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Nội dung:  Thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển và một số 
nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và 
quản lý nước dằn tàu năm 2004 (BWM) được nhất trí tại MEPC71. 

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

Khóa họp thứ 71 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO) đã diễn ra tại trụ sở của IMO (Luân Đôn,Vương quốc Anh) từ ngày 
03 đến ngày 07/7/2017. Một trong những nội dung quan trọng của MEPC71 liên quan 
đến thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 
(BWM), sẽ có hiệu lực từ ngày 08/9/2017, được nêu tóm tắt dưới đây.  

1. Thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn đối với tàu hiện có 
Khóa họp thứ 28 Đại hội đồng IMO, tổ chức từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 

12/2013, đã thông qua Nghị quyết A.1088(28) cho phép các tàu hiện có được miễn lắp 
đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tới đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng 
nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do dầu (IOPP) sau ngày có hiệu lực của Công ước 
BWM. Tại MEPC69, tổ chức vào tháng 4/2016, dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy 
định B-3 của Công ước BWM phản ánh các yêu cầu của Nghị quyết A.1088(28) đã 
được phê chuẩn. Dự thảo sửa đổi, bổ sung này dự kiến sẽ được thông qua tại MEPC72 
tổ chức trong năm 2018. 

Tại MEPC70, tổ chức vào tháng 10/2016, một số nước đã đưa ra đề xuất thay thế 
nhằm mục đích cho phép kéo dài hơn nữa việc gia hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước 
dằn đối với tàu hiện có. Tuy nhiên, đề xuất này đã không nhận được sự đồng thuận tại 
MEPC70. 

MEPC71 vừa diễn ra đã cân nhắc đề xuất thỏa hiệp giữa Nghị quyết A.1088(28) và 
đề xuất thay thế được đưa ra tại MEPC70. Kết quả là MEPC71 đã phê chuẩn dự thảo 
sửa đổi, bổ sung đối với quy định B-3 của Công ước BWM thay đổi thời hạn lắp đặt hệ 
thống quản lý nước dằn đối với tàu mới và tàu hiện có như sau: 

• Tàu mới (là tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 08/9/2017): lắp đặt 
hệ thống khi tàu được bàn giao đưa vào hoạt động. 
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• Tàu hiện có mà đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP được 
hoàn thành trong khoảng giữa ngày 08/9/2014 và ngày 07/9/2017: lắp đặt hệ 
thống tại đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng nhận IOPP sau 
ngày 08/9/2017. 

• Tàu hiện có khác với tàu nêu trên: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới 
thứ hai đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/9/2017, hoặc tại đợt kiểm 
tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP vào hoặc sau ngày 08/9/2019, lấy 
ngày nào đến trước. 

• Tàu hiện có không quy định phải có giấy chứng nhận IOPP (là tàu chở dầu 
có tổng dung tích dưới 150 hoặc tàu loại khác có tổng dung tích dưới 400): 
lắp đặt hệ thống không muộn hơn ngày 08/9/2024. 

Cần lưu ý là tàu có tổng dung tích từ 400 trở lên phải có giấy chứng nhận về quản 
lý nước dằn theo Công ước BWM từ ngày 08/9/2017, cho dù tàu đã được lắp đặt hệ 
thống quản lý nước dằn hay chưa. Hướng dẫn việc phê duyệt thiết kế, tài liệu và kiểm 
tra lần đầu để cấp giấy chứng nhận cho tàu theo quy định của Công ước BWM được 
nêu tại văn bản số 4281/ĐKVN-QP ngày 16/9/2016 đính kèm Thông báo kỹ thuật tàu 
biển số 033TI/16TB ngày 20/9/2016. 

2. Tàu hoạt động tại khu vực không thể thực hiện việc trao đổi nước dằn 
Sau ngày 08/9/2017 cho đến khi tàu được lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn, việc 

trao đổi nước dằn phải được thực hện theo quy định D-1 của Công ước BWM. Quy định 
B-4 nêu rõ, việc trao đổi nước dằn phải được thực hiện ở vùng biển cách bờ gần nhất tối 
thiểu 200 hải lý (nếu không thể thực hiện được, thì phải cách bờ gần nhất tối thiểu 50 
hải lý) và chiều sâu nước tối thiểu 200 mét, hoặc tại khu vực quy định theo chỉ dẫn của 
Chính quyền cảng trong trường hợp không có khu vực thỏa mãn các yêu cầu của quy 
định B-4. 

Tại MEPC71, một số nước đề xuất việc xây dựng hướng dẫn đối với tàu hoạt động 
tại khu vực không thỏa mãn các yêu cầu của quy định B-4, để tàu không phải thay đổi 
hành trình dự kiến hoặc phải trì hoãn hoạt động. Sau khi thảo luận, MEPC71 thống nhất 
ban hành thông tư về quản lý nước dằn, quy định tàu hoạt động tại khu vực mà việc trao 
đổi nước dằn theo quy định B-4.1 là không thể thực hiện được, thì phải ghi trong nhật 
ký lý do tại sao việc thay đổi nước dằn không được thực hiện, phù hợp với quy định B-
4.5. 

3. Biện pháp khẩn nguy (contingency measures) 
MEPC68, tổ chức vào tháng 5/2015, đã nhất trí xây dựng hướng dẫn về biện pháp 

khẩn nguy trong trường hợp tàu không thể quản lý nước dằn phù hợp với kế hoạch quản 
lý nước dằn được phê duyệt. 

Sau khi thảo luận, MEPC71 thống nhất ban hành thông tư về quản lý nước dằn, 
quy định trong trường hợp nước dằn tàu không đáp ứng tiêu chuẩn có thể thực hiện: 

• Chuyển nước dằn sang tàu khác hoặc lên phương tiện tiếp nhận trên bờ; 
• Sau khi xem xét các biện pháp thay thế, nước dằn có thể được xả ra ngoài 

nếu được Chính quyền cảng chấp nhận; 
• Tàu thực hiện các biện pháp thích hợp như sửa chữa hệ thống quản lý nước 

dằn theo sự tham vấn với cơ quan có thẩm quyền của cảng; 
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• Trong thời kỳ tích lũy kinh nghiệm được nêu tại mục 4. dưới đây, cần lưu ý 
đến nguyên tắc không trừng phạt (non-penalization) đối với tàu đã lắp đặt 
sớm hệ thống quản lý nước dằn. 

4. Thời kỳ tích lũy kinh nghiệm (experience-building phase) 
MEPC68 đã nhất trí áp dụng thời kỳ tích lũy kinh nghiệm để thu thập số liệu và 

phân tích các vấn đề trong việc thực hiện Công ước BWM, và để tạo thuận lợi trong 
việc thực thi công ước này. 

MEPC71 đã phê chuẩn một nghị quyết quy định kế hoạch công việc trong thời kỳ 
tích lũy kinh nghiệm. Theo nghị quyết này, thời kỳ tích lũy kinh nghiệm được cấu trúc 
bao gồm 3 giai đoạn và dự định sẽ hoàn thành trong khoảng 5 năm: 

• Giai đoạn 1:  tập hợp số liệu để thu thập các vấn đề liên quan đến việc thực 
thi Công ước BWM; 

• Giai đoạn 2:  phân tích số liệu; 
• Giai đoạn 3:  xem xét các yêu cầu của Công ước BWM. 
5. Bộ luật về phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn 
MEPC70 đã thông qua Hướng dẫn G8 sửa đổi nhằm mục đích quy định chặt chẽ 

việc thử nghiệm hệ thống quản lý nước dằn. Đồng thời, MEPC70 cũng đã nhất trí việc 
đổi tên Hướng dẫn G8 thành Bộ luật khi Công ước BWM có hiệu lực. 

MEPC71 đã phê chuẩn dự thảo Bộ luật về phê chuẩn hệ thống quản lý nước dằn 
(BWMS Code) và dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định A-1, quy định D-3 của 
Công ước BWM để tham chiếu đến bộ luật này. Dự thảo Bộ luật và dự thảo sửa đổi, bổ 
sung đối với quy định A-1, quy định D-3 dự kiến sẽ được MEPC72 thông qua. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo để các Quý Đơn vị có kế hoạch triển khai 
thực hiện các quy định về quản lý nước dằn của IMO. Chúng tôi sẽ tiếp tục có các 
hướng dẫn chi tiết về các nội dung liên quan. 

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 
Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 4 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 4 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; 


