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STT 
Số phân cấp/ 

Số IMO 
Tên tàu 

Cảng lưu giữ 
Ngày lưu giữ 

Chủ tàu/ Công ty 
 

Mô tả khiếm khuyết 

01 

VR054140/ 
IMO9334105 
TAN CANG 

GLORY 

Shanghai, China 
03.01.2023 

(Tokyo MOU) 

 
Công ty cổ phần vận tải biển Tân 

Cảng 

1/ (03105) Các kẹp giữ nắp hầm hàng không được đóng khi tàu hành trình từ khu neo CJK đến Wusong 
(30) 
2/ (04110) Thực tập rời tàu ngày 28.11.2022 và 29.12.2022: thuyền viên dùng chung 1 hình ảnh, bằng 
chứng cho thấy thực tế tàu không thực tập (30) 
3/ (05105) Thuyền viên không thực hiện vận hành được thiết bị MF/HF SSB (30) 
4/ (07106) Hệ thống phát hiện và báo cháy lỗi (30) 
5/ (07109) Hệ thống phun sương chữa cháy cục bộ phía trên khu vực máy lọc dầu: khi thử, nước không 
phun trong khi bơm tự động chạy (30) 
6/ (10199) Màn hình của 02 GPS nhìn không rõ (17) 
7/ (13101) Tàu không ma nơ được khu vực luồng CJK, vùng nước hẹp và mật độ tàu nhiều vào ngày 
26.12.2022. Lò xo của xu páp xả số 6 của máy chính bị gãy, đã được thay thế bằng phụ tùng dự trữ trên 
tàu (17) 
8/ (14402) Bơm hóa chất cho thiết bị xử lý nước dằn hòng, tuy nhiên van xả mạn của thiết bị xử lý nước 
dằn mở hoàn toàn, nước xả chưa qua xử lý thải ra sông Yangzi khi tàu neo tại khu neo Wusong (30) 

02 
VR093349/ 

IMO9552707 
GREEN SEA 

Bangkok, 
Thailand 

05.01.2023 
(Tokyo MOU) 

Công ty TNHH thương mại vận tải 
quốc tế Hải Tín 

1/ (16105) Không kiểm soát người lên tàu (17). 
2/ (11104) Móc hạ của xuồng cấp cứu không được giữ đúng cách (30) 
3/ (07106) Hệ thống phát hiện báo cháy của tàu đang bị tắt (30). 
4/ (02132) Hệ thống báo mức nước hầm hàng đang bị tắt (17). 
5/ (04114) Máy phát điện sự cố không sẵn sàng hoạt động (30) 
6/ (07112) Nhiều EEBD trên tàu (kể cả trong buồng máy) tình trạng kém (30) 
7/ (07199) Có nhiều thùng/can di động chứa dầu trong buồng máy (17) 

03 
VR133759/ 

IMO 9561019 
LONG TAN 39 

Bangkok, 
Thailand 

25.01.2023 
(Tokyo MOU) 

Công ty TNHH vận tải biển Long 
Tân 

1/ (07105) Cửa ra vào khu vực lầu lái (cửa chống cháy) mở (17). 
2/ (07106) Hệ thống phát hiện báo cháy của tàu đang bị tắt tại thời điểm PSC kiểm tra (30). 
3/ (01140) DMLC phần I – không có bản gốc trên tàu (17). 
4/ (07116) Cánh chặn lửa thông gió buồng máy (mạn trái) không đóng được (30). 
5/ (11101) Xuồng cứu sinh mạn phải – đông cơ diesel không khởi động được (30) 
6/ (04114) Máy phát điện sự cố không cấp được nguồn (30) 
7/ (07199) Có nhiều dầu tích tụ ở nhiều nơi trong buồng máy (30). 
8/ Một số vòi rồng, lăng phun và họng cứu hỏa – tình trạng kém (30). 
9/ (14104) Thiết bị phân li dầu nước không hoạt động bình thường (30). 
10/ (03107) Cửa ra vào khu vực boong chính và một cửa vào khu vực sinh hoạt (mạn phải) trên boong 
dâng lái không thể đóng được hoàn toàn. 


