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Số thông báo: 13TI/17TB
Nội dung: Chiến dịch kiểm tra đặc biệt của Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc (The
China Maritime Safety Administration (MSA)) đối với tàu chở hàng rời (bulk
carrier) có tổng dung tích từ 10.000 GT trở lên từ ngày 15/6/2017 đến ngày
31/12/2017.

Kính gửi:

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

Cơ quan An toàn hàng hải Trung Quốc (The China Maritime Safety
Administration (MSA)) đã thông báo việc thực hiện Chiến dịch kiểm tra đặc biệt đối
với tàu chở hàng rời (bulk carrier) có tổng dung tích từ 10.000 GT trở lên từ ngày
15/6/2017 đến ngày 31/12/2017.
Do một số sự cố và khiếm khuyết về kết cấu thân tàu đã xảy ra đối với tàu chở
hàng rời cũ, MSA sẽ nhắm tới các tàu loại này trên 15 tuổi là mục tiêu ưu tiên kiểm tra.
Tất cả các tàu được hoán cải từ tàu chở dầu thành tàu chở hàng rời/tàu chở quặng đều sẽ
được kiểm tra tại cảng ghé vào đầu tiên của Trung Quốc kết hợp với việc kiểm tra của
Chính quyền cảng (PSC) theo quy định của Tokyo-MOU. Đăng kiểm viên của tổ chức
đăng kiểm phân cấp tàu có thể được mời để tham gia kiểm tra tàu.
Nội dung kiểm tra sẽ được tập trung vào kết cấu thân tàu và các két chứa nước
dằn. Sỹ quan kiểm tra PSC có thể yêu cầu mở két chứa nước dằn để kiểm tra bên trong.
Việc kiểm tra đặc biệt này bao gồm:
1. Kế hoạch xếp/dỡ hàng được tàu và cảng thống nhất (theo Nghị quyết A.862(20)
của IMO).
2. Sổ tay làm hàng/dằn được phê duyệt.
3. Hồ sơ kiểm tra nâng cao đối với tàu chở hàng rời (theo Nghị quyết A.744(18)
của IMO).
4. Báo cáo đo chiều dày kết cấu thân tàu.
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5. Tính kín thời tiết của nắp hầm hàng.
6. Góc miệng hầm hàng và thành quây miệng hầm hàng.
7. Sườn và tôn bao trong hầm hàng.
8. Kết cấu vách trong hầm hàng.
9. Kết cấu trong két dằn.
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 và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo
tình trạng kỹ thuật của tàu được duy trì thỏa mãn theo các quy định liên quan áp dụng
cho tàu, tránh việc tàu có khiếm khuyết và bị lưu giữ trong Chiến dịch kiểm tra đặc biệt
nêu trên của MSA.
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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