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Nội dung: Nghị quyết MSC.459(101) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về trang thiết bị 
cứu sinh (LSA) liên quan đến mái chèo xuồng cứu sinh và thiết bị hạ xuồng cấp cứu 
có trang bị cơ cấu thao tác quay tay. 

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

Ngày 04/05/2019, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hành Thông báo kỹ thuật tàu biển số 
009TI/19TB liên quan đến dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về trang thiết bị cứu 
sinh (LSA) và thiết bị hạ xuồng cấp cứu có trang bị cơ cấu thao tác quay tay 
(http://www.vr.org.vn/Pages/thong-bao.aspx?ItemID=745).  

Tại khóa họp thứ 101 (tháng 06/2019), Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.459(101) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật 
quốc tế về trang thiết bị cứu sinh (LSA). Nghị quyết này dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 
và áp dụng cho xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu được lắp đặt trên tàu vào hoặc sau ngày đó, với 
các sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật LSA như sau: 

1) Mục 4.4.8.1 của Bộ luật LSA được thay thế như sau: 
“Ngoại trừ xuồng cứu sinh được trang bị với hai hệ thống đẩy độc lập mà các bố trí bao 

gồm hai động cơ, hệ trục, két nhiên liệu, hệ thống đường ống và các thiết bị phụ trợ bất kỳ khác 
đều độc lập, và xuồng cứu sinh hạ rơi tự do, các mái chèo nổi đủ để chèo xuồng tiến về phía 
trước. Các cọc chèo, giá đỡ mái chèo hoặc bố trí tương đương phải được trang bị cho mỗi mái 
chèo. Các cọc chèo hoặc giá đỡ mái chèo phải được gắn vào xuồng bằng dây hoặc xích.” 

2) Đoạn sau đây được thêm vào cuối Mục 6.1.1.3 của Bộ luật LSA: 
“Không phụ thuộc vào quy định trên, trên các tàu chở hàng được trang bị xuồng cấp cứu 

không phải là thành phần của phương tiện cứu sinh, có khối lượng nhỏ hơn 700 kg ở trạng thái 
đầy đủ trang bị, có máy, nhưng không có thuyền viên, thì thiết bị hạ của xuồng không cần trang 
bị năng lượng cơ khí dự trữ với điều kiện: 

.1 Việc thao tác bằng tay nhấc xuồng lên từ vị trí cất giữ và đưa xuồng đến vị trí đưa người 
lên xuồng có thể chỉ do một người thực hiện; 

.2 Lực tác động lên tay quay không vượt quá 160 N với bán kính tay quay lớn nhất là 350 
mm; và 

.3 Phương tiện với đủ độ bền như dây giữ được trang bị để giữ xuồng cấp cứu tì dọc theo 
mạn tàu sao cho người có thể lên xuồng một cách an toàn.”  
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Quy định nêu tại 2) ở trên chỉ áp dụng cho xuồng cấp cứu trang bị cho tàu từ ngày 
01/01/2024. Do vậy, như đã nêu trong Thông báo kỹ thuật tàu biển số 009TI/19TB, để trách cho 
các tàu biển Việt Nam hiện có được trang bị cần cẩu xuồng cấp cứu với cơ cấu thao tác quay tay 
gặp rắc rối với Chính quyền cảng nước ngoài, đề nghị: 

1. Các chủ tàu/công ty vận tải biển quốc tế rà soát xem cần cẩu xuồng cấp cứu trên tàu có 
phải là loại có cơ cấu thao tác quay tay thay cho năng lượng cơ khí dự trữ độc lập hay không; 
nếu có, thông báo ngay cho Chi cục Đăng kiểm phụ trách địa bàn hoặc Phòng Tàu biển, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam, để có hướng dẫn cụ thể về cấp lại Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị 
tàu hàng và Giấy chứng nhận miễn giảm liên quan đến cần cẩu xuồng cấp cứu cho tàu. 

2. Các đăng kiểm viên tàu biển tại bất kỳ cuộc kiểm tra, đánh giá tàu nào, lưu ý việc kiểm 
tra cần cẩu xuồng cấp cứu để đưa ra hướng dẫn cần thiết cho chủ tàu/công ty. 

Thông báo kỹ thuật tàu biển này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu 
biển của Cổng thông tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: 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; 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu gửi kèm:  Nghị quyết MSC.459(101) về Sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về trang thiết bị 

cứu sinh (LSA) 
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ANNEX 4 
 

RESOLUTION MSC.459(101) 
(adopted on 14 June 2019) 

 
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL  

LIFE-SAVING APPLIANCE CODE (LSA CODE)  
 
 
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
 
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization 
concerning the functions of the Committee, 
 
RECALLING ALSO resolution MSC.88(66), by which it adopted the International Life-Saving 
Appliance (LSA) Code ("the LSA Code"), which has become mandatory under chapter III of 
the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 ("the Convention"), 

 
RECALLING FURTHER article VIII(b) and regulation III/3.10 of the Convention concerning the 
procedure for amending the LSA Code, 
 
HAVING CONSIDERED, at its 101st session, amendments to the LSA Code proposed and 
circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention, 
 
1 ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to the 
LSA Code, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 
 
2 DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that the 
amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2023 unless, prior to that date, 
more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting 
Governments, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross 
tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments; 
 
3 INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with 
article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force on  
1 January 2024 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 
 
4 ALSO INVITES Contracting Governments to note that the amendment to 
paragraph 6.1.1.3 of the Code shall apply to rescue boats installed on board ships on or after  
1 January 2024; 
 
5 REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the 
Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the Convention; 
 
6 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its 
annex to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the 
Convention. 
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ANNEX 
 

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL 
LIFE-SAVING APPLIANCE CODE (LSA CODE) 

 
CHAPTER IV 

SURVIVAL CRAFT 
 
 

4.4 General requirements for lifeboats 
 
1 Paragraph 4.4.8.1 is replaced by the following: 
 

".1 except for a lifeboat equipped with two independent propulsion systems, 
where the arrangement consists of two separate engines, shaft lines, fuel 
tanks, piping systems and any other associated ancillaries, and for a free fall 
lifeboat, sufficient buoyant oars to make headway in calm seas. Thole pins, 
crutches or equivalent arrangements shall be provided for each oar provided. 
Thole pins or crutches shall be attached to the boat by lanyards or chains;"
  

 
CHAPTER VI  

LAUNCHING AND EMBARKATION APPLIANCES 
 

6.1  Launching and embarkation appliances 
 
2 The following text is added at the end of paragraph 6.1.1.3: 

 
"Notwithstanding the above, on cargo ships equipped with a rescue boat which is not 
one of the ship's survival craft, having a mass not more than 700 kg in fully equipped 
condition, with engine, but without the crew, the launching appliance of the boat does 
not need to be fitted with stored mechanical power provided that:  

 
.1  manual hoisting from the stowed position and turning out to the 

embarkation position is possible by one person;  
 

.2  the force on the crank handle does not exceed 160 N at the 
maximum crank radius of 350 mm; and  

 
.3  means having sufficient strength such as bowsing line are provided 

for bringing the rescue boat against the ship's side and holding it 
alongside so that persons can be safely embarked." 

 
 

*** 
 




