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ĐỊA CHỈ: 18 PHẠM HÙNG, HÀ NỘI 
ADDRESS: 18 PHAM HUNG ROAD, HA NOI 

ĐIỆN THOẠI/ TEL: (84) 4 3 7684701 
FAX: (84) 4 3 7684779 

EMAIL: vr-id@vr.org.vn 
WEB SITE: www.vr.org.vn 

 
Ngày 26 tháng 05 năm 2011 

Số thông báo: 017TI/11TB 
Nội dung: Văn bản số 728/ĐKVN ngày 25/05/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về 

kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận công nhận năng lực các trạm 
thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường tàu biển. 
Kính gửi:  Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển 

Các nhà máy đóng tàu biển 
Các đơn vị chế tạo và nhập khẩu máy, trang thiết bị sử 
dụng trên tàu biển 
Các trạm thử, phòng thí nghiệm liên quan đến chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển  

Thực hiện Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết 
định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005, được sửa đổi, bố sung bởi 
Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày  19 tháng 04 năm 2011 của Bộ Giao thông vận 
tải (sau đây gọi là “Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam”), Cục Đăng kiểm Việt 
Nam có văn bản số 728/ĐKVN về kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận công 
nhận năng lực các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng 
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển. 

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo kỹ thuật này văn bản nêu trên và đề nghị 
các Quý Cơ quan lưu ý áp dụng. 

“Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam” được đính kèm Thông báo kỹ thuật 
số 011TI/11TB ngày 05 tháng 05 năm 2011 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. 

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 cơ quan cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: + 4 37684701 (số máy lẻ: 521) 
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Fax: +4 37684722 
Thư điện tử: bangph@vr.org.vn 
Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng./. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Nơi nhận: 
-Như trên; 
-TB, QP, CN, CTB, VRQC, TTTH; 
-Lưu TB./. 
 

 
 

Nguyễn Vũ Hải 








