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THÔNG BÁO KỸ THUẬT- TECHNICAL INFORMATION 
 

Ngày: 18/10/2006 
Số thông báo:  028KT/06TB 

 
Nội dung:  Áp dụng Yêu cầu thống nhất S31 của IACS đối với tàu chở hàng rời. 

Kính gửi:  Các đơn vị Đăng kiểm Tàu biển 
 Các chủ tàu khai thác tàu hoạt động tuyến quốc tế 

Ngày 05 tháng 06 năm 2003, Uỷ ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức 
Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.146(77) về việc áp dụng 
các yêu cầu thống nhất S26, S27, S30 và S31 của Hiệp hội các tổ chức phân cấp 
quốc tế (IACS) đối với tàu chở hàng rời (Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thông báo 
Nghị quyết MSC.146(77) đến các Quý Cơ quan qua Thông báo kỹ thuật số 
013KT/03TB ngày 29 tháng 09 năm 2003 và Thông báo kỹ thuật số 003KT/04TB 
ngày 18 tháng 02 năm 2004). 

Liên quan đến việc áp dụng Yêu cầu thống nhất S31 "Tiêu chuẩn phục hồi 
sườn và mã cho tàu chở hàng rời mạn đơn không được đóng phù hợp với yêu cầu 
thống nhất UR S12/ Sửa đổi 1 hoặc các sửa đổi tiếp theo", chúng tôi xin lưu ý lại 
các quý cơ quan một số nội dung dưới đây: 

1/ Yêu cầu thống nhất S31 áp dụng cho tất cả các tàu chở hàng rời mạn đơn 
không được đóng phù hợp với yêu cầu thống nhất UR S12/ Sửa đổi 1 hoặc các sửa 
đổi tiếp theo, theo thời hạn được nêu dưới đây và tại các đợt kiểm tra trung gian 
và định kỳ cấp tàu tiếp theo: 

-Tàu đạt 15 tuổi trở lên vào ngày 01 tháng 01 năm 2004: tại đợt kiểm tra 
trung gian hoặc định kỳ đầu tiên sau ngày 01 tháng 01 năm 2004. 

-Tàu đạt 10 tuổi trở lên nhưng nhỏ hơn 15 tuổi vào ngày 01 tháng 01 năm 
2004: tại đợt kiểm tra định kỳ đầu tiên sau ngày 01 tháng 01 năm 2004. 

-Tàu nhỏ hơn 10 tuổi vào ngày 01 tháng 01 năm 2004: khi tàu tròn 10 tuổi. 
2/ Hồ sơ đo chiều dày sườn trong hầm hàng và bản tính chiều dày sườn theo 

quy định của Yêu cầu thống nhất S31 phải được chuyển cho Phòng Tàu biển, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, phê chuẩn trước hoặc trong quá trình tàu được sửa chữa. 
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3/ Sau khi hoàn thành kiểm tra xác nhận tàu tuân thủ Yêu cầu thống nhất S31 
(xác nhận lần đầu hoặc các lần tiếp theo phù hợp với thời hạn nêu ở 1/), Đăng kiểm 
viên hiện trường phải đưa ra lưu ý sau đây trong Biên bản kiểm tra mẫu E.RNI: 

"Note: 
Verification of compliance with up graded renewal criteria for hold frames 

(UR S31) to be conducted at subsequent intermediate and special surveys." 
Chúng tôi xin gửi kèm Thông báo kỹ thuật này Yêu cầu thống nhất S31 của 

IACS và Nghị quyết MSC.146(77) của IMO để các Quý Cơ quan biết và lưu ý 
thực hiện. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong thư mục: Tàu biển/ Thông báo kỹ 
thuật của trang thông 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: +04.7684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +04.7684722 
Email: 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 

 




























