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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN 

TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS 

 
 Ngày 14 tháng 12 năm 2017 

 Số thông báo: 37TI/17TB 

Nội dung:  Tăng cường đảm bảo tình trạng kỹ thuật và quản lý tàu biển Việt Nam hoạt động 

tuyến quốc tế, tránh bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, đặc biệt khi đưa tàu vào 

Singapore, Trung Quốc và Indonesia. 

    

Kính gửi:  Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu 

  Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển  

Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản số 7687/ĐKVN-

TB về tăng cường đảm bảo tình trạng kỹ thuật và quản lý tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến 

quốc tế, tránh bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, đặc biệt khi đưa tàu vào Singapore, Trung Quốc 

và Indonesia. Chúng tôi xin gửi đến các Quý Đơn vị, kèm theo Thông báo kỹ thuật này, văn 

bản nói trên của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các Quý đơn vị phổ biến Thông báo kỹ thuật này cho 

các tổ chức, cá nhân liên quan để đảm bảo thực hiện có hiệu quả văn bản số 7687/ĐKVN-TB. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ thuật 

TB của trang tin điện tử 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 

Điện thoại: + 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 

Fax: +24 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;     

- Phòng QP, TB, CN;   

- Trung tâm VRQC, TH;  

- Các chi cục đăng kiểm tàu biển;  

- Lưu TB./. 

http://www.vr.org.vn/


BO GIAO THONG VAN TAI 
CVC HANG MEM VItT NAM  

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
DOc 14p - Ty do - 11#nh ehtic  

   

SO: 7687/DKVN-TB 	 Ha NOi, ngay 07 thang 12 nom 2017 

V/v: tang cluing dam bao dull tang ky-
thuat va quan y tau bien Viet Nam hog 
dOng tuyen qu8c te, tash bi luu gill PSC 
ntrac ngoai, dac biet khi dua tau vao 
Singapore, Trung Quoc va Indonesia. 

Kinh 
- Cac chit tau/cong ty quan 1ST tau bien; 
- Cdc don vi clang kiem tau bien. 

Trong th&i gian vira qua da xay ra mot so sir co an town dOi vai tau bien Viet 
Nam trong vung bien va vimg nuot cang bien dm Singapore. Chinh quyen 
Singapore da tang cuang cong tdc hem tra nha ntrac cang bien (PSC) va da có mot 
so tau Viet Nam bi PSC Singapore luu gift trong tuAn dau thang 12/2017. PSC Trung 
Quoc va Indonesia ding tang cuang hem tra va luu gift tau Viet Nam trong nom 
2017. Ty 1e tau bien Viet Nam In luu gift PSC trong nom 2017 tinh den thOi diem 
hien tai xAp xi 4%, cao han khd nhieu so yen ty 1e tau bi luu gift trung birth do cac 
thanh vien Tokyo-MOU thtrc hien. 

He tranh tau bi ltru &iit PSC, ddc biet khi dua tau vao Singapore, Trung QuOc 
va Indonesia, Cue Hang hem Viet Nam de nghi: 

1. Cac chit tau/cong ty quan 1ST tau bien 

Chu trong dam bao tinh trang ky thudt dm tau, tang cueing cong tdc quan 1ST an 
toan theo BO lug ISM, quan 1ST an ninh theo Bo ludt ISPS va dieu kien lao dOng hang 
hai theo Cong trac MLC doi vai cac tau bien cita minh, vai mot so luu y nhu sau: 

a) Ltru y ve tinh trang kS7 thudt tau va trang thiet bi 

- Dam bao kin th&i tit cua miOg hAm hang (bao g'om cac tam nap thep, be 
mat ti,ra cua cac tam nap va khe hes gala mat gra va nap, vai bat, thiet bi chen bat, 
thanh thep co dinh tong phan dm nap mieng ham hang, tam nap thep, dem kin va 
thiet bi co dinh tam nap). 

- Hoat dOng cua may ldi bao g9m Ca lai sir co, dam bao kin thOi tiet cua cira/ 
nap xuong khoang may lai. 

- Thiet bi ciru sinh (bo tri, bao duong phao be, thang a ngued xuong phuang 
tien cUu sinh, citing cu noi, phao tron, phao ao ca nhan); tinh trang hog dOng tho a 
man dm xuong 	sinh, xuong cap ctru, dOng co xuong va thiet bi nang ha xuong. 

thOng va trang thiet bi ctru hoa (duong 6ng ciru hoa, born ctru boa chinh 
va sir co, cac h9ng ctru boa va van). 

- Trang thiet bi hang hai, hai 6, An phAm hang hai, den hanh hai, den tin hieu 
ban ngay va vat hieu, thang hoa tieu. 



- Trang thiet bi thong tin lien lac vo tuyen dien. 

- Mon ri va hao mon 6 boong thoi tiet, ton bao khu vkrc buimg,  may, nap 18 
khoet va cac thiet bi dong kin (cac nap cila 16 xuong cac khoang/ket, dau Ong thong 
hoi, thong gio, ...). 

- Cac trang thiet bi khan nguy: barn ciru hoa sir co, may phat dien skr co, ac 
quy sir co, du phong. 

- Tinh trang sach se cda bu6ng may va cac may, trang thiet bi bu6ng may hoat 
&Ong phu hop. 

b) Luu y ve quan 1ST an toan, an ninh, lao dOng hang hai 

- Thkrc tap an toan, an ninh theo quy dinh 	SOLAS (ghi nhat lcST, anh chip
thkrc tip, van hanh thiet bi thkrc to de phat hien va xir 1ST kip th&i cac van de khong 
phu h9p). 

- Bao throng cac thiet bi dru sinh, ciru hoa, trang thiet bi tren boon, ton mat 
boong, cau thang man, Ong thong hcri, thong gi6, den hanh trinh, trang thiet bi xi/ 1ST 
nu6c lan dau day tau va nu6c thai sinh host; co skr kiem tra giam sat Goa thuyen 
tnxi!mg, may truong, ghi nhat IcST va bao cao ve cong ty. 

- Vin hanh, sir dung thiet bi cUu sinh, ciru hoa, trang thiet bi buong lai, thanh 
thao, thing hu6ng dan. 

- Cap nhat, tu chinh hai d6 (ke ca hai d6 dien tu) va cac an pham hang hai tren 
buong lai; Lap ke hoach chuyen di voi day du thong tin va dung quy dinh, c6 sir 
kiem tra giam sat cua thuyen tru&ng. 

- Ra soat, bao quan gidy chimg nhan ciia tau, giay chi:Mg nhan (chuyen mon, 
sirc kh6e) cua thuyen vien, hop dong thuyen vien, bang ghi gio lam viec-nghi ngui, 
phan cong nhiem vi thuyen vien dam bao con hieu lkrc, con gia tri sir ding. 

- Bao du'ang, ve sinh khu vkrc sinh hoat, bep an, kho linh, dieu hoa, ve sinh, 
phong tam, buong ngu cua thuyen vien, c6 skr kiem tra giam sat cua thuyen tnremg. 

- Trix ca an ninh tau khi trong cang va khi hanh trinh, san sang Ung pho nguy 
co cuap bien va mop c6 vu trang. 

- Cung cap du, kip th6i vat tu, nain lkrc theo yeu eau cho tau to phia cong ty. 

- Giao tiep, thong tin lien lac, truyen dat huang dan, chi dao bang ngon ngit 
lam viec ten tau, gifra cong ty vai tau (tieng Anh) thong suot, hieu qua, nhat la doi 
voi tau c6 sir ding thuyen vien nu6c ngoai. 

- Giam sat, kiem tra, don dOc cua DPA va bO,phan thuat 	cong ty d6i 
voi tau; kip th6i dieu chinh, xir 1ST trach nhiem thuyen vien theo hop Tong thuyen 
vien da lcST. 

c) Thong bao va trien khai gap viec thkrc hien van ban nay den tat ca can b6 
quail 1ST, can b6 ky thuit cua cong ty va sy quan, thuyen vien lam viec ten tau. 
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2. Cac don vi gang kiem tau bi& 

a) Nang cao chAt luting cong tac giam sat ky thu4t tau bien; thvc hien nghiern 
cac van ban chi dao cua Cvc gang kiem Viet Nam ye cac giai phap lam giam thieu 
tau bi km gill PSC, dac biet la van ban so 1396/DKVN-TB ngay 05/4/2017,ve kiem 
tra tang cuo-ng an toan, an ninh 	tau bien hog dOng,tuy6n quoc to nham giam 
thieu rai ro luu gift PSC va cuap bien, cuop có trang nharn vao tau. 

b) Phi hop chat the vori cac Cang vu Hang hai trong viec thvc hien ki6m tra 
tau tn.rerc khi chay quoc to pha hgp voi Quy the phOi hop gitra Cvc Hang hai Viet 
Nam va Cpc Dang kiem Viet Nam bao dam an town, an ninh, lao Ong hang hai va 
phong ngira 8 nhiem moi truerng doi vgi tau bien va phuang tien they cap VR-SB IcST 
ngay 16/5/2017. 

c) Thong bao va trien khai thvc hien ngay van ban nay toi tat cac 	tau/cong 
ty van tai bien quoc to tai dia ban phi,' trach va tat ca cac (tang kiem vien/danh gia 
vien caa dun vi. 

Cvc Dang kiem Viet Nam thong bao IdaAn den cac Quy Dan vi./.(.07 

Noi nhe 
- Nhu tree; 
- Ctc truang (de b/c); 
- Cue HHVN (a p/h);.  
- Cac Cang 111-1 (de p/h); 
- Phong TB, Trung tam VRQC t/h); 
- Cac Chi ciic Dang kiem (a t/h); 
- Luu VP. 

KT. CVC TRU6NG 
PHO CVC TRI56NG 
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