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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS
Ngày 27 tháng 11 năm 2011
Số thông báo: 045TI/11TB
Nội dung: Quy định của Phụ lục VI, Công ước MARPOL, về hàm lượng lưu huỳnh trong
dầu nhiên liệu dùng cho tàu biển từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Kính gửi: Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu
Các chi cục đăng kiểm tàu biển
Như chúng tôi đã thông báo đến các Quý Cơ quan tại Thông báo kỹ thuật số
022KT/10TB ngày 04 tháng 10 năm 2010, Quy định 14, Phụ lục VI của Công ước quốc tế
về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) yêu cầu trị số giới hạn hàm lượng lưu
huỳnh trong bất kỳ loại dầu nhiên liệu nào sử dụng trên tàu sẽ thay đổi từ 4,5% theo khối
lượng xuống còn 3,5% theo khối lượng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Đề nghị các chủ tàu/ công ty quản lý tàu lưu ý áp dụng yêu cầu nêu trên theo đúng
quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, ngoại trừ trường hợp tàu đáp ứng thỏa mãn yêu
cầu liên quan thông qua việc sử dụng hệ thống làm sạch khí xả hoặc hệ thống khác được
phê chuẩn là tương đương theo Quy định 4, Phụ lục VI của Công ước MARPOL.
Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo của VR/ Thông báo kỹ
thuật TB của trang tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam: http://www.vr.org.vn
Nếu Quý Cơ quan 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: +84 4 37684701 (số máy lẻ: 530)
Fax: +84 4 37684722
Thư điện tử: bangph@vr.org.vn
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Xin gửi đến các Quý Cơ quan lời chào trân trọng./.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Như trên;
-QP, TB, CTB, CN, VRQC, TTTH;
-Lưu TB./.
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