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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN 
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS 

 
 Ngày 18 tháng 3 năm 2019 
 Số thông báo: 007TI/19TB 

Nội dung:  Dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu trong trường hợp tàu thay đổi đăng ký mang cờ quốc 
tịch hoặc thay đổi công ty. 

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

Như chúng tôi đã thông báo đến các Quý Đơn vị tại Thông báo kỹ thuật tàu biển số 
03TI/17TB ngày 24/01/2017, số 033TI/17TB ngày 20/10/2017 và số 013TI/18TB ngày 
03/8/2018, việc thu thập dữ liệu tiêu thu dầu nhiên liệu bắt buộc đối với tàu biển theo Quy định 
22A Phụ lục VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) đã được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MEPC.278(70) và Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT ngày 
29/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải đã bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/01/2019. 

Quy định 22A Phụ lục VI Công ước MARPOL và Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT 
(Điều 5) yêu cầu, khi tàu thay đổi đăng ký mang cờ quốc tịch hoặc thay đổi công ty thì dữ liệu 
tiêu thụ dầu nhiên nhiên trong năm hiện thời cho đến thời điểm hoàn thành việc thay đổi này 
phải được báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch/tổ chức đăng 
kiểm của tàu tại thời điểm hoàn thành việc thay đổi, hoặc thời điểm gần nhất có thể với thời 
điểm hoàn thành việc thay đổi. Sau đó, đối với tàu tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc 
tế có tổng dung tích từ 5000 trở lên, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc 
tịch/tổ chức đăng kiểm của tàu sẽ cấp cho tàu “Bản công bố phù hợp về báo cáo tiêu thụ dầu 
nhiên liệu” cho khoảng thời gian tương ứng. 

Khi nhận tàu mới, chủ tàu/công ty cần lưu ý việc chủ tàu/công ty cũ chuyển cho mình dữ 
liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu tương ứng với thời gian trong năm hiện thời mà tàu đó thuộc quản lý 
của chủ tàu/công ty cũ; sau đó, đối với tàu tự hành bằng động cơ hoạt động tuyến quốc tế có 
tổng dung tích từ 5000 trở lên, chủ tàu/công ty quản lý cũ cung cấp cho chủ tàu/công ty mới bản 
sao “Bản công bố phù hợp về báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu” cho khoảng thời gian tương ứng. 

Trong trường hợp chủ tàu/công ty chuyển giao tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam thuộc 
quản lý của mình cho chủ tàu/công ty khác hoặc chuyển sang mang cờ quốc tịch của quốc gia 
khác, đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 40/2018/TT-
BGTVT. 
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Nghị quyết Nghị quyết MEPC.278(70) và Thông tư số 40/2018/TT-BGTVT được đính 
kèm Thông báo kỹ thuật tàu biển số 013TI/18TB ngày 03/8/2018 tại mục: Thông báo/ Thông 
báo kỹ thuật tàu biển của Cổng thông tin điện tử Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn. . 

Thông báo kỹ thuật này có tại mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu biển của Cổng 
thông tin điện tử Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn.  

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; 

 


