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 Số thông báo: 001TI/20TB 

Nội dung:  Văn bản số 23/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tổ 
chức Hội nghị tập huấn về báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển. 

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

Cục Đăng kiểm Việt Nam xin gửi các Quý Đơn vị văn bản số 23/ĐKVN-TB ngày 
03/01/2020  về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên 
liệu của tàu biển. 

Thông báo kỹ thuật này được nêu trong 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; 
 
Tài liệu gửi kèm:  Văn bản số 23/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục ĐKVN về việc tổ chức Hội 

nghị tập huấn về báo cáo trực tuyến dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển. 
 



BQ GIAO THÔNG ViN TAI 
CUC oANG KIEM VIET NAM 

S: 23/DKVN-TB 

V/v t chirc Hi nghj t.p hun v báo 
cáo tnrc tuyên dii 1iu tiêu thi nhiên 
1iu cüa tàu biên. 

CQNG HOA xA 1101 CI{U NGHIA VI1T NAM 
Dôc lap - Ti.r do - Hanh phüc 

Ha Nt5i, ngày 03 tháng 01 ndm 2020 

KInhgüi: 

- Các cong ty 4n tái bin; 

- Các chi cic däng kim tàu bin. 

Khoãn 1 Diu 5 cüa Thông tu s 40/20018/TT-BGTVT ngày 29/6/20 18 cüa BO 
trung BE Giao thông 4n tái quy dnh ye thu thp và báo cáo tiêu thii nhiên 1iu cüa 
tàu biên Vit Nam yêu câu: "Tz niên ljch 2019, c/n tâu phái thu thçp và lap báo 
di? lieu  tiêu thy nhiên lieu cia ti€ng tàu trong môi niên ljch và gii qua Cong thông 
tin diên tz' cza Cyc Thing kiêm Vit Nam (www.yr.org.vn) trwàc ngày 28 tháng 02 
cia ndrn kê tiêp .. 

Thrc hin quy djnh nêu trên, Ciic Däng kim Vit Nam (DKVN) dã hoàn thành 
xây dirng phân mêm "Báo cáo tiêu th nhiên 1iu tàu biên" ti da chi 
www.vr.org.vn. Ngày 03/01/2020, Ciic DKVN dà to chüc hi nghj tp huân vic sr 
ding phân mém nay t.i Ha Ni cho các cong ty quán 1~r tàu biên có tong dung tIch ti'r 
5000GT trâ len tir hành bang dng co hot dng tuyên quôc tê và cac chi cic däng 
kiêm tàu biên tü Dà Näng trô ra Bäc. Ngày 09/01/2020, Cc DKVN tiêp tic to chüc 
hi nghj tucrng tr ti thành phô Ho ChI Minh cho các chü tàu và các chi cic däng 
kim tir Khánh Hôa trâ vào Nam. 

D dam bào vic báo cáo dii 1iu tiêu thi d.0 nhiên 1iu tàu bin phü hgp quy 
djnh cüa Thông tu so 40/2018/TT-BGTVT và Quy djnh 22A Phii liic VT cáa Cong 
uOc Quoc tê ye ngän ngl'ra ô nhim do tàu gay ra (MARPOL), Ciic DKVN dê nghj: 

1. Truóc ngày 14/01/2020, Phông Tàu bin gui cho các chi ciic dàng kim tàu 
biôn danh sách các cong ty 4n tái biên dä tham d1r 02 hi nghj nêu trén và các tài 
lieu trInh bay t.i hi nghj. 

2. Tnróc ngày 15/02/2020, các chi c1c dàng kim tàu bin hoàn thành vic tp 
huân sü ding phân mêm "Báo cáo tiêu thii nhiên lieu tàu biên" cho tat ca các cong ty 
4n tài biên trên dja bàn ducic phân cOng phii trách chua tham di,r 02 hi ng neu 
trên, và các däng kiêm vien tàu bien cüa chi ciic. Tnthng hcip can thiêt, các chi cic 
lien h vth PhOng Tàu biên và Trung tam Tin h9c d cü can b h trc trInh bay các 
ni dung tp huân. 

3. Truóc ngày 2 8/02/2020, các cOng ty 4n tái bin hoàn thành vic báo cáo dii 
1iu tiêu th nhiên 1iu cüa tüng tàu trong nàm 2019 cho Ciic DKVN thông qua phân 
mém "Báo cáo tiéu thu nhién lieu tàu bien". 

4. Khi thirc hin dçit kim tra chu kS'  phân ctp tàu du tiên ti'i ngày 29/02/2020, 
dãng hem viên thirc hin xác minh báo cáo dii 1iu tiOu thi nhiên 1iu näm 2019 cüa 
tüng tàu (Cic DKVN së có huàng dan riêng ye ni dung nay). 



KT. CTJC TRU'ONG 
PHO CUC TRTJ'NG 

Cyc OANG KIM 
VIET NAM 

5. Truóc ngày 15/3/2020, Cic DKVN hoàn thành vic báo cáo Bô Giao thông 
van tái dU lieu tiêu thu nhiên lieu cüa toàn bô di tàu biên Viêt Nam nàm 2019. 

6. TnrOc ngày 31/3/2020, Cic Cic DKVN hoàn thành vic báo cáo T chüc 
Hang hái quôc té (IMO) dü 1iu tiêu thii nhiên 1iu cüa các tàu biên Vit Nam có 
tong dung tIch tr 5000GT trâ len tir hânh bang dng cc hot dng tuyên quôc tê näm 
2019. 

7. Truóc ngày 31/5/2020, Ciic DKVN cp cho tàu bin VitNarn Co thng dung 
tich tr 5000GT trâ len tir hành bang dng co hoat dng tuyên quôc tê "Cong bô phü 
hop - Báo cáo tiêu thii dâu nhiên lieu" ye dCr lieu tiêu thii nhiên lieu cüa tàu nàm 
2019. 

Ciic DKVN thông báo dn các Qu Don vj./. 

Noinhân: 
- Nhu trên; 
- Ciic tnr&ng (d b/c); 
- Phông TB, Trung tam TH (dê tlh); 
- Liru VP, TB.!. 

Nguyn Vu Hal 
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