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Ngày 13 tháng 05 năm 2009 
Số thông báo: 013KT/09TB 

Nội dung: Hoãn kiểm tra theo chu kỳ đối với thiết bị nâng hàng lắp đặt trên tàu biển 
đang khai thác. 

Kính gửi:  Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu  
 Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển 

Liên quan đến việc hoãn kiểm tra theo chu kỳ đối với thiết bị nâng hàng lắp 
đặt trên tàu biển đang khai thác, chúng tôi xin hướng dẫn các Quý Cơ quan như sau: 

I. Quy định của Quy phạm 
Quy phạm Thiết bị nâng hàng tàu biển (TCVN 6272 : 2003) (sau đây gọi là 

"Quy phạm"), quy định thiết bị nâng hàng lắp đặt trên tàu biển đang khai thác phải 
thực hiện các đợt kiểm tra và thử theo chu kỳ như sau: 

1. Hệ cần trục dây giằng (Derrick) 
a. Kiểm tra hàng năm: được thực hiện tại thời điểm không quá 12 tháng tính 

từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu, tổng kiểm tra 4 năm lần gần nhất hoặc kiểm tra 
hàng năm gần nhất. 

b. Tổng kiểm tra 4 năm: được thực hiện tại thời điểm không quá 4 năm tính từ 
khi hoàn thành kiểm tra lần đầu hoặc tổng kiểm tra 4 năm lần gần nhất. 

c. Thử tải: được thực hiện tại thời điểm không quá 4 năm tính từ khi hoàn 
thành kiểm tra lần đầu hoặc thử tải lần gần nhất. 

2. Cần trục (Crane), cầu xe, máy nâng hàng, ... 
a. Tổng kiểm tra hàng năm: được thực hiện tại thời điểm không quá 12 tháng 

tính từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu hoặc tổng kiểm tra hàng năm lần trước. 
b. Thử tải: được thực hiện tại thời điểm không quá 4 năm tính từ khi hoàn 

thành kiểm tra lần đầu hoặc thử tải lần gần nhất. 
II. Hoãn kiểm tra hàng năm/ tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng hàng 
Trong thực tế, việc kiểm tra hàng năm để xác nhận giấy chứng nhận cấp tàu và 

các giấy chứng nhận theo luật của tàu đang khai thác thường được thực hiện tại một 
 1
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thời điểm thuận lợi trong khoảng thời gian ±3 tháng so với ngày ấn định kiểm tra. 
Nên việc quy định kiểm tra hàng năm/ tổng kiểm tra hàng năm cho thiết bị nâng 
hàng phải được thực hiện tại thời điểm không quá 12 tháng so với đợt kiểm tra lần 
trước sẽ gây khó khăn cho việc khai thác tàu. Chính vì thế, Quy phạm cho phép hoãn 
kiểm tra hàng năm/ tổng kiểm tra hàng năm thiết bị nâng hàng không quá 3 tháng 
tính từ ngày ấn định kiểm tra nêu ở mục I.1.a và I.2.a nói trên (Điều 2.2.2(7) của 
Quy phạm).  

Trong trường hợp cần hoãn kiểm tra hàng năm/ tổng kiểm tra hàng năm cho 
thiết bị nâng hàng lắp đặt trên tàu đang khai thác, đề nghị Chủ tàu/ Công ty quản lý 
tàu gửi cho Cục Đăng kiểm Việt Nam văn bản đề nghị hoãn kiểm tra, kèm theo báo 
cáo của thuyền trưởng tàu về tình trạng thiết bị nâng hàng liên quan. Sau khi xem xét 
văn bản đề nghị và các tài liệu liên quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp cho tàu 
Giấy chứng nhận hoãn kiểm tra theo mẫu CPS đính kèm. Việc hoãn kiểm tra hàng 
năm / tổng kiểm tra hàng năm cho thiết bị nâng hàng chỉ được chấp nhận nếu Cục 
Đăng kiểm Việt Nam nhận được văn bản đề nghị của Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu 
trước ngày ấn định kiểm tra hàng năm theo quy định. 

III. Hoãn tổng kiểm tra 4 năm hệ cần trục dây giằng và thử tải thiết bị 
nâng hàng 

Hiện nay việc kiểm tra định kỳ để cấp mới Giấy chứng nhận cấp tàu (Special 
Survey) và để cấp mới các giấy chứng nhận theo luật (Renewal Survey) của tàu được 
thực hiện 5 năm một lần. Việc tổng kiểm tra cần trục dây giằng và thử tải thiết bị 
nâng hàng, nếu theo quy định phải thực hiện 4 năm một lần, sẽ không trùng với việc 
kiểm tra định kỳ nói trên, điều này sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho việc khai thác tàu. 
Do đó, Quy phạm cho phép hoãn tổng kiểm tra 4 năm hệ cần trục dây giằng không 
quá 12 tháng tính từ ngày ấn định kiểm tra nêu ở mục I.1.b nói trên, và hoãn thử tải 
thiết bị nâng hàng   không quá 12 tháng tính từ ngày ấn định thử nêu ở mục I.1.c và 
I.1.b nói trên (Điều 2.2.2(7) của Quy phạm).  

Trong trường hợp cần hoãn tổng kiểm tra 4 năm hệ cần trục dây giằng và thử 
tải thiết bị nâng hàng lắp đặt trên tàu đang khai thác, đề nghị Chủ tàu/ Công ty quản 
lý tàu gửi cho Chi cục Đăng kiểm tại nơi tàu dừng văn bản đề nghị hoãn kiểm tra và 
thử. Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng, Chi cục Đăng kiểm bố trí đăng kiểm viên 
thực hiện việc kiểm tra thiết bị nâng hàng của tàu với khối lượng kiểm tra hàng năm 
(đối với hệ cần trục dây giằng) và tổng kiểm tra hàng năm (đối với cần trục, cầu xe, 
máy nâng hàng, ...). Việc kiểm tra này chỉ được thực hiện nếu Chi cục Đăng kiểm 
nhận được văn bản đề nghị của Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu trước ngày ấn định 
kiểm tra/ thử tải theo quy định. Nếu việc kiểm tra cho kết quả thoả mãn, Chi cục 
Đăng kiểm xác nhận/ cấp các tài liệu sau đây cho phép hoãn tổng kiểm tra 4 năm hệ 
cần trục dây giằng và thử tải thiết bị nâng hàng của tàu: 

1. Hoãn tổng kiểm tra 4 năm và thử tải hệ cần trục dây giằng 
-Cấp Biên bản kiểm tra thiết bị nâng hàng (mẫu CG-8) (đề nghị xem mẫu đính 

kèm); 
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-Xác nhận Phần I, III và IV của Sổ Đăng ký thiết bị nâng hàng của tàu (mẫu 
CG-1) (đề nghị xem mẫu đính kèm); 

-Xác nhận hoãn việc thử và kiểm tra thiết bị nâng hàng vào Giấy chứng nhận 
thử và kiểm tra cần trục dây giằng, tời và các chi tiết trước khi đưa vào sử dụng (mẫu 
CG.2) và Giấy chứng nhận thử và kiểm tra cần trục dây giằng làm việc ghép đối 
(mẫu CG.2u, nếu có) hiện có trên tàu ((đề nghị xem mẫu đính kèm). 

2. Hoãn thử tải cần trục, cầu xe, máy nâng hàng, ... 
-Cấp Biên bản kiểm tra thiết bị nâng hàng (mẫu CG-8) (đề nghị xem mẫu đính 

kèm); 
-Xác nhận Phần II, III và IV của Sổ Đăng ký thiết bị nâng hàng của tàu (mẫu 

CG-1) (đề nghị xem mẫu đính kèm); 
-Xác nhận hoãn việc thử và kiểm tra thiết bị nâng hàng vào Giấy chứng nhận 

thử, kiểm tra cần trục, máy nâng và các chi tiết trước khi đưa vào sử dụng (mẫu 
CG.3), hoặc Giấy chứng nhận thử và kiểm tra thang máy, cầu xe và các chi tiết hiện 
có của chúng trước khi đưa vào sử dụng (mẫu CG-3 LR) hiện có trên tàu (đề nghị 
xem mẫu đính kèm). 

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 lien 
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: hainv@vr.org.vn 

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

TRƯỞNG PHÒNG TÀU BIỂN 
Nơi nhận: 
-Như trên 
-QP, CN, CTB, VRQC, MT 
-Lưu TB 
 
 
 
 

Nguyễn Vũ Hải 
 

 
 
 
 



CPS 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
VIETNAM REGISTER 

No.: xxx/09TB 

CERTIFICATE OF POSTPONEMENT OF SURVEY 
At the request of Messrs: TAN BINH AN COMPANY Limited, the undersigned, upon completion of 
reviewing the relevant survey reports/ records of:  
 

M/V “TAN BINH AN 20” 

 Class Number:  VR xxxxxx 
 IMO Number:  IMO xxxxxxx 
 Gross Tonnage:  66869 
 Flag:  Vietnam 
 Port of Registry:  Hai Phong 
 Signals letters:  XXXX 
 Owner:  TAN BINH AN COMPNAY Limited 
Agree to postpone the following survey for the Vessel in accordance with provisions of Article 2.2.2 of Rules 
for Cargo Handling Appliances of Ships (TCVN 6272 : 2003): 

Kind of survey Due date Posponement until 

Annual Survey for Cargo Handling Applinaces 22 May 2009 21 August 2009 

This Certificate is valid until 21 August 2009. 

Issue at     HA NOI     on    16 May 2009 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
VIETNAM REGISTER 

 

 

 

 

                                                                                                                                      05/2009              
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 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 VIETNAM REGISTER  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
 
 
 Số:  059/05HP      
 No. 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỬ VÀ KIỂM TRA CẦN TRỤC DÂY GIẰNG, TỜI VÀ  
CÁC CHI TIẾT TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG  

(Mẫu giấy này do Cục Đăng kiểm Việt Nam soạn phù hợp với mẫu của Tổ chức Lao động quốc tế) 

CERTIFICATE OF TEST AND EXAMINATION OF DERRICKS, WINCHES AND ACCESSORY GEAR  
BEFORE BEING TAKEN INTO USE 

(This form prescribed by the Vietnam Register and complies with the form  
recommended by the International Labour Office) 

 
Tên tàu: LONG THANH Số IMO: IMO XXXXXXX 
Name of Ship IMO Number 
Cảng đăng ký: HAI PHONG Hô hiệu XXXX 
Port of registry Call sign 

 Tên gọi và vị trí đặt các máy và 
thiết bị với số hiệu phân biệt hoặc 

nhãn (nếu có)  
Situation and description of 
machinery and gear, with 

distinguishing number or mark (if any) 

Góc nghiêng của cần khi 
nâng hàng so với đường 

nằm ngang, độ  
Angle to the horizontal of 

derrick boom while the load 
was applied, degrees  

Tải trọng thử, tấn  
Proof load applied, 

tonnes 

Tải trọng cho phép với 
góc nâng ở cột 2, tấn  
Safe working load at the 
angle shown in column 2, 

tonnes 

1 2 3 4 
Cần trục dây giằng số 1, 2 

Derrick No. 1, 2 
 

25 12.5 10 

5. Tên, địa chỉ cơ quan tiến hành thử và kiểm tra: VR Office No. 10, 16 Tran Hung Dao, Hai Phong 
 Name and address of association making the test and examination  
6 

Name and position of signatory 
. Tên và chức vụ người ký Giấy chứng nhận: Mr. Nguyen Van A, Director 

 Tôi ký tên dưới đây chứng nhận rằng ngày: 15 May 2005 
 I, the undersigned, certify that on the day of   

các máy cùng với các thiết bị liên quan trực tiếp với nó đã được người có thẩm quyền(*) thử theo phương 
pháp dưới đây(**) và việc kiểm tra do người có thẩm  quyền tiến hành sau khi thử cho thấy chúng không bị 
hư hỏng hoặc biến dạng vĩnh cửu khi thử tải trọng và tải trọng cho phép đối với các thiết bị nêu trên được 
ghi ở cột  4. 
the above machinery together with its accessory gear, was tested by a competent person(*) in the manner set forth 
below(**), that a careful examination of the said machinery and gear by a competent person after the test showed that it 
had withstood the proof load without injury or permanent deformation; and that the safe working load of the said 
machinery and gear is as shown in column 4. 

Cấp tại  Hai Phong Ngày 15 May 2005 
Issued at   Date                                        

VI ET N A M
CONG HOA XA CHU NGHIAHOI

 

  CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
  VIETNAM REGISTER 

Basing on the survey carried out on 8 May 2009 at
Hai Phong port, the Quadrennial Thorough
Examination and Load Test of the derricks has been
postponed until  14 May 2010. 
Place Hai Phong Date 8 May 2009 
 
 
 
(Giám đốc Chi cục ký tên, đóng dấu nghiệp vụ) 
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 CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 VIETNAM REGISTER  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
 
 
 Số:  059/05HP-01   
 No. 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỬ, KIỂM TRA CẦN TRỤC, MÁY NÂNG VÀ CÁC CHI TIẾT  
TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG  

(Mẫu giấy này do Cục Đăng kiểm Việt Nam soạn phù hợp với mẫu của Tổ chức Lao động quốc tế) 

CERTIFICATE OF TEST AND EXAMINATION OF CRANES, HOISTS AND                                  
THEIR ACCESSORY GEAR BEFORE BEING TAKEN INTO USE 

(This form prescribed by the Vietnam Register and complies with the form  
recommended by the International Labour Office) 

Tên tàu: LONG BINH Số IMO: IMO XXXXXXX 
Name of Ship IMO Number 
Cảng đăng ký: HAI PHONG Hô hiệu XXXX 
Port of registry Call sign 

Tên gọi và vị trí đặt cần trục hoặc máy 
nâng với số hiệu phân biệt hoặc nhãn 

 (nếu có) 
Situation and description of crane or hoist 
with distinguishing number or mark (if any) 

Tầm với của cần trục khi 
nâng tải trọng thử, (mét) 
Radius for jib crane at which 
the proof load was applied, 

(metres) 

Tải trọng thử (tấn)  
Proof load applied  

(tonnes) 

Tải trọng cho phép với 
góc nâng ở cột  2 (tấn)
Safe working load at the 
angle shown in column 2 

(tonnes) 
1 2 3 4 

Cần trục số 1, 2 
Crane No. 1, 2 

20 12.5 10 

5. Tên, địa chỉ cơ quan tiến hành thử và kiểm tra: VR Office No. 10, 16 Tran Hung Dao, Hai Phong 
 Name and address of association making the test and examination   
6. Tên và chức vụ người ký Giấy chứng nhận: Mr. Nguyen Van A, Director 

Name and position of signatory 
 Tôi ký tên dưới đây chứng nhận rằng ngày: 15 May 2005 

I, the undersigned certify that on the day of        
các máy cùng với các thiết bị liên quan trực tiếp với nó đã được người có thẩm quyền(*) thử theo phương 
pháp dưới đây (**) và việc kiểm tra do người có thẩm  quyền tiến hành sau khi thử cho thấy chúng không bị 
hư hỏng hoặc biến dạng vĩnh cửu khi thử tải trọng và tải trọng cho phép đối với các thiết bị nêu trên được ghi 
ở cột 4. 
the above machinery together with its accessory gear, was tested by a competent person(*) in the manner set forth 
below(**), that a careful examination of the said machinery and gear by a competent person after the test showed that it 
had withstood the proof load without injury or permanent deformation; and that the safe working load of the said machinery 
and gear is as shown in column 4. 

Cấp tại  Hai Phong Ngày 15 May 2005 
Issued at   Date                                        

VI ET N A M
CONG HOA XA CHU NGHIAHOI

 

  CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
  VIETNAM REGISTER 

 
  
 

Basing on the survey carried out on 8 May 2009 at Hai
Phong port, the Load Test of the cranes has been
postponed until  14 May 2010. 
Place Hai Phong Date 8 May 2009 
 
 
 
(Giám đốc Chi cục ký tên, đóng dấu nghiệp vụ) 

 
 
 
 



CG-8 
‡¯ng kiÌm VIÎT NAM 
Vietnam Register 
     *********** 

 BiÅn b¨N KIÌM TRA thiÆt bÙ nµng 

VÍ DỤ KIỂM TRA CẦN 
TRỤC DÂY GIẰNG 

(DERRICK) 

survey report of lifting appliance 
Sâ:  
No 

084/09HP   lo−i kiÌm tra Hàng năm/  Annual   Type of survey 
Tái l¡ ‡¯ng kiÌm viÅn - ‡¯ng kiÌm ViÎt nam, theo yÅu c·u cða          Long Thanh Shipping Co. This is to certify that I, the undersigned Surveyor to Vietnam Register, did at the request of  

ng¡y                              cÜ m´t t−i                            ½Ì thø v¡ kiÌm tra thiÆt bÙ nµng h¡ng cða t¡u 
 date                                      attend at                                    in order to test and survey all Lifting Appliances of ship   
                                                                                                    

M/V "LONG THANH"8 May 2009 

kÆt qu¨ thø  v¡ kiÌm tra  
Results of testing and examination 

1.   Ph·n kÆt c¶u th¾p : Thµn c·n, cæt, cäng tròc, d·m, khung, bÎ ... ½¬ ½õìc kiÌm tra v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 
    Steel structures: Boom, post, gantry, supporting leg, beam, frame, foundations, etc. were examined and found that in condition (*).                                       

2.   CŸc cç c¶u: nµng t¨i, nµng c·n, quay, di chuyÌn c·n tròc, di chuyÌn  xe con  ½¬  ½õìc kiÌm tra sú ho−t ½æng v¡ nhºn                
th¶y ê tr−ng thŸi (*): 

X

X

X

X

X

X

0 

 Mechanisms: lifting, topping, slewing, translating motions of the cranes and trolleys were examined operation and found  that in 
condition (*):  

3.   ThiÆt bÙ ½iÎn, thiÆt bÙ thðy lúc, thiÆt bÙ khÏ n¾n, hÎ thâng ½iËu khiÌn ½¬ ½õìc kiÌm tra sú ho−t ½æng v¡ nhºn th¶y ê 
tr−ng thŸi (*): 

 Electrical, hydraulic and pneumatic equipment, control system were examined operation and found that in condition (*):  

4.  CŸc chi tiÆt: Puli, mÜc c¸u, manÏ , m°t xoay,  ..v...v  v¡ cŸc dµy cŸp ½¬ ½õìc kiÌm tra v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 
       Accessories: pulley blocks, hooks, shackles, swivels, etc. and wire ropes were examined and found that in condition (*):       

5. ThiÆt bÙ ng°t gièi h−n : ChiËu cao nµng t¨i, gÜc nµng c·n, t·m vèi, quay, ng°t quŸ t¨i ..v...v ½¬ ½õìc kiÌm tra sú ho−t 
½æng v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 

 Limit devices: Lifting height, topping angle of the boom, radius, slewing, overload cut - out, etc. were examnined operation and found 
that in condition (*): 

6.   ThiÆt bÙ bŸo hiÎu : Chuáng, cÝi, ... v¡ thiÆt bÙ chiÆu sŸng ½¬ ½õìc kiÌm tra sú ho−t ½æng v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 
 Alarm devices: bell, whistle, etc. and illuminated devices were examined operation and found that in condition (*):   

7.  ThiÆt bÙ nµng ½¬ ½õìc thø t¨i phï hìp vèi TCVN 6272: 2003 - "Qui ph−m thiÆt bÙ nµng h¡ng t¡u biÌn"; sau khi thø 
nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 

 Lifting appliance was tested in accordance with the TCVN 6272: 2003 - "Rules for cargo handling appliances of ship;  after the test 
found  that in condition (*): 

Ghi chî (Remarks): 
 CŸc yÅu c·u ph¨i thúc hiÎn ½õìc liÎt kÅ ê trang sau cða BiÅn b¨n kiÌm tra n¡y. 
 Requirements which must be carried out are listed on the reverse side of  this report. 

         C¶p t−i  Hai Phong  Ng¡y  08 May 2009 
                  Issued at                                    Date 

       ‡¯ng kiÌm viÅn 
                                                Surveyor 
 
             
                                                                             

          
                                                     

 

Lîc kiÌm tra cÜ m´t: 
Witnesses 

Ô. Hà Văn Nam     Kû tÅn .......................... 
   (‡−i phÜ t¡u)                            Signature 

...................................... Kû tÅn .......................... 
                                                    Signature 

 
 
 

 
 

Ng¡y kiÌm tra h¡ng n¯m / täng kiÌm tra 4 n¯m l·n tèi:                                                                                           
Date of  next annual inspection / quadrennial through examination:                                                                         

 14 May 2010 14 May 2010 / 

(*)  G−ch bÞ nhùng ph·n kháng thÏch hìp 
        Delete as necessary 
Chî thÏch: ThÞa m¬n H−n chÆ  Kháng Ÿp dòng 
Note  Satisfy                          Restraint                                        No application 

X - 0  



CG-8 

 
CŸc yÅu c·u ph¨I thúc hiÎn 
Requirements must be carried out 

 
 
Basing on the above-detailed survey, the Quadrennial Thorough Examination and Load Test 

of the derricks has been postponed until  14 May 2010. 
 
 



CG-8 
‡¯ng kiÌm VIÎT NAM VÍ DỤ KIỂM TRA 
CẦN TRỤC (CRANE)Vietnam Register 

     *********** 

 BiÅn b¨N KIÌM TRA thiÆt bÙ nµng 
survey report of lifting appliance 

Sâ:  
No 

085/09HP   lo−i kiÌm tra Hàng năm/  Annual   Type of survey 
Tái l¡ ‡¯ng kiÌm viÅn - ‡¯ng kiÌm ViÎt nam, theo yÅu c·u cða          Long Binh Shipping Co. This is to certify that I, the undersigned Surveyor to Vietnam Register, did at the request of  

ng¡y                              cÜ m´t t−i                            ½Ì thø v¡ kiÌm tra thiÆt bÙ nµng h¡ng cða t¡u 
 date                                      attend at                                    in order to test and survey all Lifting Appliances of ship   
                                                                                                    

M/V "LONG BINH" 8 May 2009 

kÆt qu¨ thø  v¡ kiÌm tra  
Results of testing and examination 

1.   Ph·n kÆt c¶u th¾p : Thµn c·n, cæt, cäng tròc, d·m, khung, bÎ ... ½¬ ½õìc kiÌm tra v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 
    Steel structures: Boom, post, gantry, supporting leg, beam, frame, foundations, etc. were examined and found that in condition (*).                                       

2.   CŸc cç c¶u: nµng t¨i, nµng c·n, quay, di chuyÌn c·n tròc, di chuyÌn  xe con  ½¬  ½õìc kiÌm tra sú ho−t ½æng v¡ nhºn                
th¶y ê tr−ng thŸi (*): 

X

X

X

X

X

X

0 

 Mechanisms: lifting, topping, slewing, translating motions of the cranes and trolleys were examined operation and found  that in 
condition (*):  

3.   ThiÆt bÙ ½iÎn, thiÆt bÙ thðy lúc, thiÆt bÙ khÏ n¾n, hÎ thâng ½iËu khiÌn ½¬ ½õìc kiÌm tra sú ho−t ½æng v¡ nhºn th¶y ê 
tr−ng thŸi (*): 

 Electrical, hydraulic and pneumatic equipment, control system were examined operation and found that in condition (*):  

4.  CŸc chi tiÆt: Puli, mÜc c¸u, manÏ , m°t xoay,  ..v...v  v¡ cŸc dµy cŸp ½¬ ½õìc kiÌm tra v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 
       Accessories: pulley blocks, hooks, shackles, swivels, etc. and wire ropes were examined and found that in condition (*):       

5. ThiÆt bÙ ng°t gièi h−n : ChiËu cao nµng t¨i, gÜc nµng c·n, t·m vèi, quay, ng°t quŸ t¨i ..v...v ½¬ ½õìc kiÌm tra sú ho−t 
½æng v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 

 Limit devices: Lifting height, topping angle of the boom, radius, slewing, overload cut - out, etc. were examnined operation and found 
that in condition (*): 

6.   ThiÆt bÙ bŸo hiÎu : Chuáng, cÝi, ... v¡ thiÆt bÙ chiÆu sŸng ½¬ ½õìc kiÌm tra sú ho−t ½æng v¡ nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 
 Alarm devices: bell, whistle, etc. and illuminated devices were examined operation and found that in condition (*):   

7.  ThiÆt bÙ nµng ½¬ ½õìc thø t¨i phï hìp vèi TCVN 6272: 2003 - "Qui ph−m thiÆt bÙ nµng h¡ng t¡u biÌn"; sau khi thø 
nhºn th¶y ê tr−ng thŸi (*): 

 Lifting appliance was tested in accordance with the TCVN 6272: 2003 - "Rules for cargo handling appliances of ship;  after the test 
found  that in condition (*): 

Ghi chî (Remarks): 
 CŸc yÅu c·u ph¨i thúc hiÎn ½õìc liÎt kÅ ê trang sau cða BiÅn b¨n kiÌm tra n¡y. 
 Requirements which must be carried out are listed on the reverse side of  this report. 

         C¶p t−i  Hai Phong  Ng¡y  08 May 2009 
                  Issued at                                    Date 

       ‡¯ng kiÌm viÅn 
                                                 Surveyor 
 
             
                                                                             

          
                                                    

 

Lîc kiÌm tra cÜ m´t: 
Witnesses 

Ô. An Văn Long     Kû tÅn .......................... 
   (‡−i phÜ t¡u)                            Signature 

...................................... Kû tÅn .......................... 
                                                    Signature 

 
 
 

 
 

Ng¡y kiÌm tra h¡ng n¯m / täng kiÌm tra 4 n¯m l·n tèi:                                                                                           
Date of  next annual inspection / quadrennial through examination:                                                                         

 14 May 2010  / 

(*)  G−ch bÞ nhùng ph·n kháng thÏch hìp 
        Delete as necessary 
Chî thÏch: ThÞa m¬n H−n chÆ  Kháng Ÿp dòng 
Note  Satisfy                          Restraint                                        No application 

X - 0  



CG-8 

 
CŸc yÅu c·u ph¨I thúc hiÎn 
Requirements must be carried out 

 
 
Basing on the above-detailed survey, the Load Test of the cranes has been postponed until  

14 May 2010. 
 
 



(Xem môc 2 h−íng dÉn ë trang 2) 

PhÇn I - KiÓm tra hµng n¨m vµ tæng kiÓm tra 4 n¨m mét lÇn c¸c cÇn trôc d©y gi»ng                                                           
vµ c¸c chi tiÕt liªn kÕt cè ®Þnh víi cÇn, cét ®ì cÇn vµ boong (KÓ c¶ xÝch n©ng cÇn) 

NÕu tÊt c¶ c¸c cÇn trôc d©y gi»ng vµ nh÷ng chi tiÕt nãi trªn ®Òu ®−îc tiÕn hµnh kiÓm tra hµng n¨m hoÆc tæng kiÓm tra trong ngµy th× ë cét 1 ph¶i ghi: “TÊt c¶ 
cÇn trôc d©y gi»ng vµ nh÷ng chi tiÕt nãi trªn”. NÕu kh«ng, ph¶i ghi râ nh÷ng phÇn ®· ®−îc xem xÐt hoÆc Tæng kiÓm tra trong ngµy ®ã. 

“Tæng kiÓm tra” nghÜa lµ kiÓm tra bªn ngoµi, nÕu cÇn ph¶i dïng thªm c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra kh¸c nh− gâ b»ng bóa, ®o ®¹c, dïng m¸y dß 
khuyÕt tËt, thö ho¹t ®éng. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®−îc tiÕn hµnh chÝnh x¸c ®Ó cã ®iÒu kiÖn kÕt luËn møc an toµn cña nh÷ng phÇn cÇn kiÓm tra; nÕu cÇn ph¶i th¸o c¸c chi tiÕt 
cña c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra. 

Tæng kiÓm tra 4 n¨m mét lÇn 
Quadrennial thorough examination 

 

Tªn gäi vµ vÞ trÝ cña c¸c thiÕt bÞ ®· ®−îc 
kiÓm tra hoÆc xem xÐt víi sè hiÖu ph©n biÖt 

hoÆc nh·n hiÖu (nÕu cã) 

 
Situation and description of gear inspected or 
examined with distinguishing number of mark 

(if any) 

 
Sè giÊy  

chøng nhËn vÒ  
thö vµ kiÓm tra 

 
Number of 

certificate of test 
and examination 

T«i x¸c nhËn r»ng ngµy t«i ký tªn, nh÷ng thiÕt bÞ ghi 
trong cét 1 ®· ®−îc nh©n viªn cã thÈm quyÒn tæng 
kiÓm tra, trong ®ã kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc nh÷ng h− 
háng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn trõ 
nh÷ng ®iÒu ghi trong cét 3. 

I certify that on the date to which I have appended my 
signature, the gear shown in column 1 was thoroughly 
examined by a competent person and no defects affecting 
its safe working condition were found other than those 
shown in column 3. 

 
 
 

Ghi chó 
(Ph¶i ghi ngµy vµ ch÷ ký) 

 
Remarks 

(To be initialed and dated) 

1 2 Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

3 

Tất cả các cần trục dây giằng và những 
chi tiết của chúng. 

All lifting appliances and loose gear 

059/05HP 15/05/2005 
 
Tran Hong Bach 

15/05/2006 
 
Tran Hong Bach 

Giấy chứng nhận thử và kiểm tra đã 
được cấp 

Test certificate has been issued 

Tất cả các cần trục dây giằng và những 
chi tiết của chúng. 

All lifting appliances and loose gear 

059/05HP  15/05/2007
 
Tran Hong Bach 

15/05/2008 
 
Tran Hong Bach 

 

Tất cả các cần trục dây giằng và những 
chi tiết của chúng. 

All lifting appliances and loose gear 

059/05HP  08/05/2009
 
Tran Hong Bach 

 Quadrennial thorough examination and 
Load test has been postponed till 
15/05/2010 

08/05/2009 
Tran Hong Bach 

VÍ DỤ TRÍCH TỪ MẪU CG-1 

 



(Xem môc 3 h−íng dÉn ë trang 2) 

PhÇn II - Tæng KiÓm tra hµng n¨m c¸c cÇn trôc, têi, m¸y n©ng vµ c¸c chi tiÕt cña chóng 
(trõ c¸c cÇn trôc d©y gi»ng vµ c¸c chi tiÕt cña chóng) 

ë cét 1 ph¶i ghi chÝnh x¸c c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ ®· ®−îc tæng kiÓm tra. VÝ dô nÕu nh− tÊt c¶ c¸c têi vµ c¸c chi tiÕt cña chóng ®· ®−îc Tæng kiÓm tra th× chØ cÇn 
viÕt “TÊt c¶ c¸c têi, rßng räc, quai mãc vµ c¸c chi tiÕt cña chóng”. 

“Tæng kiÓm tra” nghÜa lµ kiÓm tra bªn ngoµi, nÕu cÇn ph¶i dïng thªm c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra kh¸c nh− gâ b»ng bóa, ®o ®¹c, dïng m¸y dß khuyÕt tËt, thö ho¹t 
®éng. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®−îc tiÕn hµnh chÝnh x¸c ®Ó cã ®iÒu kiÖn kÕt luËn møc an toµn cña nh÷ng phÇn cÇn kiÓm tra; nÕu cÇn ph¶i th¸o c¸c chi tiÕt cña c¸c m¸y vµ 
thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra. 

 

 

Tªn gäi vµ vÞ trÝ cña c¸c m¸y vµ thiÕt bÞ ®· ®−îc kiÓm tra víi sè 
hiÖu ph©n biÖt hoÆc nh·n hiÖu (nÕu cã) 

 
Situation and description of machinery and gear  examined with 

distinguishing number of mark (if any) 

 
 

Sè giÊy  
chøng nhËn vÒ  
thö vµ kiÓm tra 

 
Number  

of certificate of test    
and examination 

T«i x¸c nhËn r»ng ngµy t«i ký tªn, nh÷ng thiÕt bÞ ghi trong cét 1 ®· ®−îc
nh©n viªn cã thÈm quyÒn tæng kiÓm tra, trong ®ã kh«ng ph¸t hiÖn
®−îc nh÷ng h− háng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn trõ
nh÷ng ®iÒu ghi trong cét 3. 

I certify that on the date to which 1 have appended my signature, the machinery
and gear shown in column 1 was thoroughly examined by a
competent person, and no defects affecting its safe working condition were
found other than those shown in column 3. 

1 2 Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and 
signature 

Tất cả các cần trục 
All cranes 
Tất cả các tời, puli, quai móc và các chi tiết của chúng 
All wiches, blocks, shackles and other accessory gear 

059/05HP-01 

059/05HP-02 

15/05/2005 
 
Tran Hong Bach 

15/05/2006 
 
Tran Hong Bach 

15/05/2007 
 
Tran Hong Bach 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

VÍ DỤ TRÍCH TỪ MẪU CG-1 

    

 

 



(See instruction 3 on page 3) 

Part II - Annual thorough examinations of cranes, winches, hoists and accessory gear                                                      
other than derricks and permanent attachments thereto 

Column 1 should show clearly the machines and gear, which have been THOROUGHLY on the same date, it will be sufficient to enter in column 1 “All derrick booms 
and above-name gear”. If not, the parts which have been inspected of thoroughly examined on the date stated must be clearly indicated. 

“THOROUGH EXAMINATION” means a visual examination supplemented, if necessary, by other means, such as a hammer test, measuring, depectoscopy, function 
check, carried out as carefully as the conditions permit in order to arrive at a reliable conclusion as to the safety of the parts examined; it necessary for the purpose, parts 
of the machines of gear must be dismantled. 

 

T«i x¸c nhËn r»ng ngµy t«i ký tªn, nh÷ng thiÕt bÞ ghi trong cét 1 ®· ®−îc nh©n 
viªn cã thÈm quyÒn tæng kiÓm tra, trong ®ã kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc nh÷ng h− 
háng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc an toµn trõ nh÷ng ®iÒu ghi trong cét 3. 

I certify that on the date to which I have appended my signature, the gear shown column 1 
was inspected by a competent person and no defects its safe working condition were found 
other than those shown in column 3. 

 

 

Ghi chó 
(Ph¶i ghi ngµy vµ ch÷ ký) 

 

Remarks 
(To be in initialed and dated) 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 

Ngµy vµ ch÷ ký 
Date and signature 3 

15/05/2008 
 

Tran Hong Bach 

08/05/2009 
 

Tran Hong Bach 

  
The Load test has been postponed till 14 May 2010. 

08/05/2009 
 

Tran Hong Bach 

VÍ DỤ TRÍCH TỪ MẪU CG-1 
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