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18 PHAM HUNG, HA NOI 

 Ngày 04 tháng 02 năm 2008 
 Số thông báo: 008KT/08TB 

Nội dung: Quy định về hạn chế việc đốt chất thải trên các tàu biển hoạt động ven bờ 
California, Hoa Kỳ. 

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

Chính quyền Canifornia, Hoa Kỳ, đã ban hành quy định về hạn chế  việc đốt chất 
thải trên các tàu biển hoạt động ven bờ California, Hoa Kỳ. Quy định này áp dụng đối với 
tất cả các tàu khách và tàu biển có tổng dung tích từ 300 trở lên. 

Theo quy định nói trên, từ ngày 28 tháng 11 năm 2007, việc đốt các chất thải trên 
tàu bị cấm trong phạm vi 3 hải lý từ bờ biển California, ngoại trừ các trường hợp tàu hoạt 
động theo sự chỉ đạo và giám sát của Cục Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG). 

Liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi xin gửi đến các Quý Cơ quan, kèm theo 
Thông báo kỹ thuật này, Thông báo tháng một năm 2008 của Phòng Nguồn lợi không khí 
thuộc Cơ quan Bảo vệ môi trường California. Đề nghị các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu 
lưu ý việc thực hiện thông báo này cho các tàu biển hoạt động trong vùng nước 
California theo đúng quy định. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong thư mục: Tàu biển/ Thông báo kỹ thuật 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, CTB, VRQC, MT 
-Lưu TB 

 

Nguyễn Vũ Hải 
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