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 Số thông báo: 002TI/20TB 

Nội dung:  Văn bản số 29/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về thực 
hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2020. 

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

Nhằm mục đích giảm thiểu tỷ lệ tàu biển bị lưu giữ PSC, đạt được mục tiêu theo Quyết 
định số 3411/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt 
Đề án "Duy trì đội tàu biển Việt Nam trong Danh sách trắng - xám của Tokyo-Mou" và giảm 
rủi ro cướp biển/cướp có vũ trang nhằm vào tàu, ngày 039/01/2020 Cục Đăng kiểm Việt Nam 
(ĐKVN) ban hành văn bản số 29/ĐKVN-TB về thực hiện kiểm tra tăng cường đối với tàu 
biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2020 (văn bản gửi kèm). 

Cục ĐKVN đề nghị các công ty vận tải biển quốc tế và các đơn vị đăng kiểm tàu biển 
duy trì hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện kiểm tra tăng cường theo văn bản nêu trên. 

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 29/ĐKVN-TB ngày 03/01/2020 của Cục ĐKVN về thực hiện kiểm tra 

tăng cường đối với tàu biển hoạt động tuyến quốc tế trong năm 2020. 
 



BQ GIAO THÔNG VAN TAT 
CUC BANG KIEM VIT NAM  

S: 29/DKVN-TB 

V/v: thirc hin kim tra tang clx&ng 
dôi vOi tàu biên hot dOng  tuyên quôc 
tê trong nàm 2020. 

CONG bA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Ti do - Hanh phüc  

Ha N.5i, ngày 03 tháng 01 ndm 2020 

KInh gui: 

- Các cong ty 4n tâi bin qu& t; 

- Các don vj däng kim tàu bin. 

Nhrn giãm thiu tàu bin Vit nam bj h.ru gi PSC nithc ngoài theo mic 
tiêu và kê ho?ch thirc hin Quyêt djnh so 3411/QD-BGTVT ngày 01/11/2016 ciLia 
B truâng B Giao thông v.n tãi phê duyt Dê an "Duy trI di tàu biên Vit Nam 
trong Danh sách träng - xám ciLia Tokyo-Mou", trong nàm 2019 Cic Däng kiêm 
Vit Nam (DKVN) dâ thirc hin kiêm tra tang ci.thng an toàn, an ninh dôi vth tàu 
biên hoat dng tuyên quôc tê nhäm giám thiêu rüi ro lu'u gicr PSC và ciró'p biên, 
cup CO vii trang nhäm vào tàu theo cong van so 1 396/DKVN-TB ngày 05/04/2017 
và cong van so 1472/DKVN-TB ngày 12/3/2018. Näm 2019, t 1 tàu biên Vit 
Nam bj h.ru giü PSC tai  khu vrc Tokyo-Mou là 5,05%, tang khá nhiéu so vi con 
so cüng kS'  näm 2018 là 2,96%. T 1 tàu biên Vit Nam bj liru giü PSC tai  khu 
vrc Indian Ocean-Mou nàm 2019 van rat cao (11,36%). 

TInh hInh ci.ràp bin và cuàp CO vu trang nhm vào tàu tai  khu virc Dông Nam 
A van diên biên phiLrc tp trong nãm 2019, dc bit trong 6 tháng cuôi näm tti eo 
Singapore và eo Malacca. 

Trong tháng 12/2019, Cic DKVN d thic hin phân tIch báo cáo thng ké 
khiêm khuyêt cüa di tàu biên Vit Nam bj lixu giü PSC näm 2019. Kêt qua phân 
tIch cho thây các khiêm khuyêt dan den hru gi& chiLi yéu van ttp trung dôi vOi an 
toàn chông cháy, an toàn hành hãi, h thông siLr diing trong tnrOng hqp sir co, tInh 
trng kin thii tiêt, trang thiêt bj ciLru sinh ciLia tàu, h thông quân 1) an toàn. 

Dê giám thiu t 1 tàu bin bj luu giQ PSC, dat  diiçic milc tiêu theo Quyt 
dinh so 341 i/QD-BGTVT ngày 01/11/2016 ciLia B tnthng B Giao thông vn tãi 
và giám thiêu rüi ro cuàp biên, cup có vU trang nhäm vào tàu, Ciic DKVN xin 
thông báo den các Qufr Don vj nhu sau: 

1. Näm 2020 các dun vj dãng kim tàu bin tip tiic thirc hin vic kim tra 
tang crO'ng an toàn, an ninh dôi vOi tàu biên hoat dng tuyên quôc tê theo cong van 
so 1396/DKVN-TB ngày 05/04/2017 và cong van so 1472/DKVN-TB ngày 
12/3/20 18. 

Tn suit kim tra và các báo cáo kim tra duçic thirc hin theo cong van s 
1396/DKVN-TB ngày 05/4/20 17 và cong van so 411/DKVN-TB ngày 06/02/20 17. 



CUCOANGKI 

VIETNA 

2. V mt an toàn, vic kim tra tang cu&ng tp trung dôi v&i 06 ni dung sau: 

(1) An toàn chng cháy: Born cüu hôa sr c và du&ng ng, cánh chin hra, h 
thông phát hin và báo cháy, h thông dp cháy cô djnh, trang bj và thiêt bj dp 
cháy, cra chông cháy và các 1 mi trén kêt câu chông cháy. 

(2) An toàn hành hãi: Hài d và ECDIS, den hnh hài, n phm hành hãi, k 
hoch chuyên di, la bàn tr, 

(3) An toàn ciru sinh: Xung cru sinh, xung cp ciru, dng co xung, b tn 
nhà có tâi, phao trôn. 

(4) H thng sf1 diing trong truông hqp sr c: Nguôn din s1r c, may phát 
diên su cô. 

(5) TInh trang kIn nuOc/ kin th&i thit: Ong thông gió, thông hcri, n.p ming 
ham hang, các cfra kin rnräc, kin thñ tiêt. 

(6) H thng quân 1 an toàn: Cong tác bão throng tàu và trang thit bj, lam 
quen nhim vi và 4n hãnh các h thông, thiêt b cüa tàu. 

3. V m.t phông ngfra ô nhim môi tnrmg, hxu kim tra vic sf1 ding d&u 
nhiên 1iu 0,5% luu huS'nh  theo dung quy djnh cüa Phii liic VI Cong uâc 
MARPOL. 

Victhrc hin các bin pháp lam giâm thiu tàu bin b, liru gitt PSC, duy trI 
di tàu biên Vit Nam trong Danh sách tràng - xám cüa Tokyo-Mou và giâm thiu 
rüi ro cuàp biên, c.rp có vfi trang nhãm vào tàu là rat quan tr9ng; Ciic DKVN d 
nghj các cong ty 4n tài biên quôc té và các don vj däng kiêm tàu biên tiêp tic hcTp 
tác ch.t the trong qua trInh thirc hin kiêm tra tang cithng néu trên. 

Cic DK\TN thông báo dn các Qu Don vi.!. 

Noi nhIn: 
- Nhis trén; 
- Cic tnrông (dê b/c); 
- Cic HIiVN(dêt/bvàphihQp); 
- Các Câng vi hang hãi (dê t/b và phôi hcip); 
- Phông TB, QP, CN, Trung tam VRQC (dê thlh); 
- Cãc chi cic dang kiêm tàu bin (d thlh); 
- Liru VP, TB./. 

KT. CIJC TRIJaNG 
jRG€U C TRJXNG 

Nguyn Vu Hãi 
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