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Nội dung:  Chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2016 về bố trí sắp xếp, chằng buộc 
hàng hóa của các Chính quyền cảng thành viên Tokyo-MOU, Indian 
Ocean-MOU và Black Sea-MOU. 

Kính gửi:  Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Theo kế hoạch, Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ Tokyo về hợp tác 
trong kiểm tra tàu biển của chính quyền cảng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
(Tokyo-MOU), Tổ chức các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về hợp tác trong kiểm tra  
tàu biển của chính quyền cảng khu vực Ấn Độ Dương (Indian Ocean-MOU), Tổ chức 
các quốc gia tham gia bản ghi nhớ về hợp tác trong kiểm tra  tàu biển của chính quyền 
cảng khu vực Biển Đen (Black Sea-MOU) sẽ thực hiện Chiến dịch kiểm tra tập trung,  
từ ngày 01/9/2016 đến 30/11/2016, về bố trí sắp xếp, chằng buộc hàng hóa trên tàu 
(the Concentrated Inspection Campain on Cargo Securing Arrangements). 

Theo quy định VI/5.6 và quy định VII/5 của Công ước quốc tế về an toàn sinh 
mạng con người trên biển (SOLAS), tất cả hàng hóa, ngoại trừ hàng rời rắn hoặc hàng 
lỏng chở xô, các đơn vị hàng và các đơn vị vận chuyển hàng phải được sắp xếp, chằng 
buộc và cố định trong suốt chuyến đi của tàu phù hợp với Sổ tay chằng buộc hàng hóa 
(Cargo Securing Manual) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Chiến dịch kiểm tra nhằm mục đích xác nhận: 
- Tàu được trang bị Sổ tay chằng buộc hàng hóa được phê duyệt theo quy định. 
- Các trang thiết bị cố định và di động phục vụ cho việc sắp xếp, chằng buộc và 

cố định hàng hóa của tàu thực tế phù hợp với thông tin nêu trong Sổ tay chằng buộc 
hàng hóa được phê duyệt, và chúng được duy trì ở trạng thái thỏa mãn. 

- Việc sắp xếp, chằng buộc và cố định hàng hóa trên tàu phù hợp với sơ đồ xếp 
hàng và Sổ tay chằng buộc hàng hóa được phê duyệt. 
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  Đề nghị các chủ tàu/ công ty quản lý tàu có sự chuẩn bị sẵn sàng cho Chiến 
dịch kiểm tra nêu trên của các Chính quyền cảng. Bảng câu hỏi (questionnaire) và 
hướng dẫn kiểm tra liên quan đến Chiến dịch sẽ được Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi 
đến các Quý Đơn vị khi được các Chính quyền cảng công bố. 

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 Đơn vị 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, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 4 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 4 37684722 
Thư điện tử: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn   
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;    - Các chi cục đăng kiểm; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 


