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18 PHAM HUNG, HA NOI 

Ngày: 14/06/2007 
Số thông báo:  014KT/07TB 

Nội dung: Kiểm tra thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S.VDR) lắp đặt cho 
các tàu hàng đóng trước ngày 01/07/2002. 

Kính gửi:  Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu biển 
Các Công ty vô tuyến điện tử hàng hải 
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển 

Như đã thông báo đến các Quý Cơ quan tại Thông báo kỹ thuật số 
006KT/07TB ngày 05 tháng 03 năm 2007, Quy định V/20.2 của Sửa đổi, bổ sung 
tháng 12 năm 2004 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người, 1974 
(SOLAS 74), có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2006, đưa ra yêu cầu 
về trang bị thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S.VDR) cho các tàu hàng đóng 
trước ngày 01 tháng 07 năm 2002 như sau: 

.1 Đối tượng phải trang bị: tàu không phải là tàu khách được đặt sống chính 
trước ngày 01 tháng 07 năm 2002, có tổng dung tích từ 3.000 trở lên. 

.2 Thời hạn trang bị: 
-Tàu có tổng dung tích từ 20.000 trở lên: trang bị tại đợt kiểm tra trên đà đầu 

tiên sau ngày 01 tháng 07 năm 2006 nhưng không muộn hơn ngày 01 tháng 07 
năm 2009. 

-Tàu có tổng dung tích từ 3.000 trở lên, nhưng nhỏ hơn 20.000: trang bị tại 
đợt kiểm tra trên đà đầu tiên sau ngày 01 tháng 07 năm 2007 nhưng không muộn 
hơn ngày 01 tháng 07 năm 2010. 

Liên quan đến vấn đều nêu trên, chúng tôi xin gửi đến các Quý Cơ quan, 
kèm theo Thông báo kỹ thuật này, "Hướng dẫn việc kiểm tra thiết bị ghi dữ liệu 
hành trình đơn giản (S.VDR) lắp đặt trên tàu" của Cục Đăng kiểm Việt Nam.  

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: 
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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, CTB, VRQC, MT 
-Lưu TB 

Nguyễn Vũ Hải 
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Côc §¡NG KiÓm ViÖt NAM 

Phßng Tµu BiÓn 

Hµ Néi, ngµy 14 th¸ng 06 n¨m 2007 

h−íng dÉn kiÓm tra thiÕt bÞ ghi d÷ liÖu hµnh tr×nh  
®¬n gi¶n l¾p ®Æt trªn tµu (s-vdr) 

 
Thö/ KiÓm tra H−íng dÉn Thêi ®iÓm 

¸p dông 

1 C¸c th«ng sè 
kü thuËt 

1.1 ThiÕt bÞ ghi sè liÖu hµnh tr×nh ®¬n gi¶n (S-VDR) 
ph¶i lµ lo¹i cã kiÓu ®−îc phª duyÖt phï hîp víi NghÞ 
quyÕt MSC. 163(78). 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu khi 
l¾p ®Æt thiÕt 
bÞ lªn tµu  

2 L¾p ®Æt 2.1 ThiÕt bÞ ph¶i ®−îc l¾p ®Æt phï hîp víi thiÕt kÕ vµ hå 
s¬ kü thuËt ®−îc duyÖt. 

2.2 Hép ghi sè liÖu ph¶i ®−îc bè trÝ t¹i vÞ trÝ gÇn buång 
l¸i trªn boong hë cña tµu, vµ c¸ch xa c¸c vËt cã kh¶ 
n¨ng c¶n trë nh− sau: 

(a) C¸ch xa c¸c khu vùc chøa nhiªn liÖu vµ c¸c 
nguån g©y ch¸y kh¸c. 

(b) C¸ch xa c¸c nguån g©y h− háng c¬ khÝ cã thÓ cã. 

(c) Cã thÓ tiÕp cËn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn viÖc b¶o 
d−ìng th−êng xuyªn. 

(d) Khi tµu bÞ ®¾m, thî lÆn hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 
tõ xa cã thÓ dÔ dµng th¸o vµ di chuyÓn hép ghi 
sè liÖu ra khái tµu. 

(e) Kh«ng cã vËt c¶n ë c¸c vÞ trÝ xung quanh hép ghi 
sè liÖu  ®Ó thî lÆn hoÆc thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa 
cã thÓ dÔ dµng thu håi hép ghi sè liÖu. 

(f) NÕu hép ghi sè liÖu lµ lo¹i cã thÓ næi tù do, nã 
ph¶i ®−îc bè trÝ sao cho cã thÓ gi¶m thiÓu nguy 
c¬ bÞ c¶n trë sau khi ®−îc nh¶ ra. 

2.3 Hép ghi sè liÖu cã thÓ næi tù do ph¶i ®−îc trang bÞ 
ph−¬ng tiÖn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu håi; 
nã ph¶i ®−îc bè trÝ phßng ngõa viÖc bÞ m¾c kÑt bëi 
c¸c c¬ cÊu th©n tµu khi næi lªn.  

2.4 Hép ghi sè liÖu ph¶i ®−îc l¾p ®Æt ë kho¶ng c¸ch 
kh«ng nhá h¬n kho¶ng c¸ch an toµn tèi thiÓu qui 
®Þnh tõ la bµn tõ. 

2.5 Mçi bé phËn kh«ng ph¶i lµ hép ghi sè liÖu ph¶i ®−îc 
l¾p ®Æt ë kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n kho¶ng c¸ch 
an toµn tèi thiÓu qui ®Þnh tõ la bµn tõ. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu vµ 
kiÓm tra 
®Þnh kú 
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Thö/ KiÓm tra H−íng dÉn Thêi ®iÓm 
¸p dông 

3 KiÓm tra t×nh 
tr¹ng bªn 
ngoµi 

3.1 Hép ghi sè liÖu ph¶i: 

(a) Kh«ng bÞ  h− háng, líp s¬n bªn ngoµi kh«ng bÞ 
biÕn mµu, vËt liÖu ph¶n quang kh«ng bÞ h− 
háng hoÆc bong trãc. 

(b) Ph¶i cã ký hiÖu ghi râ: "Kh«ng ®−îc më, 
b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn - 
do not open, report to 
authorities".  

3.2 C¬ cÊu nh¶ cña hép ghi sè liÖu kh«ng bÞ rØ hoÆc kÑt. 

3.3 X¸c nhËn mçi bé phËn cña thiÕt bÞ ®−îc b¶o d−ìng 
thÝch hîp. 

3.4 Pin dù phßng cña thiÕt bÞ cßn h¹n sö dông. 

3.5 NÕu bé phËn chØ b¸o b»ng ©m thanh khi hép ghi sè 
liÖu ë trong n−íc sö dông pin g¾n bªn trong th× pin 
ph¶i cßn h¹n sö dông. 

3.6 Trong tr−êng hîp EPIRB sö dông pin g¾n bªn trong, 
th× pin ph¶i cßn h¹n sö dông. EPIRB ph¶i ®−îc b¶o 
d−ìng ®Çy ®ñ bëi mét c¬ së cung cÊp dÞch vô b¶o 
d−ìng ®−îc c«ng nhËn. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 

4 Thö chøc 
n¨ng 

4.1 S-VDR ph¶i cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng b»ng nguån ®iÖn 
chÝnh vµ sù cè cña tµu. Nguån ®iÖn dù phßng cña 
riªng thiÕt bÞ ph¶i ho¹t ®éng khi bÞ mÊt nguån ®iÖn 
chÝnh vµ sù cè cña tµu. 

4.2 Thö ho¹t ®éng cña micr« cña hÖ thèng. 

4.3 S-VDR ph¶i cã kh¶ n¨ng b¸o ®éng b»ng ©m thanh 
vµ ¸nh s¸ng khi bÊt kú c¶m biÕn nµo bÞ mÊt tÝn hiÖu. 

4.4 KiÓm tra hÖ thèng gi¸m s¸t ®Ó x¸c nhËn kh«ng cã 
sai lÖch. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 

5 X¸c nhËn 
viÖc ghi c¸c 
sè liÖu 

5.1 X¸c nhËn c¸c th«ng tin sau ®©y ®−îc nhËp mét c¸ch 
thÝch hîp vµo S-VDR: 

(a) Ngµy, giê 

(b) VÞ trÝ cña tµu 

(c) Tèc ®é cña tµu so víi ®¸y biÓn/ tèc ®é cña tµu 
so víi n−íc 

(d) H−íng mòi tµu 

(e) ©m thanh cña buång l¸i 

(f) ©m thanh cña VHF 

(g) Sè liÖu cña ra ®a; nÕu kh«ng thÓ nhËp ®−îc sè 
liÖu cña ra ®a, th× ph¶i ghi ®−îc sè liÖu cña AIS. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 
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Thö/ KiÓm tra H−íng dÉn Thêi ®iÓm 
¸p dông 

C¸c môc tõ (a) ®Õn (g) ®−îc x¸c ®Þnh b»ng sè liÖu 
®−îc in ra tõ hÖ thèng hoÆc viÖc gi¸m s¸t thêi gian 
thùc (real time monitor). ViÖc x¸c ®Þnh b»ng sè liÖu 
in ra tõ hÖ thèng gi¸m s¸t tõ xa trªn bê ®−îc chÊp 
nhËn. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 

5 X¸c nhËn 
viÖc ghi c¸c 
sè liÖu 

 (tiÕp) 

5.2 ViÖc ghi sè liÖu vµo hép ghi sè liÖu cã thÓ ®−îc 
khëi ®éng hoÆc ngõng b»ng tay. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, chu 
kú vµ ®Þnh 
kú 

6.1 GiÊy chøng nhËn phª duyÖt thiÕt bÞ 

6.2 ThiÕt kÕ l¾p ®Æt thiÕt bÞ 

6.3 Danh môc kiÓm tra viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ: 

(a) Tªn tµu vµ sè IMO 

(b) KiÓu tµu, c¬ quan §¨ng kiÓm, quèc tÞch 

(c) Sè cña phiªn b¶n phÇn mÒm 

(d) VÞ trÝ cña micr« 

e) VÞ trÝ cña tÊt c¶ c¸c bé phËn cña S-VDR 

(f) C¸c VHF vµ ra ®a ph¶i ®−îc ghi nhËn 

(g) Nguån nhËp sè liÖu thêi gian (ngµy, giê) 

(h) VÞ trÝ cña thiÕt bÞ x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu 

(i) Lo¹i vµ sè l−îng cña c¸c c¶m biÕn (b¸nh l¸i, 
m¸y chÝnh, trôc ch©n vÞt, ch©n vÞt, thiÕt bÞ ®Èy) 

(j) Tªn thiÕt bÞ, tªn c¸c sè liÖu nhËp vµo, lo¹i tÝn 
hiÖu 

(k) M« t¶ c¸c tÝn hiÖu b¸o ®éng 

(l) VÞ trÝ cña c¸c cöa 

(m) Ngµy, giê ®Æt lÇn ®Çu c¸c th«ng tin cña tµu vµ 
ngµy, giê thay ®æi c¸c th«ng tin cña tµu 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu 

6.4 KiÓm tra sè liÖu cña tÊt c¶ c¸c c¶m biÕn cña S-VDR 
vµ biªn b¶n b¶o d−ìng t¹i c¸c ®ît kiÓm tra hµng 
n¨m do nhµ s¶n xuÊt hoÆc c¬ së b¶o d−ìng ®−îc 
c«ng nhËn thùc hiÖn. 

C¸c sè liÖu ghi trong hép ghi sè liÖu ph¶i ®−îc sao 
chÐp dù phßng thÝch hîp. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 

6 Tµi liÖu 

6.5 KiÓm tra x¸c nhËn h¹n hiÖu lùc cña giÊy chøng 
nhËn hoÆc b»ng chøng kh¸c cña viÖc b¶o d−ìng vµ 
thö hµng n¨m thiÕt bÞ. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 
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Thö/ KiÓm tra H−íng dÉn Thêi ®iÓm 
¸p dông 

6.6 Sæ tay h−íng dÉn sö dông vµ b¶o d−ìng thiÕt bÞ cña 
nhµ s¶n xuÊt bao gåm c¸c néi dung d−íi ®©y ph¶i 
cã trªn tµu: 

(a) H−íng dÉn vÒ chÕ ®é lµm viÖc th«ng th−êng 
cña S-VDR. 

(b) H−íng dÉn vÒ sao chÐp sè liÖu tõ S-VDR. 

(c) H−íng dÉn vÒ xö lý c¸c c¸c b¸o ®éng cña S-
VDR. 

(d) H−íng dÉn c¸ch t¶i vµ thÈm tra sè liÖu tõ hép 
ghi sè liÖu 

(e) H−íng dÉn b¶o d−ìng. 

(f) H−íng dÉn vÒ c¸ch truy nhËp vµ cËp nhËt c¸c 
sè liÖu cÊu h×nh tÜnh.  

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 

6 Tµi liÖu 

 (tiÕp) 

6.7 C¸c th«ng tin dïng cho c¬ quan ®iÒu tra bao gåm 
c¸c néi dung d−íi ®©y ph¶i cã trªn tµu: 

(a) BÊt kú dông cô cÇn thiÕt hoÆc thiÕt bÞ giao diÖn 
nµo ®Ó phôc håi c¸c sè liÖu ®−îc ghi tõ hép ghi 
sè liÖu. 

(b)  H−íng dÉn vÒ c¸c thao t¸c cÇn thiÕt ®Ó phôc 
håi c¸c sè liÖu tõ hép ghi sè liÖu ch−a bÞ h− 
háng. 

(c)  H−íng dÉn vÒ c¸c thao t¸c cÇn thiÕt ®Ó phôc 
håi c¸c sè liÖu tõ hép ghi sè liÖu bÞ h− háng do 
tai n¹n. 

(d)  H−íng dÉn vÒ c¸c phÇn mÒm cÇn thiÕt ®Ó ph¸t 
l¹i c¸c sè liÖu ®−îc ghi. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu 

7 ThiÕt bÞ ph¸t 
l¹i 

7.1 KiÓm tra c¸c th«ng sè cña thiÕt bÞ ph¸t l¹i trong c¸c 
tµi liÖu nh− sæ tay h−íng dÉn l¾p ®Æt, sæ tay h−íng 
dÉn vËn hµnh, ... víi c¸c l−u ý sau: 

(a) Kh«ng cÇn cã thiÕt bÞ ph¸t l¹i trªn tµu, nh−ng 
ph¶i cã trªn bê ®Ó s½n sµng sö dông. 

(b) ThiÕt bÞ cã thÓ ph¸t l¹i c¸c sè liÖu ghi trong 
hép ghi sè liÖu mµ kh«ng ph¶i më hép ra. 

(c) ThiÕt bÞ cã thÓ ph¸t l¹i c¸c sè liÖu ë cïng ®Þnh 
d¹ng ®−îc sö dông trong ph−¬ng tiÖn ghi 
th«ng tin cña hép ghi sè liÖu. 

(d) ThiÕt bÞ ph¶i bao gåm c¸c phÇn cøng vµ phÇn 
mÒm ®Ó cã thÓ xuÊt c¸c th«ng tin ghi ®−îc 
d−íi d¹ng h×nh ¶nh, ©m thanh, .... 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu 
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Thö/ KiÓm tra H−íng dÉn Thêi ®iÓm 
¸p dông 

8 C¬ së b¶o 
d−ìng S-
VDR 

8.1 C¸c c¬ së l¾p ®Æt/ b¶o d−ìng/ thö nghiÖm S-VDR do 
nhµ s¶n xuÊt c«ng bè ®−îc xem lµ c¬ së b¶o d−ìng 
®−îc c«ng nhËn. 

KiÓm tra 
lÇn ®Çu, 
hµng n¨m, 
chu kú vµ 
®Þnh kú 
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