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18 PHAM HUNG, HA NOI 

 Ngày 08 tháng 09 năm 2008 
 Số thông báo: 033KT/08TB 

Nội dung:  Kiểm tra của Chính quyền cảng Nhật Bản liên quan đến việc thực hiện Công 
ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (Công ước 
AFS 2001). 

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

Như đã thông báo đến các Quý Cơ quan tại Thông báo kỹ thuật số 035KT/07TB 
ngày 25 tháng 10 năm 2007, Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc 
hại của tàu (AFS 2001) sẽ có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2008. Nhật Bản đã ra  
nhập Công ước này từ năm 2003. 

Trong tháng 08 năm 2008, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch 
Nhật Bản đã có thông cáo báo chí về việc thực hiện kiểm tra của Chính quyền cảng 
Nhật Bản liên quan đến việc thực hiện Công ước AFS 2001. Các nội dung đáng chú ý 
của thông cáo báo chí này là: 

• Từ ngày 17 tháng 09 năm 2008, Chính quyền cảng Nhật Bản sẽ thực hiện 
việc kiểm tra tàu nước ngoài ghé vào các cảng của Nhật Bản, cho dù tàu 
mang cờ của quốc gia đã hoặc chưa tham gia Công ước AFS 2001, để xác 
nhận sự tuân thủ của tàu với các quy định của Công ước. 

• Tất cả các tàu ghé vào các cảng của Nhật Bản đều phải có tài liệu thích hợp, 
ví dụ như giấy chứng nhận quốc tế/ giấy chứng nhận phù hợp về hệ thống 
chống hà của tàu, chứng minh rằng tàu đã đáp ứng thoả mãn Công ước AFS 
2001. 

• Trong trường hợp cần thiết, Chính quyền cảng có thể thực hiện việc lấy mẫu 
hệ thống chống hà của tàu để kiểm chứng.  

• Tàu sẽ bị lưu giữ trong trường hợp không tuân thủ các quy định của Công 
ước AFS 2001. 

Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi xin gửi đến các Quý Cơ quan, kèm theo 
Thông báo kỹ thuật này, thông cáo báo chí được đề cập ở trên, và đề nghị các Chủ tàu/ 
Thuyền trưởng cần đảm bảo chắc chắn rằng trên tàu đã có Giấy chứng nhận phù hợp về 
hệ thống chống hà trước khi ghé vào cảng của Nhật Bản cũng như các quốc gia khác đã 
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gia nhật Công ước AFS 2001 (Australia, Crotia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hà Lan, Hàn 
Quốc, Tây Ba Nha, ...). Nếu tàu chưa có Giấy chứng nhận, đề nghị liên hệ với chúng tôi 
để có hướng dẫn cụ thể. 

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 7684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +4 7684722 
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, VRQC, MT 
-Lưu TB 

 

Nguyễn Vũ Hải 
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