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Ngày 04 tháng 7 näm 2019 
So thông báo: OO1TIJ19CTB 

Nói dung: van bans6 2379/DKVN-CTB ngày 25/6/2019 cza C'yc Dáng kim Viêt nam v vic thrc 
hin Nghf quyêt MSC.402(96) và MSC.404(96) ye báo dttOng, tong kiê tra, thz hogt dng, tháo 
ma va tha chü'a xuông ctru s/nh và xuông cOp thu, thiêt bj hg và ccr cáu nhá. 

KInhgi: 
Các chü Cong trInh bin/ cong ty quãn 1 cong trInh bin 
Các cci si báo duOng và thi:r xuông ciru sinh, xuông cap cru 
và thiêt bj nãng h. lien quan cüa tàu bin 
Các don vi Däng kiêm cOng trInh biên 

Chuing tôi xm gi:ri dn các Qu dcm vi van bàn s 2379/DKVN-CTB ngày 25/6/2019 
cüa Ciic DAng kim Vit nam v vic thirc hin Nghj quyt MSC.402(96) va MSC.404(96) 
v bão duô'ng, tng ki tra, thr hoat dng, tháo ma và sra chfta xung cüu sinh và xung 
cp ciu, thi& bj h Va ca cu nhà. 

Thông báo k5 thutt nay dugc nêu trong mi1c: Thông báo cza VR/ThOng báo 1c9 thut 
TB cia trang tin din tr ci:ia Cuc Däng kiém Vit Nam: http.//www.vr.org.vn. 

Nu cn them thông tin chi ti& v v.n d nêu trên, dè nghj vui lông lien h: 

Cyc Dáng 1dm Vit Nam — PhOng Cong trInh b/hi 

D/a chi: 18 Pham HImg, M9 fiInh 2, Nam Tit Liêm, Ha N7i 

Din thogi +84 0243 7684701 (s6 may lé 711) 

Fax: +84 024 37684772 

Thw din ti: ctbvr.org.vn; bunhntvr.org.vn  

Xin gi'ri dn các Qu &m vi lan chào trãn trQng. 

Nai nhn: 
- Nhiztrên; 
- TITH; 
- LUUCTB. 

TRUONG PHONG CONG TR1NH BIEN 

Nguyn Thanh Bmnh 
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BO GIAO THÔNG ViN TAI 
cijc  DANG KIEM VIET NAM 

S& i3JDKVN-CTB 

V/v thirc hin Nghj quyt MSC.402(96) Va 
MSC.404(96) ye bão dt.röng, tong kiêm tra1  
thtr hoit dng, tháo rnO và süa cha xuông 
c(ru sinh Va xuông cap cüu, thiét bj h va 
co cau nhã trang bj cho cOng trInh biên 

KInh giri: 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
DcIp-Tiido-Hnh phüc 

I-là N6i, ngày 25 tháng 6 näni 2019 

- Các chü cong trInh binIcOng ty quãn I cong trInh biên; 

- Các cci s báo du0ng Va thr xung ciru sinh, xung cp cfru và 
thiêt bi nâng ha lien quan cüa cong trInh biên; 

- Các chi cic dang kirn cOng trInh bin. 

Ti kS'hQp  thU 96 (thang 5/20 16), Uy ban An toãn hang hái (MSC) cüa T chrc 
Hang hãi quOctê (IMO) dâ thông qua Nghj quyêt MSC.402(96) "C'ác Yêu cáuvê báo 
dzcong, tong kiém tra, thzr hoit dç5ng, tháo m&và si'a chü'a xuOng ci'cu sinh và xuOng cop 

ciu, thiêt bj h và cci cOu n/là", và Nghj quyêt MSC.404(?6) "Sia dOi, bO sung dôi vol 

C'óng ithc quOc tê ye antoàn sinh mgng con ngithi ti-en bién nàrn 1974 d thtçrc sz'ra dôi, 
bô sung". Các nghj quyêt nay có hiu lçrc thi hành tr ngay 01/01/2020. 

Quy dnh 111/20.11 cüa COn uâc qu& t v an toàn sinh mang  con nguii trên bién 
nãrn 1974 (SOLAS) duqc sCra doi, bô sung bâi Nghj quyêt MSC.404(96) yêu câu vic 
bão duo'ng, tong kiêni tra, thi:r hoat dng, tháo ma và scra chUa xuOng thu sinh và xuOng 
cap cCru, thiêt bj ha vã cc cáu nba bat buôc phái d.rcrc thixc hin phü hcrp yêu cãu nêu t?i 
Nghj quyet MSC.402(96). 

Quy djnh Chwmg 10 "Trang bj ci:ru sinh" cia B lut ch t?o  và trang bj cho các 
giàn khoan di dng trên biên (MODU Code) và quy djnh 4.3 cüa TCVN 6 170-1 : 2016 - 
Giàn cO djnh trén biên -s  Phân 1: Phixcing tiên ccru sinh, quy djnh phi.rcing tiên thu sinh 
phái thóa man các yêu câu tinYng Crng trong Chi..rcrng III cUa COn uâc quOc tê ye an toàn 
sixth rnxng con ngu'äi trên bién näm 1974 và B 1ut quôc tê ye trang thiêt bj cCru sinh 
cQa tâu (LSA Code). 

Ngãy 11/6/2019, Ciic Dang kim Vit Nam dã có cOng van s 2178/DKVN-TB 
ye vic thrc hin nghj quyêt MSC.402(96) và MSC.404(96) ye báo dung, tOng kiêrn 
tra, thCr hot dông, tháo rnr vâ sCra chCra xuOng cCru sinh và xuông cAp cCru, thiêt bj ha vâ 
cci cAu nhã (van ban dInh kern). Dê nghj các Qu cci quan, doanh nghip lisu thrc hin 
cOng van nay trong vic bão dung, tOng kiêm tra, thcr hoat dng, tháo ma vã scra cha 
xuông thu sinh vã xuOng cap cüu, thiêt bj ha và cci câu nhá trang bj cho cOng trInh biên. 

Cic Däng kim Vit Nam xin iran trQng thông báo./ 
N(11 n/ian: U'ONG 
- Nhix trên; 
- PCT Nguyn Vu Hãi (dê c/d); 
- Phông TB, IS, QP, CN, CTB (dê tIh) 
- Trung tarn VRQC (dê t/h); 
-Liru VP,TB. 

Trn K'  HInh 



BQ GIAO THÔNG VAN TAT CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
CUC  BANG KLM VIET NAM Bôc lap - Tir do - Hanh phác 

S:-l/DKVN-TB Ha Nôi, ngày ii tháng 6nàm 2019 

V/v thisc hiên Ngh quyt 
MSC.402(96) và MSC.404(96) ye bão 
dirng, tang kiém tra, thir hot dng, 
thão mi và s&a chQa xuông cu sinh 
vã xung cap cu, thiêt bj ha và cci cau 
nba 

KInh giri: 
- Các chü tàu binIcông ty quán 1,2 tàu biên; 

- Các co s bâo throng và th& xung cru sinh, xung c.p 
cru và thiêt bj nâng h lien quan cüa tàu biên; 

- Các chi cic dang kim tàu bin. 

Ti k' hpp thi.'r 96 (thang 5/20 16), Uy ban An toàn hang hái (MSC) ciia To chirc 
Hang hãi quôc tê (IMO) dã thông qua Ngh quyêt MSC.402(96) "thc Yêu thu ye bdo 
dung, t6ng kiê'm tra, thzT' hoçzt dng, tháo mó' và sza chIa xuóng ciu sinh và xuóng 
cã'p cth4, thiét bj h và cct cáu nhá", và Nghj quyêt MSC.404(96) "StTa ä'ôi, bó sung dói 
vó'i Cong zthc quOc tê ye an toàn sinh mgng con ngw&i trên bién näm 1974 dã du-çic tha 
do'i, bó sung". Các nghj quyêt nay có hiu li7rc thi hành tlr ngày 01/01/2020. 

Quy djnh 111/20.11 cüa Cong iiàc quc tê ye an toàn sinh mang  con ngLthi trén 
biên nãm 1974 (SOLAS) &rçrc sra dôi, bô sung bâi Ngh quyêt MSC.404(96) yêu câu 
vic bãoduOng, tong kiêm tra, thCr hoat dng, tháo ma vâ sira ch&a xuông ciru sinh và 
xuông cap ciru, thiêt bj ha và cci câu nhã bat buc phái di.rçxc thi,rc hiên phà hap yêu cãu 
nêu tai Nghj quyet MSC.402(96) (nguyen ban tiêng Anh và ban djch tiêng Vit cüa 
nghj quyët dinh kern). 

Lien quan dn vic thirc hin Ngh quyt MSC.402(96) Va Nghj quyt 
MSC.402(96), dC ngh các Qu)2 cci quan, doanh nghip luu mt so ni dung sau: 

1. Nguôi thirc hin vic báo duong, kim tra k' luO'ng, thCr hoat dng, tháo m0 
và stra chüa các thiêt bi thrôi day cüa tàu phái ducyc ch(rng nhtn bâi cci s san xuãt hoäc 
cci sâ cung cap dch vi duçxc üy quyén cho tlrng nhãn hiu va 1oti thiêt bj duc cung cap 
dch v1: 

a) Xung ci.iru sinh (bao gm xung ciru sinh rcii tr do), xung cAp cü'u, xung cAp 
crunhanh; 

b) Thit b ha vãco cAu nhâ Co tài, không tái cita xung ciru sinh (bao gm xung 
ciru sinh rai tr do), xuOng cap cru, xuông cap cüu nhanh và phao be ct sinh ha bng 
can. 

2. Các thiAt bj nêu t?i I .a) và 1 .b) phâi thrc kim tra nhtx sau: 

a) Kim tra hang tun vã hang tháng phài duc thirc hin bai cci s& cung cAp djch 
v diyc ñy quyCn, hoc bai thuyCn viên lam vic trên tàu du6i sir chi dao  cia s quan cao 
cap cia tàu phü hap vai các so tay huàng dan lien quan; 
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b) Tng kim tra hang nàm và thir hot dng phãi duge thirc hin bâi ngui thrçic 
Ca so san xuât hoc ca sO' cung cap djch vii dtrçic y quyên chirng nh.n. Ca sO cung cap 
djch vii có the là nguOi khai thác tàu nêu dixc üy quyên theo quy djnh; 

c) Tng kim tra 5 nãm, vic tháo mO btkS', thu hot dng qua tài và si:ra chi:ta 
phâi dugc thrc hin bOi ngutii duçic Ca sO san xuât hoc ca sO cung cap djch vii ducic üy 
quyên chüng nhn duOi si,r giám sat ccia dAng kiêm viên. 

Phm vi cüa các dqt kim tra nêu trén dtrçic nêu ti mic 6.1, 6.2 và 6.3 cüa Phi 1ic 

dInh kern Nghj quyêt MSC.402(96). 

3. Tir ngày 01/01/2020, Ctic Dãng kirn Vit Nam thirc hin vic dánh giá thn 
dâu hoc cap mOi dé cong nhn các ca sO cung cap djch vi duçic üy quyên theo Quy 
chuân k thut quôc gia ye dánh giá näng hrc Ca sO ché to và cung cap djch vi tàu 

biên (QC\'N 65:20 15/BGTVT) và phi hqp Ngh quyCt MSC.402(96). 

4. Giy chfrng nhn Cong nhn näng hrc ca sO cung cp dlch vi dugc Ciic Dang 
kiêm Vit Nam cap cho co sO bão duô'ng và thO xuông cuu sinh, xuông cap cuu 'và 
thiêt bj nãng h lien quan cüa tàu truOc ngày 01/01/2020 tiêp tVc  có hiu 1irc cho den 

hêt ngày có hiu lirc ghi trong giây chiing nhn do. 

5. Trong truOng hqp co sO san xuAt thiêt b không cOn ho.t dng hoc khOng 
cung cap sir hO trq k thu.t, Cic Däng kiêm Vit Nam cO the üy quyên trong trng 
trirOng hçip cho co sO cung cap djch vi khác thirc hin các cong vic lien quan dôi vOi 
thiêt bj trên Co sO vic Oy quyên tnrOc day dOi vOi thiêt bj, vWhoc kinh nghim, näng 
1irc chuyên mon cOa Co sO cung cap dch vi dirge üy quyên. 

6. Trong trtr?mg hcp tàu thirc hin bão duOng, tng kim tra, thu hot dng, tháo 
mO và sCra cha các thiêt bj nêu tai  1 .a) và I .b) 0 ni.rOc ngoài, Ciic Däng kiém Vi@ 
Nam chap nhn co sO cung cap djch vi dirge üy quyên b&i các to chuc dirge cong nhn 
sau day: Däng kiêm Hoa KS'  (ABS), Dang kiêm Pháp (By), Dang kiêm Trung Quôc 
(CCS), Däng kiêm Na Uy-Duc (DNV GL), Dang kiêm An D (IRS), Dang kiêm Han 
QuOc (KR), Dang kiêm Anh (LR), Dang kiêm Nga (RMRS), Dãng kiêm Nht Bàn 
(NK), Dang kiêm Italia (RINA). 

Ciic Dang)dm Vit Nam thông báo d các Qu Ca quan, doanh nghip hxu ' 
thrc hin./ 

No'inhn: 
-Nh.rtrn; 
- PCI Nguyen Vu Hâi (dê c/d); 
- Phông TB, IS, QP, CN, CTB (dê t/h); 
- Trung tam VRQC (d t/h); 
- Liru VP, TB. 
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