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Nội dung: Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến việc thực hiện Bộ luật ISM 
của Tokyo-MOU. 

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

Uỷ ban Kiểm tra của Chính quyền cảng thuộc Tokyo-MOU đã quyết định 
thực hiện Chiến dịch kiểm tra tập trung (Concentrated Inspection Campaign - CIC) 
liên quan đến việc thực hiện Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM) từ ngày 01 
tháng 09 đến ngày 30 tháng 11 năm 2007. Mục đích của chiến dịch kiểm tra tập 
trung là để thẩm tra xác nhận việc thực thi một cách hiệu quả hệ thống quản lý an 
toàn trên tàu. Chiến dịch này được dự kiến thực hiện với mức độ nghiêm ngặt rất 
cao. 

Các nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng (Port State Control Officer - 
PSCO) sẽ thực hiện việc kiểm tra tập trung liên quan đến Bộ luật ISM theo bảng 
câu hỏi và hướng dẫn kèm theo bảng cấu hỏi này (đề nghị xem phần đính kèm). 
Mười (10) khiếm khuyết sau đây đối với hệ thống quản lý an toàn của tàu có thể 
được xem là sự không phù hợp nghiêm trọng và có thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ: 

1. Trên tàu không có giấy chứng nhận quản lý an toàn và bản sao của giấy 
chứng nhận phù hợp (DOC). 

2. Trên tàu không có tài liệu của hệ thống quản lý an toàn. 
3. Các sỹ quan chủ chốt của tàu không biết ai là người được chỉ định của 

công ty (Designated Person) chịu trách nhiệm đối với tàu của mình. 
4. Không có quy trình liên hệ với công ty trong các tình huống khẩn cấp. 
5. Các trang thiết bị dự phòng hoặc trang thiết bị quan trọng không được 

bảo dưỡng và thử thường xuyên theo đúng quy định. 
6. Các thông tin về quản lý an toàn thích hợp không được viết bằng ngôn 

ngữ làm việc hoặc ngôn ngữ mà các thuyền viên trên tàu hiểu được. 
7. Việc huấn luyện và thực tập không được thực hiện phù hợp với kế hoạch 

đã lập. 
8. Tất cả các khiếm khuyết có thể lưu giữ tàu liên quan đến thân tàu, kết 

cấu hoặc trang thiết bị. 
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9. Thuyền viên không thành thạo với nhiệm vụ của mình được quy định 
trong hệ thống quản lý an toàn. 

10. Thuyền viên không thể trao đổi thông tin với nhau. 
Liên quan đến chiến dịch kiểm tra tập trung nói trên, chúng tôi đề nghị các 

Quý Cơ quan cần thực hiện ngay công tác chuẩn bị như sau: 
1. Đối với các chủ tàu/ công ty quản lý tàu và thuyền trưởng: 
a. Sao chụp Thông báo kỹ thuật này để cấp cho các tàu của mình; đảm bảo 

rằng tất cả các thuyền viên trên tàu đều được phổ biến về chiến dịch kiểm tra tập 
trung và có sự chuẩn bị sẵn sàng. 

b. Tiến hành rà soát toàn bộ tình trạng của tàu, đặc biệt là việc thực hiện hệ 
thống quản lý an toàn, có biện pháp thích hợp để xử lý các vấn đề không phù hợp; 
sử dụng "Danh mục kiểm tra duy trì trạng thái tàu" do Cục Đăng kiểm Việt Nam 
ban hành, cũng như bảng câu hỏi và hướng dẫn kèm theo bảng câu hỏi đính kèm 
Thông báo kỹ thuật này để đánh giá tình trạng tàu. 

c. Đảm bảo thuyền trưởng và các sỹ quan chủ chốt trên tàu có đủ khả năng 
ngôn ngữ (tiếnh Anh) để trao đổi thông tin một cách hiệu quả đối với PSCO; việc 
trao đổi thông tin không hiệu quả trong quá trình trả lời phỏng vấn của PSCO có 
thể dẫn đến việc tàu bị lưu giữ. 

2. Đối với các đăng kiểm viên/ đánh giá viên: 
Tăng cường chặt chẽ việc kiểm tra tình trạng tàu và việc thực hiện hệ thống 

quản lý an toàn tại các đợt kiểm tra/ đánh giá tàu, giúp chủ tàu/ công ty quản lý tàu 
và thuyền trưởng phát hiện các khiếm khuyết hoặc vấn đề không phù hợp để có 
biện pháp khắc phục thích hợp, tránh việc tàu bị lưu giữ. 

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, VRQC, MT 
-Lưu TB 

Nguyễn Vũ Hải 
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