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Nội dung:  Văn bản số 132/ĐKVN-TB ngày 09/01/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực 
hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2019. 

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

Nhằm giảm thiểu tàu biển Việt nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài, trong năm 2018 Cục 
Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã kết hợp với các công ty vận tải biển và Cảng vụ Hàng hải 
thực hiện kiểm tra tăng cường an toàn, an ninh đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế nhằm 
giảm thiểu rủi ro lưu giữ PSC và cướp biển, cướp có vũ trang nhằm vào tàu theo công văn số 
1396/ĐKVN-TB ngày 05/04/2017 và công văn số 1472/ĐKVN-TB ngày 12/3/2018. Việc kiểm 
tra này đã góp phần quan trọng làm giảm tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC trong năm 
2018 tại khu vực Tokyo-Mou xuống còn 2,96%, ngang bằng với tỷ lệ lưu giữ tàu trung bình của 
toàn bộ khu vực tokyo-MOU năm 2018 (tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC tại khu vực 
tokyo-MOU năm 2016 là 4,04% và năm 2017 là 3,55%). Tuy nhiên tỷ lệ tàu biển Việt Nam bị 
lưu giữ PSC tại khu vực Indian Ocean-Mou năm 2018 vẫn rất cao (10,42%). 

Việc phân tích số liệu thống kê năm 2018 cho thấy rủi ro lưu giữ PSC của tàu Việt Nam 
năm 2019 được dự báo vẫn ở mức cao, và ngay trong tuần đầu tiên của năm 2019 đã có tàu Việt 
Nam bị PSC Trung Quốc lưu giữ.  

Để tiếp tục giảm tỉ lệ tàu biển bị lưu giữ PSC và đạt được mục tiêu theo Quyết định số 
3411/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án 
"Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong Danh sách trắng - xám của Tokyo-Mou", ngày 09/01/2019 
Cục ĐKVN ban hành văn bản số 132/ĐKVN-TB về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu 
biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2019 (văn bản gửi kèm). 

Việc thực hiện các biện pháp làm giảm thiểu tàu biển bị lưu giữ PSC và duy trì đội tàu 
biển Việt Nam trong Danh sách trắng - xám của Tokyo-Mou là rất quan trọng. Cục ĐKVN đề 
nghị các công ty vận tải biển quốc tế và các đơn vị đăng kiểm tàu biển tiếp tục hợp tác chặt chẽ 
trong quá trình thực hiện kiểm tra tăng cường theo văn bản nêu trên. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu biển 
của Cổng thông tin điện tử Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn.  
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Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin, đề nghị 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 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 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;    - Các chi cục đăng kiểm; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu gửi kèm:  Văn bản số 132/ĐKVN-TB ngày 09/01/2019 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực 

hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2019. 



BO GIAO THONG VAN TAI 
C1JC DANG KIEM VIET NAM  

SO: 132/DKVN-TB 

V/v: thuc hien kiem tra tang,  cugng 
doi vgi tau bien hoat dOng tuyen quoc 
to trong nam 2019. 

coNG HOA xA HO CHU NGHIA VItT NAM 
Doc 1ap - Tv do - Hvnh pink  

Ha Neii, ngay 09 Mang 01 nam 2019 

Kinh 

- Cac cong ty van tai biL quoc te; 
- Cac don vi clang kiem tau biL. 

Nham giam thieu tau bien Viet nam bi hru girr PSC 6 nuac ngoai theo muc 
tieu va ke hoach thuc hien Quyat dinh so 3411/QD-BGTVT ngay 01/11/2016 dm 
BO truemg B6 Giao thong van tai phe duyet De an "Duy tri dOi tau bien Viet Nam 
trong Danh sach tang - xam cua Tokyo-Mou", trong nam 2018 Cue Dang hem 
Viet Nam (DKVN) da thuc hien hem tra tang cuing an toan, an ninh doi vii tau 
bien hoat d'gng tuyen quoc to nham giam thieu rui ro hru giir PSC va cuop bien, 
cuop c6 vu trang nhArn vao tau theo cong van so 1396/DKVN-TB ngay 05/04/2017 
va cong van so 1472/DKVN-TB ngay 12/3/2018. Viec hem tra nay da gap phL 
quan trOng lam giam ty le tau bien Viet Nam bi luu gicr PSC trong nam 2018 tai 
khu vuc Tokyo-Mou.xuling con 2,96% so yen nam 2017 la 3,55%. Tuy nhien ty le 
tau bien Viet Nam bi luu gift PSC tai khu vuc Indian Ocean-Mou nam 2018 van rat 
cao (10,42%). 

Trong thang 11/2018, C0c. DKVN da to chirc hal nghi ye an toan tau bien va 
da c6 bao cao tlikg ke cac khjem khuyet cua cac tau bien Viet Nam bi luu gift 
PSC trong nam 	Ket qua •phan tich th6ng ke cho thay cac khiem khuyet dan 
den luu gift chu yeu van tap - trung  d6i,vai an toan ch6ng chay, an toan harsh hai, he 
thong sir dung trong truang hgp su co, tinh tang kin then tiet, he thong quan 1ST an 
toan- dia tau. 

De tiep tic giam ti le tau biL bi luu gift PSC va dat dugc nwc tieu theo Quyet 
dinh so 3411/QD-BGTVT nsay 01/11/2016 dia Bo truang BO Giao thong van tai, 
Cuc DKVN xin thong bao den cac QuY Don vi nhu sau: 

1. Nam 2019 cac don vi dang ,kiem tau biL tiep tic thuc hien viec hem tra 
tang cueing tau biL hoat d6ng tuyen qu6c to nham lam giam thieu tau biL Viet 
Nam bi hru gia PSC a nuac ngoai theo cong van 1396/DKVN-TB ngay 
05/04/2017 va cong van so 1472/DKVN-TB ngay 12/3/2018. 

Tan suat kiem tra va cac bao cao kiem tra dugc thgc hien theo ding van so 
1396/DKVN-TB ngdy 05/4/2017 va cong van so 411/DKVN-TB ngay 06/02/2017. 

2. Ve mat an toan, viec kiem tra tang cuing tap trung d6i v&i 06 not dung sau: 

, (1) An toan cheing chay: Barn ciru h6a su c6 va duemg 6ng, canh chan lira, he 
thOng phat hien va bao chay, dau tich to trong bu6ng may. 



(2) An toan hanh hai: Cac thiet bi hanh hai nhu Radar, VDR, May do sau, 
Speed Log, ... 

(3) An toan ciru sinh: XuOng ciru sinh, xu6ng cap ciru, Ong co xul3mg, bo tri 
nha có tai, phao ton. 

(4) He tilting sir dung trong tnremg hop su 	Ngu6n then su co, may phat 
dien su c6. 

(5) Tinh tang kin nuerc/ kin thed thi6t: Ong thong gio, th6ng hai, nip mieng 
ham hang, cac cira kin nu6c, kin thed ti6t. 

(6) He thong quan 1ST an toan: C6ng tac bao duang tau va trang thi6t bi, lam 
quen nhiem vu va van hanh cac he thong, thiet bi dm tau. 

3. Viec thuc hien cac bien phap lam giam thiL tau bien bi luu giu PSC va 
duy tri dOi tau bien Viet Nam trong Danh sach trang - xam cua Tokyo-Mou la rat 
quan trong. Cuc ,DKVN 6 ngh1 cac ding ty van tai bien qu6c to va cac dcm vi 
Bang kiem tau bien tiep tuc hop tac chat the trong qua trinh thuc hien kiem tra tang 
cueing neu ten. 

Cue DKVN thong bao den cac QuST Dan vi./. 

Not nh in: 
- Nhu tren; 
- Cuc tnrang (de b/c); 
- Cue HHVN (de t/b va ph& hop); 
- Cac Cang vu hang hai (de tab va phei h9p); 
- Phong TB, QP, CN, Trung tam VRQC (de th/h); 
- Cac chi cue clang kiem tau bien 	th/h); 
- Ltru VP, TB./. 

KT. CVC TRIXONG 
PHO CUC TRVONG 
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