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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 21 tháng 10 năm 2015
Số thông báo: 030TI/15TB
Nội dung: Áp dụng quy định tính toán EEDI đối với tàu bàn giao vào hoặc sau ngày 1 tháng
7 năm 2015.
Kính gửi:

Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu
Các cơ sở đóng mới tàu biển
Các đơn vị thiết kế tàu biển
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển

1/ Theo Quy định 21 Phụ lục VI của Công ước MARPOL, các tàu mới hoặc tàu được
hoán cải lớn thuộc một trong các loại tàu được định nghĩa tại Quy định 2.25 đến 2.31 của Phụ
lục VI phải được tính toán chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI).
2/ Ngày 01/12/2012 Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ra thông tư
MEPC.1/Circ.795/Rev.2 – Giải thích thống nhất Phụ lục VI của Công ước MARPOL, trong đó
có giải thích về phạm vi áp dụng “tàu mới” được nêu trong quy định 2.23 đối với mỗi giai
đoạn được nêu trong Bảng 1 của Quy định 21 Phụ lục VI của Công ước MARPOL.
Để hướng dẫn thực hiện các nội dung nêu trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công
văn số 4247/ĐKVN-TB ngày 16/10/2015 hướng dẫn các chủ tàu/ công ty quản lý tàu, các cơ
sở đóng mới tàu biển, các đơn vị thiết kế tàu biển và các đơn vị đăng kiểm thực hiện.
Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo kỹ thuật này công văn số 4247/ĐKVN-TB ngày
16/10/2015 của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đề nghị các Quý Đơn vị lưu ý áp dụng theo đúng
quy định.
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 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: + 4 37684701 (số máy lẻ: 521)
Fax: +4 37684722
Thư điện tử: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./.
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BO GIAO THONG VAN TAI
CVC HANG KIEM VIVI' NAM

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
I* 14p - Tu. do - Hanh pluic

S6: 4247/DKVN-TB

Ha Noi, ngay 16 thong 10 nom 2015

V/v: Ap dung quy dinh tinh town EEDI
doi vai tau ban giao vao hoac sau ngay 1
thong 7 nom 2015.

Kinh

- Cac chil tau/ ding ty quan l khai thac tau
- Cac ca ser clung mai tau bien
- Cac don vi thiet ke tau bien
- Cac dcm vi clang kiem tau bien

1/ Theo Quy dinh 21 Phu hic VI dm Cong trac MARPOL, cac tau mai
hoac tau dugc hoan cai lorn thuOc mot trong cac loci tau dugc dinh nghia tai Quy
dinh 2.25 den 2.31 dm Phi,' hic VI phai có EEDI thoa man cong thirc:
EEDI (dat thew) < EEDI (quy

= (1 — X/100) x Tri so duy3.ng tham

chi eu
Trong do: X la ti le giam &roc xtic dinh theo Bang 1 trong Quy dinh 21
Tri so &tong tham chieu = a. b-`
a, b va c la cac thong so Avec xac dinh theo Bang 2 trong Quy dinh 21
2/ Ngdy 01/12/2012 TO chirc Hang hai QuOc to (IMO) da" ra thong to
MEPC.1/Circ.795/Rev.2 — Giai thich thong nhAt Phu lac VI dm Cong trac
MARPOL, trong do có giai thich ve pham vi ap dung "tau mfri" dugc neu trong
quy dinh 2.23 doi vbi mt>i giai doan dugc neu trong Bang 1 cua Quy dinh 21 Phki
11.1c VI dm Cong trac MARPOL nhu sau:
"1.1 Pham vi ap dung dinh nghia "tau mai" duvc neu trong quy dinh 2.23 dal
vai mgi Giai doan duvc neu trong bang 1 clia quy dinh 21, phai duvc giai thich nhu•
sau:
.1
ngay duvc neu trong quy dinh 2.23.1 phai duvc thay the biing ngay bat
dau cua mai Giai dogn;
.2
ngay duvc neu trong quy dinh 2.23.2 phai duvc thay th'j b'ang ngay sau 6
thong ke tir ngay bat dau cfla m 6i Giai doan; va
.3
ngay duvc, neu trong quy dinh 2.23.3, doi vai Giai doan 1, 2, 3, phai dugc
thay the bang ngay sau 48 thong ke to ngay bat dau cua moi Giai dogn.
1.2 Doi vai giai thich tren, Chi so thill ke hieu qua nang hiving (EEDI) quy
dinh cita mai Giai dogn &ivy ap dyng cho tau mai thu6c vao mot trong cac kieu cluvc
neu trong quy dinh ter 2.25 den 2.31 va ap dyng chwang 4 nhu• sau:
.1
Chi se; thiet ke hieu qua nang lacing (EEDI) quy dinh cua Giai clown 0
cluvc ap dung doi vai cac tau mai sau:
.1
c6 hap dung (long mai trong Giai dogn 0, viz cluvc ban giao tru6c
ngay 1 thong 1 nom 2019; hoac
1

.2

.2

.3

.4

c6 hop clang gong mai truac Giai down 0, va &roc ban giao vao
ho& sau ngay 1 thong 7 nam 2015 va trwac ngay 1 thong 1 nam
2019; hoac
rdu khong c6 hop clung clung mai,
.3
tau dtroc dot sang chinh ho4c a giai cloan gong mai twang 4r vao
ho& sau ngay 1 thong 7 nam 2013 va truac ngay 1 thong 7 norm
2015, va &roc ban giao truac ngay 1 thong 1 nam 2019; ho4c
.4
tau cltrac clot song chinh hoac a giai (loan clung mai twang to truac
ngay 1 thong 7 nam 2013, va chivy ban giao vao hoac sau ngay 1
thong 7 nom 2015 va truac ngay 1 thong 1 nam 2019.
Chi so thdt ke hieu qua nang luting (EEDI) quy dinh cua Giai (loan 1
cluoc tip dung cloi vai cac tau mai sau:
.1
co hop (long clang mai trong Giai clocm 1, va duoc ban giao truac
ngay 1 thong 1 nam 2024; hoac
.2
co hop clang clung mai truac Giai clown 1, vet cluoc ban giao vao
hoac sau ngay 1 thong 1 nam 2019 va truac ngay 1 thong 1 nam
2024; hoac
new khong c6 hop clang (long mai,
.3
tau Ayr clOt sang chinh hoac a giai doan clung mai twang to vao
hoac sau ngay 1 thong 7 nam 2015 va truac ngay 1 thong 7 nam
2020, va &roc ban giao truac ngay 1 thong 1 nam 2024; hoac
.4
tau clwoc clot sang chinh hoac a giai doan clung mai twang to truac
ngay 1 thong 7 nam 2015, va clwoc ban giao vao ho& sau ngay 1
thong 1 nam 2019 va trwac ngay 1 thong 1 nam 2024.
Chi so thdt Icer hieu qua nang luting (EEDI) quy clinh ctia Giai cloan 2
&roc tip dung dal vai cac tau mai sau:
.1
co hop clang clung mai trong Giai cloan 2, va cluoc ban giao trwac
ngay 1 thong 1 nam 2029; hoac
.2
co hop clang clung mai truck Giai doan 2, va dtroc ban giao vao
ho0c sau ngay 1 thong 1 nam 2024 va trwac ngay 1 thong 1 nam
2029; hoac
neu khong CO hop (long clung mai,
.3
tau &roc dot sang chinh hoac a giai loan clang mai twang to vao
hoac sau ngay 1 thong 7 nam 2020 vex truac ngay 1 thong 7 nam
2025, va duoc ban giao trwac ngay 1 thong 1 nam 2029; ho&
.4
tau duoc d'dt sang chinh hoac a giai doan clOng mai twang to truac
ngay 1 thong 7 nam 2020, va &roc ban giao vao ho& sau ngay 1
thong 1 nam 2024 va truac ngay 1 thong 1 nam 2029.
Chi so thdt kd hieu qua nang luting (EEDI) quy dinh cf.ta Giai doan 3
duoc tip dung dui vai cac tau mai sau:
.1
c6 hop (long clang mai trong Giai down 3; ho0c
.2
neu khong co hop cMng clung mai, tau duoc clot sang chinh hoac
giai cloan clung mai twang 4r vao hoik sau ngay 1 thong 7 nam
2025; hoac
2

.3

duvc ban giao vao hoac sau ngay 1 thong 1 nom 2029."

3/ Can cu Quy dinh 19.4 Chuang 4 Phu luc VI COng trac MARPOL va
muc 3.1.1-3 Chuang 3 PhAn 8 dia. QCVN 26: 2014/BGTVT, cac tau mOi theo
quy dinh 2.23 Phu luc VI Cong trot MARPOL c6 dung tich tir 400 GT trey len
dugc mien ap dung viec tinh town EEDI dot dugc theo Quy dinh 21 Phu luc VI
MARPOL trir cac trtro'ng hop sau day:
a) Tau co hop clang clang mai chcac kj, vao hoac sau ngay 01/01/2017;
b) Trong tru-ang hop khong co hop cang clang mai, tau cluvc d'dt sang
chinh hoac agiai doan clung mai twang tie vao hoac sau ngay 01/07/2017; ho0c
c) Tau cluvc ban giao vao hoac sau ngay 01/0 7/2019.
d) Tau hocin cai lon theo dinh nghia a Quy dinh 2.24 Phy lyc VI dugc thyr
hien vao ho0c sau ngay 01/07/2017 va tip dung cac Quy dinh 5.4.2 va 5.4.3 Phy
lyc VI.
4/ Ap dung EEDI (quy dinh) dui vOi cac tau mai theo ngay ban giao nhtx
sau:
- Neu tau dugc ban giao vao ho4c sau ngay 01/07/2019 va trtroc ngay
01/01/2024: op dung EEDI (quy dinh) cho Giai do4n 1.
- Neu tau dugc ban giao vao hoac sau ngay 01/01/2024 va trtr6c ngay
01/01/2029: Ai) dung EEDI (quy dinh) cho Giai doan 2.
- Neu tau throe ban giao vao ho4c sau ngdy 01/01/2029: dp dung EEDI
(quy dinh) cho Giai clop 3.
5/ Qua ra soot cac du an dung
dang dugc giam sat, Cuc Dang kiem
Viet Nam thay c6 05 tau bien dang clung mOi throe at song chinh truck ngay
01/07/2013 nhung van chtra hoan thanh va ban giao dua vao hog ciOng. (Xem
Danh sach kern theo ding van nay).
Cue Dang kiem Viet Nam de nghi cac
&Au ttr, nha may &mg tau va cac
co s6 thiet ke tau khan truong hoan thanh cac du an dung m6i dang dugc tier'
hanh tnrac ngay 01/07/2019 de dam boo tau dugc &rig thoa man cac yeu cau cua
COng ix& va du dieu kien cap cac giay chimg nil:an an town ky thuat va boo v'e
mai tnr6ng de boat dOng tuyen quoc te.
Cpc Dang kiem Viet Nam thong boo de cac don vi thgc hien./.
RliONG
Noi nhi)n:
- Nhu tren;
- Ph6 Ctic trizolig N. V. Hai (det c/d);
- Cac phong TB, QP, CN;
- Um VP.

--.- ti/CDANGKIEM
'JIET NAM
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Tr'in Ky Hinh
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Cac dtr an se phai tinh chi so EEDI 4t dtrcrc
(Kern theo cong van so 4, ig-ADKVN-TB ngay 16/10/2015)
Ky
hi?u NO), 41 Loai tau
thiet ke
song chinh
HT170B-3

Tr9ng tai Nha may (long tau
.A
chr
kten
(tan)
03/11/2007 Tau
chg 20.079
C6ng ty TNHH
hang rei
MTV Dong tau
Cam Ranh

F56-NTO2

13/09/2011 Tau
chor 56.000
hang rai

F56-NTO4

22/09/2011 Tau
cheY 56.200
hang thi

SS12

18/10/2011 Tau
chg 17.500
hang tong
hgp
01/11/2011 Tau
cha 53.000
hang rgi

HR53NTA04

Chit dAtt tir

Ong ty, TNHH
MTV Dau to va
Phat tri6n CNTT
phia Nam
Cong ty TNHH Cong ty (long
MTV Tong C6ng tau Dong Bic
ty CNTT Nam tri0
Cong ty TNHH
MTV T6ng Cong
ty CNTT Nam tr*
TOng Cong ty
CNTT Bach Ding
COng ty TNHH C6ng ty TNHH
MTV Tong Cong MTV
Bien
ty CNTT Nam tri0 Dag
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