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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 30 tháng 06 năm 2017
Số thông báo: 14TI/17TB
Nội dung: Văn bản số 3730/ĐKVN-TB ngày 27/6/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT về việc không cấp giấy
chứng nhận khả năng đi biển cho tàu biển từ ngày 01/7/2017.

Kính gửi:

Các Chủ tàu/ Công ty quản lý tàu
Các Chi cục Đăng kiểm tàu biển

Ngày 27/6/2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam có Văn bản số 3730/ĐKVN-TB về Hướng
dẫn thực hiện Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT về việc không cấp giấy chứng nhận khả năng
đi biển cho tàu biển từ ngày 01/7/2017 (văn bản đính kèm). Đề nghị các Quý Đơn vị lưu ý
triển khai việc thực hiện văn bản nêu trên đối với các tàu biển Việt Nam.
Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị các Quý đơn vị phổ biến Thông báo kỹ thuật này cho
các tổ chức, cá nhân liên quan để đảm bảo thực hiện có hiệu quả Thông tư số 41/2016/TTBGTVT.
Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ thuật
TB của trang tin điện tử Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn.
Nếu Quý đơn vị cần thêm thông tin về vấn đề nêu trên, đề nghị vui lòng liên hệ:
Cục Đăng kiểm Việt Nam,
Phòng Tàu biển
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: + 4 37684701 (số máy lẻ: 521)
Fax: +4 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;
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;
- Trung tâm VRQC, TH;
- Các chi cục đăng kiểm;
- Lưu TB./.
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BO GIAO THONG VAN TAI
CUC BANG KIEM VitT NAM

CQNG HOA X.A HO CHO NGHIA VITT NAM
WO lap - Ty. do - Hanh phtic

So: 3730/DKVN-TB
V/v: Huang clan dux hi'n Thong to so
41/2016/TT-BGTVT ye viec khong cap
giay chirng nhan kha nang di bien cho tau
bien tir ngay 01/7/2017.

Ha NA ngay 27 thong 6 nom 2017

Kinh
- Cac chi' tau/ cong ty quanl ,tau bien;
- Cac don vi clang kiem tau bien.
Thuc hien Thong to s6 41/2016/TT-BGTVT ngay 16/12/2016 cda B6 Giao
thong van tai quy dinh ve danh mvc gidy Chung nhan va tai lieu dm tau bien; tau
bien cong vv, tau ngam, tau lan, kho chira noi, gian di d6ng Viet Nam se co hi'eu
luc tir ngay 01/7/2017, Cvc Bang kiem Viet Nam (DKVN) hugng dan viec khon*
cap giay chimg nhan kha nang di bien cho tau bien tir ngay 01/7/2017 va mOt so
n6i dung lien quan nhu sou:
1/ Tai cac dot kiem tra ,tau bien dugc kiem tra tit ngay 01/7/2017, cac dam vi
Bang kiem tau bien khong cap giay chtMg nhan kha nang di bien, cho tau. Trong
boo cao kiem tra (mdu GR) can neu loai hinh va ngay kiem tra ke tiep cda tau (la
dot kiem tra de khic phvc khiem khuyet hoac dot chu kS, lan tai, lay dot kiem tra
nao den tnrac).
2/ Vang hog d6ng dm tau kern theo dieu kien ye chieu cao song phai dugc
ghi rO trong n6i dung cac han the thuang xuyen cua giay chimg than phan cap.
Ph6ng Tau bien chu d'6ng phi hop voi cac don vi ,dang kiem cap lai cac
giay chimg nhan phan cap chinh tilde cho tau dam boo day du cac thong tin ye
vung hog d6ng clia tau.
3/ Truong hop phat hi'en tau co cac khiem khuyet ma khong the khic phvc
dugc ngay, va khiem khuyet khong anh huong lan den kha nang hog d6ng an toan
va phong ngira 6 nhiem moi truong dm tau, don vi dang kiem kiem tra tau boo cao
ye Cue DKVN (qua ph6ng Tau bien) de co twang dan cu the viec thu hoi giay
chimg nhan chinh thirc va cap giay chUng nhan co dieu kien (conditional) cho tau
theo nguyen tic sau:
a) D6i vai cac khiem khuyet lien quan phan phan cap/ an toan ket cau:
- Tau hogt &Ong quk ti: chi thu It& gay cluing nhan ,an toan kit du tau
hang chinh that. va cap lgi gully cluing nhan an loan kit cau tau hang c6 dieu
kien; khong thu hoi giay clukng nhan phan cap.
- Tau hogt Ong nOi dia: thu hoi giay chting nhan phan cap chinh thtic va
cap lgi giay cluing nhan phan cap tgm that

b) D6si

cdc khiem khuyet lien quan den cdc phAn kiem tra theo luat khdc:

Thu hhi giAy chirng nhan chinh thirc hien có dm tau va cap giAy chtimg nhan
có dieu kien Wong irng.
c),Phong Tau bin chiu trdch nhi'em tham mtru, bdo cdo,Lanh dao Cvc xem
xet quyet dinh thu hoi gidy chirng than chinh thirc, cap giay chimg nhan tam
thati han phu hop de dam bao duy tri kha
theri/giAy chirng nhan co dieu kien
nang hoat dOng an toan va phong ngira o nhiem moi throng dm tau, cho den khi
khac phvc triet de cac khuyen nghi con ton tai dtroc neu trong bao cdo kiem tra
(mau RNI).
dtroc cap cho tau tnrac ngay
4/ GiAy chirng nhan kha, nang di bin
01/7/2017 tiep tic có hi'eu lvc den ngay het han hieu ltrc cua cdc giay,chimg nhan
nay hoac khi tau dtroc dun vi dang kiem kiem tra, lay ngay nao gan nhat.
Cvc Dang kiem Viet Nam xin thong bdo den cdc Quy Don
Nal nhijn:
- Nhir tren;
- Cac Pho Cuc trutmg (d'6 c/d);
- Ca.c phong TB, QP, CN, CTB (d6 t/h);
- Trung tam VRQC(cre t/h);
- Ltru VP, TB.
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