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 Ngày 25 tháng 10 năm 2022 
 Số thông báo: 09TI/22TB 

Nội dung:  Văn bản số 4027/ĐKVN-TB ngày 18/10/2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về 
thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế từ nay đến 
hết năm 2022. 

Kính gửi:  Các chủ tàu/công ty quản lý tàu biển hoạt động tuyến quốc tế 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Nhằm mục đích giảm thiểu tỷ lệ tàu biển bị lưu giữ PSC, đạt được mục tiêu theo 
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", ngày 18/10/2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) ban hành văn bản số 
4027/ĐKVN-TB về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc 
tế từ nay đến hết năm 2022 (văn bản gửi kèm). 

Cục ĐKVN đề nghị các công ty vận tải biển quốc tế và các đơn vị đăng kiểm tàu 
biển duy trì hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện kiểm tra tăng cường theo văn bản 
nêu trên. 

Thông báo kỹ thuật tàu biển 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 
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, CTB, HTQT;   
- Trung tâm VRQC, TH; 
- Các chi cục đăng kiểm; 
- Lưu TB./. 



BO GIAO THÔNG VLN TA! CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CIJC BANG KIEM VIT  NAM Bc Ip - Ttr  do - Hnh. phüc  

S: 4027/DKVN-TB Ha N5i, ngày 18 Iháng 10 nãm 2022 

V/v thirc hin kim tra tang cuäng an 
toàn tàu biên hot dng tuyên quôc tê 
nhärn giàrn thiêu rüi ro itru g10 PSC. 

Kinh gU'i: 

- Các chü tàu, cong ty quàn 1 tàu bin; 

- Các dun vl däng kim tàu bin. 

Theo s lieu thong ké dn ngày 13/10/2022 có 19 krçvt tàu mang c quc tjch 
Vit Narn bj kru giU PSC nuâc ngoài trong do: Khu vrc Tokyo-MOU km giü 13 
lu'Qt tàu Vit Nam, t 1 lixu giü là 3,27% (13 tàu bj kru gi01397 tàu duc kiêrn 
tra). Chi trong tháng 9/2022 dã có 5 tàu Vit Nam bj lu'u giü tai  khu vrc các quôc 
gia DOng Nam A, gôm ca Thai Lan và Singapore là các nuâc rat hiêm khi hru gict 
tàu Vit Nam. Khu vrc Paris-MOU lixu gitt 05 hrcit tàu Vit Nam, t' l luu giU là 
45,45% (5 tàu bj luu giü/11 tàu duç'cc kiêm tra). Khu vrc Indian Ocean-MOU kru 
giU 01 lu'qt tàu Vit Nam, t' 1 km giü là 1,64% (1 tàu bj km giW61 tàu duçc 
kiêm tra). Khu vçrc Black Sea-MOU km girt 01 hxct tàu Vit Nam, t 1 km gi& là 
14,28% (1 tàu bj km giW7 tàu du?c kiêm tra). Két qua phãri tIch báo cáo thông ké 
khiêm khuyêt cho thây nguyen nhân dn den hru giü tàu chü yeu vn tp trung dôi 
vài an toàn chong cháy, an toàn hành hãi, h thông sir diing trong tru&ng hcTp sir 
co, tInh trng kin th?yi tiêt, trang thiêt bi ciru sinh cüa tàu, h thông quãn l an toàn 
và lao dng hang hái. 

Tip tijc thrc hin Quyt djnh s 3411/QB-BGTVT ngày 01/11/2016 cüa Bô 
tru0ng Bô Giao thông vn tài phê duyt Dê an "Duy trI dOi  tàu biên Vit Nam 
trong Danh sách träng - xám cüa Tokyo-Mou", Cic Dang kiêm Vit Nam (DK\1N) 
thông báo thirc hin tang cung kiêm tra an toàn k thut tàu tai  các dqt kim tra 
tàu biên tr nay den hét nàm 2022 nhu sau: 

1. D giãm tàu bin Vit Nam bj km gi PSC, tp trung ki&m tra cac ni 
dung sau: 

(1) An toàn chng cháy: h thng phát hin và báo cháy, cira chóng cháy và 
cac 1 ma trên kêt cau chông cháy, lôi thoát hiêm sir cô buong may, h thông dp 
cháy cô ctjnh, binh ciru hOa xách tay, EEBD, van clong nhanh két dâu, thông gió 
các ham hang, born cü'u bOa sr CO vâ duóng Ong cru hOa, cánh chn kra. 

(2) An toàn hành hãi : trang bj và cp nht hãi d& n phm hành hãi, 1p k 
hoach chuyên di, radar, la bàn din, la bàn tir, den hành trInh, VDRIS.VDR, 
BNWAS. 
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(3) TInh trang kin nu'óc/ kin thôi thit: dAu ng thông ho'i tir dng, ng thông 
gió, ông do sâu, nap rning ham hang, các ghirn bt lam kIn nap ham hang, các cüa 
kin nLróc, kIn thô'i tiêt, I ngu'ài chui cüa ham xIch neo. 

(4) An toàn cu sinh: xung cüu sinh, thit bl nâng h? vàngt giO'i han, 
xuông cap ci'ru và thiêt bj nâng h, dng ca xuông, chiêu sang sir cO khu virc nâng 
h xuông, phao be. 

(5) H thng quán 1 an toàn, an ninh và MLC: Cong tác bào du'&ng tàu và 
trang thiêt bj, khá nãng vn hành các h thong, thiêt bj cüa tàu, thai h?n  giây chirng 
nhn si1c khôe, hçp dông lao dng cüa thuyên viên, cOng tác v sinh khu virc sinh 
hoat cüa thuyên viên. 

(6) H thng ding trong tru1ng hcip sir c& Ngun din sr c& may phát 
din sij cô. 

2. Vic thirc hin các bin pháp lam giãm thi&i tàu bin hj ]uu gitt PSC, duy 
tn di tàu biên Vit Nam trong Danh sách trAng - xárn cüa Tokyo-Mou trén các tàu 
biên là rat quan•trQng. Cic DKVN dê nghj các chU tàu, cong ty quãn l tàu biên 
phôi hcip vói các don vj dang kiêm tàu biên hçp tác chat  ch trong qua trInh th?c 
hin kiém tra tang cuO'ng n8u trên. 

Ciic DKVN thông báo dn các Qu Ca quan, Don vj và Doanh righip./.\' 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- Ciic truông (d&c); 
- Cçic HHVN (de tfb Va phôi hgp); 
- Các Cãng vii hang hâi (dê t'b Va phôi h9p) 
- Phàng TB, QP, CN, Trung tarn VRQC (dê th/h); 
- Các chi cçic dàng kiém tàu biên (d thili); 
- LLru VP, TB!. 


	09TI_22TB_Tokyo MOU - Tang cuong kiem tra tau PSC
	4027 ĐKVN-TB Thực hiện KT tăng cường an toàn tàu biển hoạt động tuyến QT nhằm giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC (1)
	Page 1
	Page 2


