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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 12 tháng 09 năm 2018
Số thông báo: 017TI/18TB
Nội dung: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cướp biển đối với tàu hoạt động
tại khu vực biển Sulu-Celebes phía nam Philippines và khu vực biển phía đông Sabah
của Malaysia.
Kính gửi: Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển
Ngày 11/9/2018, RECAAP đã phát hành cảnh báo sự cố về thuyền viên tàu cá bị cướp
biển bắt cóc (văn bản đính kèm). Theo đó, vào khoảng 01 giờ 00 ngày 11/9/2018, hai người đeo
mặt nạ, mặc quần áo sẫm màu, được vũ trang bằng súng máy M16 đã lên một tàu cá ở ngoài khơi
Semporna, Sabah, đông Malaysia, bắt đi hai thuyền viên của tàu này. Hai thuyền viên khác đã
trốn thoát bằng cách lẩn trốn vào khoang tàu.
Sau khi thủ phạm rời tàu, hai thuyền viên của tàu cá đã ngay lập tức di chuyển đến
Semporna để báo cáo cảnh sát. Không xảy ra nổ súng trong vụ việc bắt cóc này và các thủ phạm
đã chạy trốn cùng các nạn nhân trên một chiếc xuồng hướng tới tỉnh Tawi Tawi, Philippines.
Theo báo cáo, cả hai nạn nhân đã được đưa bằng xuồng cao tốc đến Talipao, Sulu, Philippines,
vào khoảng 14 giờ 00 ngày 11/9/2018.
Đây là vụ bắt cóc thực tế đầu tiên trong năm 2018 xảy ra tại vùng biển thuộc Sulu-Celebes
và ngoài khơi đông Sabah, đông Malaysia. Sự cố thực tế cuối cùng tại khu vực này được báo cáo
cho ReCAAP xảy ra trên tàu Super Shuttle Tug 1 vào ngày 23/3/2017 với hai thuyền viên
Philippines bị bắt cóc.
Đề nghị các Chủ tàu/công ty quản lý tàu thông báo nội dung nêu trên đến tất cả các thuyền
trưởng, sỹ quan, thuyền viên làm việc trên các tàu hoạt động tuyến quốc tế; tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống cướp biển đối với tàu hoạt động tại khu vực biển Sulu-Celebes phía nam
Philippines và khu vực biển phía đông Sabah của Malaysia theo văn bản số 663/ĐKVN-VRQC
ngày 22/02/2017 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh
tàu khi hành trình qua các khu vực có nguy cơ cướp biển (văn bản đính kèm).
Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo KT Tàu biển của
trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn.
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Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin liên quan, đề nghị liên hệ:
Cục Đăng kiểm Việt Nam
Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 37684701 (số máy lẻ: 451)
Fax: +84 24 37684720
Thư điện tử: vrqc@vr.org.vn; nhanth@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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Fax : (65) 6376 3066
Web : http://www.recaap.org

Brief extracts from the report may be reproduced for non-commercial use provided the
source is acknowledged. Request for extensive reproduction should be made to
ReCAAP Information Sharing Centre (ISC), who owns the copyright of this document.
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Incident Alert

:

01/2018

Name and Type of Ship :

Dwijaya / Fishing Trawler

Date/Time of incident

:

11 Sep 2018 at about 0100 hrs (local time)

Location of
Last Known Position

:

4° 40.36’ N 118° 43.12' E

Area Description

:

Semporna Waters, off Sabah, East Malaysia

Detail of Incident
On 11 Sep 18 at about 0100 hours, two masked
armed men clad in dark clothing armed with M16
machine guns boarded a fishing trawler and
abducted two Indonesian fishermen off Semporna
waters, off Sabah, East Malaysia. Two other
fishermen managed to escaped the abduction by
hiding in compartment on board.

Sabah, East
Malaysia

Once the perpetrators left, the two crewmen
immediately made their way to Semporna to
lodged a police report. There was no shooting took place and the perpetrators fled with the
victims in a boat towards Tawi Tawi province, the Philippines.
It was reported that both victims were transported by a speedboat to Talipao, Sulu in the
Philippines at about 1400 hours on 11 Sep 18.

Reported by: ReCAAP Focal Point (Philippines)

Comments by ReCAAP ISC
This is the first actual abduction incident in 2018 occurred in waters in Sulu-Celebes Seas
and off eastern Sabah, East Malaysia. The last actual incident reported to the ReCAAP
ISC occurred on board Super Shuttle Tug 1 on 23 March 2017; and the last attempted
incident occurred on board Kudos 1 on 16 February 2018.
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As the threat of abduction of crew in the Sulu-Celebes Seas is not eliminated as was
demonstrated by this incident, the ReCAAP ISC maintains its advisory issued via the
ReCAAP ISC Incident Alert dated 21 November 2016 to all ships to re-route from the area,
where possible. Otherwise, ship masters and crew are strongly urged to exercise extra
vigilance while transiting the Sulu-Celebes Seas and eastern Sabah region, and report
immediately to the following Centres below:
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