i vai may chinh/may phu 
Kh6ng co chat can thCra va gie dau 
Khong co dau ro till' cac ket dau nhien lieu (Xac nhan 16 xa day) 

12.12 Thiet bi X171' ly nu6c thai 

Bao d6ng mirc 
Hoat dOng bum 
Sp' thong thao cUa thuyen vien dOi v&i thiet bi (thCr hoat d6ng va 
thin bao d6ng) 
Ong thong hal va du6ng tun hoan 
Xac nhan ban tinh toan xa thai 
Bich n6i tieu chuan (kich thu6c bich) 
Lopi b6 tat ca cac bpi 6ng m'em 

01/2017 
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Khong gian khac 

K6t qua 
Hang muc tsUcii dung kiem tra (Phwang phap thCv) 

13.1 Kho san 

Binh C 1:1' LI h6a 
Den phOng no 
Th6ng gio 
San dat tai khu 	quy dinh 
B6 tri china chay, n6u chila chay bang ntsac 
Vi tri dat binh chCfa chay 
L6 xa khi chaa chay 

14 ISM, ISPS Bao cao va danh myc SMS cCia VRQC 

Bang krem vien/ Surveyor 
(K)i ten, ciong dju/ Signature and stamp) 

01/2017 
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CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
VIETNAM REGISTER 

 

BÁO CÁO KIỂM TRA SMS 
SMS Inspection Report 

 

Surveyor: Department/ Bộ phận:    

Mobile/ ĐT:  Email: 

Place of inspection/ Nơi kiểm tra:     Date of inspection/ Ngày kiểm tra:  

1. Thông tin chung/ General information 

Ship’s name 
Tên tàu 

IMO Number 
Số IMO 

Flag        
Quốc tịch 

Company                                             
Tên Công ty  

Name*: 

 

IMO No.: 

Address*: 
 

Ghi chú/ Note:  * ghi theo DOC-SMC/ corresponding with DOC-SMC 

SMC No.              
Số SMC 

Date of issue 
Ngày cấp 

Issued by 
Cấp bởi 

DOC No.            
Số DOC 

Date of issue 
Ngày cấp 

Issued by 
Cấp bởi 

Last date of SMC audit/Ngày đánh giá SMC gần nhất: 

2. Category of Critical Deficiency/ Phân loại khiếm khuyết nghiêm trọng: 

Kỹ thuật/ Technical Hoạt động/ Operational Tài liệu/ Documentation Khác/ Other 

    

3. Details of Critical Deficiency/ Mô tả chi tiết: 

 

 

 

 

 

4. The Reported has been informed to/ Báo cáo này đã được thông báo cho: 

Company Representative or Master/ Đại diện công ty hoặc Thuyền trưởng  

VRQC (Pham Thanh Truong, email: truongpt@vr.org.vn, fax: 04.37684720)  

  

5. Reported by/ Người báo cáo: 
Date/ Ngày: 
Signature & Stamp/ Ký, đóng dấu: 
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CHECKLIST 
DANH MỤC KIỂM TRA 

 

Surveyor: Date:    Signature 
Technical / Kỹ thuật Deficiencies details/ Chi tiết khiếm khuyết Kiểm tra

Check 
Combination of deficiencies, that together indicates that 
the maintenance system is not effectively implemented/ 
Kết hợp các khiếm khuyết cùng với nhau chỉ ra rằng hệ 
thống bảo dưỡng không có hiệu lực thực hiện.  

VD: Bảo dưỡng tàu không có kế hoạch, không có hồ 
sơ bảo dưỡng, tàu không được cấp vật tư (sơn, mỡ 
….), không có bằng chứng bảo dưỡng … 

 

Poor condition of hull, main deck, closing appliances, 
railings, ladders/ Tình trạng kém của vỏ tàu, mặt boong 
chính, các thiết bị đóng, tay vịn, thang. 

VD: Không 
 

Defective/ missing fire fighting and life saving  
appliances, oil pollution prevention equipment/ Hư hỏng 
/ mất các trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, chống ô 
nhiễm. 

VD: Mất phao bè cứu sinh mạn phải 
 

Leaks and oil in E/R spaces, pump-rooms etc/Rò rỉ dầu 
trong buồng máy, buồng bơm  … 

  
Deficiencies should not be reported, when/ Các khiếm khuyết không cần báo cáo khi:  
- they are considered normal wear and tear for the ship type and age and/ chúng được coi là các hao mòn tự nhiên bình thường dựa trên tuổi 
và loại tàu. 
- there is evidence that deficiencies are being dealt with adequately by the Company including the personnel working on board/ có bằng 
chứng các khiếm khuyết này đang được xử lý triệt để bởi công ty bao gồm cả những người làm việc trên tàu. 

Documentation / Tài liệu Deficiencies details/ Chi tiết khiếm khuyết Kiểm tra
Check 

Expired classification or statutory certificates or 
certificates not endorsed as required/ Các GCN phân cấp 
hoặc theo luật hết hạn hoặc không được xác nhận theo 
quy định 

 
 

Overdue surveys, overdue audits or overdue conditions 
of class/ Quá hạn các loại hình kiểm tra, đánh giá, kiểm 
tra tình trạng phân cấp. 

 
 

Ship’s copy of Document of Compliance (DOC) not 
valid or not relevant to ship type/ Bản sao DOC  không 
còn hiệu lực hoặc không liên quan tới loại tàu. 

 
 

Original Safety Management Certificate (SMC) has 
incorrect data or endorsements missing/ Bản gốc SMC 
sai thông số hoặc mất phần xác nhận. 

 
 

Emergency response plans and relevant SOPEP manual 
not available (contact points ashore should be current 
and corresponding with Company name / address on 
DOC and SMC)/ Các kế hoạch đối phó khẩn cấp và các 
phần liên quan tới sổ tay SOPEP không có trên tàu (chi 
tiết liên lạc được cập nhật và phù hợp với tên và địa chỉ 
công ty ghi trên DOC/ SMC). 

 

 

Entries for relevant drills etc. in Log Book not completed 
in accordance with mandatory requirements/ Các cuộc 
thực tập không được ghi chép vào nhật ký theo các quy 
định bắt buộc. 

 
 

Incorrect or missing entries in the Oil Record Book/ 
Không ghi hoặc ghi không đúng vào nhật ký dầu. 

  
Fire Plan not up to date/ Không cập nhật sơ đồ kiểm soát 
cháy. 

  

Operational / Hoạt động tàu Deficiencies details/ Chi tiết khiếm khuyết Kiểm tra
Check 

Accidents and hazardous occurrences not reported to the 
Company/ Các tai nạn và tình huống nguy hiểm không 
được báo cáo về công ty   

 
 

Crew not able to satisfactorily conduct practical 
demonstrations of shipboard operations, such as starting 
the fire pump, emergency generator, lifeboat engine, etc/ 
Thuyền viên không có khả năng thực hiện các tác nghiệp 
theo yêu cầu như khởi động bơm cứu hỏa, khởi động máy 
phát sự cố, khởi động máy xuồng cứu sinh … 
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Crew not able to communicate effectively in the 
execution of their duties/ Thuyền viên không có khả năng 
trao đổi thông tin 1 cách có hiệu quả trong khi thực hiện 
các nhiệm vụ. 

 
 

Inability of crew to perform satisfactorily mandatory 
drills such as fire drills, LSA drills, pollution prevention 
drills, etc/ Thuyền viên không có khả năng thực hiện 1 
cách thỏa đáng các loại thực tập bắt buộc như thực tập 
cứu hỏa, thực tập trang thiết bị cứu sinh, thực tập chống 
ô nhiễm,  … 

 

 

Others / khác Deficiencies details/ Chi tiết khiếm khuyết Kiểm tra
Check 

Ship’s complement not complying with the Minimum 
Safe Manning Certificate/ Định biên trên tàu không tuân 
thủ GCN định biên an toàn tối thiểu .  

 
 

Master, officers and ratings not certified as required by 
the STCW Convention/ Thuyền trưởng, các sỹ quan 
không được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu của 
STCW. 

 
 

Serious deficiencies in respect to housekeeping and 
maintenance of galley, crew accommodation, and 
provisions stores/ các khiếm khuyết nghiêm trọng trong 
việc bảo dưỡng bếp, khu vực sinh hoạt của thuyền viên 
và các kho thực phẩm. 

 

 

Port state or flag state detentions/ bị PSC hoặc FSC lưu 
giữ 

  
No evidence of internal shipboard audit within last 15 
months/ Không có bằng chứng đánh giá nội bộ tàu trong 
vòng 15 tháng gần đây nhất. 

 
 

No evidence of Safety Management System Review by 
Master and company / Không có bằng chứng soát xét hệ 
thống quản lý an toàn. 

 
 

No evidence of: Controlling access to the ship; 
Controlling embarkation of persons and their effects; 
Monitoring restricted areas/ Không có bằng chứng: kiểm 
soát người lên xuống tàu cùng hành trang; không kiểm 
soát các khu vực hạn chế; không kiểm soát tiếp cận tàu. 

 

 

There are not copy of seafarers’ employment agreement 
(SEA) onboardship/ Không có bản sao hợp đồng lao 
động của thuyền viên trên tàu 

 
 

There is evidence that Crew are not paid accordingly to 
SEA/ Thuyền viên không được trả lương theo SEA 

  
There is not record of the last SMC audit/ Không có hồ 
sơ đánh giá SMC gần đây nhất. 

  
Not safe for sailing/ không đảm bảo an toàn hành trình       

  

Concluding/ Kết luận: 

 

 

 

 

 

 

Đăng kiểm viên/ Surveyor 
(Ký tên, đóng dấu/ Signature and stamp) 
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