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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 30 tháng 12 năm 2015
Số thông báo: 038TI/15TB
Nội dung: Văn bản số 5441/ĐKVN-QP ngày 28/12/2015 của Cục Đăng kiểm
Việt Nam về việc Trang bị máy tính kiểm tra ổn định cho tàu biển chở
hàng lỏng.
Kính gửi: Các chủ tàu/ công ty quản tàu biển
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển
Chúng tôi xin gửi đến các Quý Đơn vị kèm theo Thông báo kỹ thuật này Văn bản
số 5441/ĐKVN-QP ngày 28/12/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc trang bị
máy tính kiểm tra ổn định cho tàu biển chở hàng lỏng.
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
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Phòng Quy phạm
Điện thoại: +84 4 37684701 (số máy lẻ: 501; 505)
Fax: +84 4 37684770
Thư điện tử: vietnh@vr.org.vn; hieum_qp@vr.org.vn
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng QP, TB, TS, CN, HTQT;
- Trung tâm VRQC, TH;

- Các chi cục đăng kiểm;
- Lưu TB./.
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CONG HOA X.A HOIIt NGHiA VItT NAM

CIJC BANG KIEM VIVT NAM

DO lap - Tkr do - 11#nh phut

S6: 5441/DKVN-QP

Ha NOi, ngay 28 tiding 12 nom 2015

V/v: Trang bi may tinh ki6m tra on dinh
cho tau bi6n chop hang long

Kinh giri: Cac Cling ty van tai biL
Uy ban An toan hang hai (MSC) caa TO chac Hang hai quOc to (IMO), tai
khoa h9p tha 93 (thang 5 nom 2014), va Uy ban Bao ve moi truong bien (MEPC)
dm IMO, tai kit& h9p thu 66 (thang 4 nom 2014), da thong qua situ dui, bo sung cloi
vai Cong uoc quOc to ye an toan sinh mpg con ngued ten bien (SOLAS), COng troc
quoc to ye ngan ngira 8 nhiem do tau gay ra (MARPOL) va mot so bO luat c6 lien
quan. Cac situ dui, b6 sung nay có hieu hrc tir ngay 01, thang 01 nom 2016, dua ra
yeu cau bat buOc tau cho hang long (bao gOm tau cho dau, tau cho xo hoa chat nguy
hiem, tau cho xo khi hoa long) phai dugc trang bi may tinh kiem tra on dinh co kha
nang danh gia dtrac on dinh nguyen yen va tai nan nhtr sau:
1. Tau ch.& dau, tau cho xo Ma chit nguy hiem:
- Tau gong vao hoac sau ngay 01 thang 01 nom 2016: trang bi khi tau dua vao
hoat dOng.
- Tau clung truac ngay 01 thong 01 nom 2016: trang bi tai dgt kiem tra cap
mai (Renewal Survey) dau tien dm tau vao hoac sau ngay 01 thang 01 nom 2016,
nhung khong dugc muon han ngay 01 thang 01 nom 2021.
2. Tau cho xo khi hoa long:
- Tau &rig vao hoac sau ngay 01 thang 01 nom 2016: trang bi khi tau cilia vao
hoat dOng.
- Tau clung truck ngay 01 thang 7 nom 1986: trang bi tai dgt kiem tra cap mai
dau tien caa tau vao hoac. sau ngay 01 thang 01 nom 2016, nhung khong duvc muon
han ngay 01/thang 01 nom' 2021.
- Tau.doit Vabli4c sau ngay 01 thang 7 nom 1986 den tnrac ngay 01 thang
01 nom 2016.;. trarig (tii; tai dgt kiem tra cap mai dau tien caa tau vao hoac sau ngay
01 thang 07 nom 2016, nhung khong &rot muon han ngay 01 thang 07 nom 2021.
Tau cling c64.118..dugc mien trang bi may tinh kiem tra on dinh neu th6a man
mot so dieu kien cu the. Viec trang bi hoac mien trang bi may tinh kiem tra on dinh
dtrgc the hien trong Giay chung nhan pha hgp cho xo khi hoa long, Giay chung nhan
phit hop di& xo boa chat nguy hiem hoac Phu ban giay chung nhan qulic to ve ngan
ngaa o nhiem do dau.
Thong tin chi ti6t ve trang bi may tinh kiem tra on dinh cho tau dugc neu tai
Thong bao kS% thuat tau bien so 009TI/15TB ngay 12 thang 02 nom 2015, trong
Thong bao cua VR/ Thong bao /c9 thudt TB dm trang tin dien tir Cuc Dang kiem Viet
Nam: http://www.vr.org.vn.
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De tuan thin quy dinh not tren theo dung thai han quy dinh, de nghi cac Quy
Cong ty thuc hien cong vi'ec chuan bi theo mot trong hai twang hgp sau day:
Tru&ng hqp 1:
Tau da dugc trang bi lai hoac trang bi mai may tinh kiem tra on dinh có kha
nang danh gia dugc on dinh nguyen yen va tai nan: giri phan mem may tinh va tai
lieu lien quan tai Phong Quy pham - Cuc Dang kiem Viet Nam de tham dinh va cap
tai lieu thAm dinh.
Trwerng Op 2:
Tau thuOc pham vi dugc mien trans bi may tinh kiem tra on dinh: giri ban sao
chkip Thong bao on dinh va. Thong bao on dinh tai nan da dugc tham dinh dm tau
ding vai van ban de nghi mien trang bi may tinh kiem tra on dinh tai Cvc Dang
kiem Viet Nam. Trong don neu ro 1ST do de nghi mien, bao
- Tau chi xep hang vai cac trang thai da dugc tinh toan san trong Thong bac,
on dinh va Thong bao on dinh tai nan;
- Tau dugc danh gia on dinh va on dinh tai nan tir xa bang phuong tien da
dugc Cvc Dang kiem Viet Nam tham dinh;
- Tau chi xep hang trong pham vi dai cac tai trong da dugc tinh toan san trong
Thong bao on dinh va Thong bao on dinh tai nan;
- Tau chi xep hang thea man chieu cao trong tam t6i da cho phep hoc chieu
cao tam nghieng ban dau toi thieu cho phep.
Dua teen van ban de nghi cua Cong ty va cac Thong bao on dinh da dugc phe
duyet cila tau, Cvc Dang kiem Viet Nam se xem xet mien trang bi may tinh kiem tra
on dinh kern theo cac khuyen nghi can thiet nham dam bao an toan cho tau.
Cue Dang kiem V* Nam xin thong bac, den cac Quy Cong ty./. tie\
Noi /than:
- 1\11u• tren;
- PCT Nguyen Vu Hai (de c/d);
- Trung tam VRQC; Phong TB, CTB, QP (de. t/h);
- Cac Chi cic Dan kiem tau bien
t/h);
- Cac ca soy dung, sCra chira tau, thiet ke tau (de t/b);
- Lum QP, VP.
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