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Ngày 27 tháng 12 năm 2010  
Số thông báo: 034TI/10TB  

 
Nội dung:  Thông tin về việc cấm sử dụng amiăng trên tàu biển theo Thông tư 

MSC.1/Circ.1374 của IMO. 
 

Kính gửi:  Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu 
Các Đơn vị thiết kế tàu biển 
Các Nhà máy đóng, sửa chữa tàu   
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển  

Như chúng tôi đã thông báo đến các Quý Cơ quan trong Thông báo kỹ 
thuật số 019KT/10TB ngày 18 tháng 08 năm 2010, tại khóa họp thứ 86, tổ chức tại 
Luân Đôn, Vương quốc Anh, tháng sáu năm 2009, Uỷ ban An toàn hàng hải 
(MSC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với 
Quy định II-1/3-5 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 
(SOLAS 74) cấm lắp đặt mới các vật liệu có chứa amiăng trên tất cả các tàu biển, 
không có trường hợp ngoại lệ, từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. 

Mặc dù Công ước SOLAS 74 đã đưa ra yêu cầu ràng về việc cấm lắp đặt 
mới các vật liệu có chứa amiăng trên tàu từ ngày 01 tháng 07 năm 2002 (với một 
số trường hợp ngoại lệ), nhưng trên thực tế loại vật liệu này vẫn tồn tại khá phổ 
biến trên tàu. Trong quá trình kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, amiăng 
thường được phát hiện thấy trong các tấm vải dập cháy, vật liệu làm kín và cách ly, 
vật liệu chịu ma sát của các loại phanh, vật liệu phủ sàn và phủ vách, dây buộc, vật 
liệu phế thải, cầu chì điện, … Thêm vào đó, một số tàu khi đóng mới hoàn toàn 
không có amiăng, nhưng trải qua thời gian sử dụng loại vật liệu này lại được thấy ở 
một số bộ phận sửa chữa hay phụ tùng thay thế. 

Để đối phó với thực trạng nêu trên, tại khóa họp thứ 88 (từ ngày 24 tháng 
11 đến ngày 03 tháng 12 năm 2010), MSC đã phê chuẩn Thông tư 
MSC.1/Circ.1374 về “Thông tin liên quan đến việc cấm sử dụng amiăng trên tàu”, 
hướng dẫn các Chính quyền Hàng hải, tổ chức được công nhận, nhà máy đóng tàu, 
sửa chữa tàu, chủ tàu, nhân viên kiểm tra, thanh tra tàu, thuyền viên, … trong việc 
thực hiện Quy định II-1/3-5 của Công ước SOLAS 74.  



VRTB.TI  

 2

Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo kỹ 
thuật này Thông tư MSC.1/Circ.1374, và  đề nghị các Quý Cơ quan lưu ý áp dụng 
theo đúng quy định.  

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông 
báo kỹ thuật TB của trang tin điện tử của 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)  
Fax: +4 37684722  
Thư điện tử: bangph@vr.org.vn  

Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng./.  

KT. TRƯỞNG PHÒNG TÀU BIỂN 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

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

Phạm Hải Bằng 
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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDON SE1 7SR 
Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

 
Ref. T1/2.04 MSC.1/Circ.1374
 3 December 2010

 
INFORMATION ON PROHIBITING THE USE OF ASBESTOS ON BOARD SHIPS 

 
 
1 The Maritime Safety Committee, at its eighty-eighth session (24 November  
to 3 December 2010), approved information on prohibiting the use of asbestos on board ships, 
as set out in the annex, with the aim of raising awareness about the dangers involved among 
parties concerned. 
 
2 Member Governments, in their capacity as flag, port or coastal States, as well as 
international organizations concerned, are invited to note the information provided herein and 
bring it to the attention of all parties concerned (including maritime Administrations, recognized 
organizations, port authorities, shipbuilders and ship repairers, and equipment suppliers), 
requesting them to make use of it as it may be deemed appropriate. 
 
 

*** 
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ANNEX 
 

INFORMATION ON PROHIBITING THE USE OF ASBESTOS ON BOARD SHIPS 
 
 
Introduction 
 
1 Since 1 July 2002, the installation of materials that contain asbestos has, under SOLAS 
regulation II-1/3-5, been prohibited for all ships, except for some vanes, joints and insulation.  
From 1 January 2011, any installation of materials that contain asbestos will, under SOLAS 
regulation II-1/3-5, be prohibited, for all ships without exceptions. 
 
2 Despite the clear and unambiguous prohibition of asbestos containing materials 
(ACMs), asbestos is still found on various locations on board ships.  During inspections, 
asbestos has been found in such places as fire blankets, joints and insulation materials, types of 
sealants, friction material for brakes, wall and ceiling coverings, cords, remnants, electric fuses, 
etc.  Moreover, ships that initially were free of asbestos appear to have asbestos on board as a 
result of repairs at shipyards and/or of purchasing spare parts at a later stage. 
 
Purpose 
 
3 The purpose of this circular is to: 
 

.1 raise awareness among maritime Administrations, recognized organizations, 
shipbuilders and ship repairers, equipment suppliers and all other parties 
concerned of the fact that asbestos is still being used on ships, 
notwithstanding its prohibition as stated in paragraph 1 above; 

 
.2 highlight that the principal means of addressing the issue of asbestos being 

found on board ships in contravention of the aforementioned provisions of 
SOLAS rests with shipyards and ship suppliers purchasing and installing 
asbestos free material; 

 
.3 underline the importance of proper training of surveyors and inspectors in 

detecting asbestos and ACMs on board ships; 
 
.4 prevent any further use of asbestos on board ships; and 
 
.5 stress the importance of maritime Administrations taking appropriate action in 

case ACMs are found on board ships, in contravention of the aforementioned 
provisions of the SOLAS Convention. 

 
Applicability on seagoing ships 
 
4 Ships built before 1 July 2002 are allowed to have ACMs on board.  However, the 
ACMs are only allowed as long as they do not pose a risk to the crew's health.  The crew should 
be aware of the dangers of asbestos and should know how to deal with asbestos in case 
disturbance of the ACMs cannot be avoided1. 
 

                                                 
1 Refer to MSC/Circ.1045, Guidelines for maintenance and monitoring of on-board materials containing asbestos. 
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5 Since 1 July 2002, new installation of ACMs on board all ships has been allowed only in 
exceptional cases. 
 
6 From 1 January 2011, new installation of ACMs on board all ships will, without 
exception, no longer be allowed. 
 
Recognizing asbestos containing materials 
 
7 Asbestos is used for its specific characteristics such as fire resistance, thermal 
insulation, electrical insulation, strength, flexibility, etc.  Therefore, asbestos is used in various 
locations throughout a ship.  Inspectors should be aware of the large number of probable 
asbestos applications on board. 
 
8 Asbestos is a fibrous material and can often be identified visually on that basis.  
However, most asbestos is used on board in materials where it cannot easily be identified 
visually. 
 
9 It is recommended that, whenever an item or material is to be installed, it is ensured 
that the item or material has a statement of compliance, or similar, with the relevant SOLAS 
regulation.  This may take the form of an "asbestos free declaration".  Due diligence should be 
paid to such statements or declarations and it is recommended that random confirmations are 
carried out. 
 
10 Although asbestos in most ACMs can only be ascertained by experts in specialized 
laboratories, it is possible to provide training to crew members, surveyors and inspectors in 
identifying materials that might be ACMs.  As a result of such training, the crew and ship 
surveyors and inspectors can avoid health risks by having the suspected material sampled and 
analysed first.  In case sampling and analysing by experts is not possible, the crew and ship 
surveyors and inspectors should treat the material as if it contains asbestos in order to avoid 
possible health risks. 
 
Training of surveyors and inspectors 
 
11 Surveyors and inspectors that are charged with asbestos investigations on board ships 
should be trained in recognizing asbestos and ACMs.  They should also be trained in taking 
samples and should be instructed when to call in experts to conduct the investigation. 
 
12 Surveyors and inspectors should be aware of the dangers of exposure to asbestos and 
should, while performing their corresponding duties, take all necessary precautions. 
 
Action to be taken in case of contraventions of the SOLAS Convention regulation II-1/3-5 
 
13 When asbestos is detected on board, in contravention of SOLAS regulation II-1/3-5, 
action should be taken to have it removed.  The removal – assigned to professional asbestos 
removal companies – should take place within a time frame of 3 years from the date when the 
contravention is found and should be conducted in close consultation with and, where 
applicable, under the supervision of the flag State concerned.  In such cases, a suitable 
exemption certificate should be issued by the flag State. 
 
 

___________ 




