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18 PHAM HUNG, HA NOI 

Ngày: 26/07/2007 
Số thông báo:  021KT/07TB 

Nội dung: Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo 
SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/06/2007. 

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

Ngày 30/06/2007, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ban hành bản cập 
nhật Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.2 (Ref.: T4/8.01) về danh mục các địa chỉ liên 
lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu (SOPEP)/ Kế 
hoạch ứng cứu ô nhiễm do hoá chất chở xô (SMPEP). 

Bản cập nhật thông tư nói trên nằm trong thư mục: "National Contacts" của 
trang tin điện tử của IMO: http://www.imo.org. 

Chúng tôi đề nghị các chủ tàu truy cập vào trang tin điện tử của IMO để in 
thông tư nói trên và cập nhật vào SOPEP/SMPEP của các tàu chạy tuyến quốc tế. 
Đề nghị các đăng kiểm viên lưu ý kiểm tra việc cập nhật này tại các đợt kiểm tra 
tàu. 

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. 
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TRƯỞNG PHÒNG TÀU BIỂN 
 

 
Nơi nhận: 
-Như trên 
-QP, CTB, VRQC, MT 
-Lưu TB 

Nguyễn Vũ Hải 
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