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1  Tại phiên họp thứ 6, Tiểu ban Thi hành Văn kiện IMO đã thành lập Nhóm Thư tín 

về việc Xem xét Hướng dẫn Kiểm tra theo Hệ thống Hài hòa Kiểm tra và Cấp giấy chứng 

nhận (HSSC) và Danh sách chưa đầy đủ về nghĩa vụ theo các văn kiện liên quan đến Bộ luật 

Thi hành Văn kiện IMO (Bộ luật III), dưới sự điều phối của Trung Quốc, nhằm (để biết về 

phần 2 của báo cáo, vui lòng tham khảo tài liệu III 7/7/1):  

.1  xây dựng thêm, sử dụng phụ lục 2 của tài liệu III 6/WP.5 làm cơ sở, các sửa 

đổi đối với FAL.2/Circ.131-MEPC.1/Circ.873-MSC.1/Circ.1586- 

LEG.2/Circ.3 vềDanh sách giấy chứng nhận và tài liệu bắt buộc phải mang 

trên tàu, năm 2017 nhằm trình MEPC 76, MSC 103, FAL 45 và LEG 108, 

ở dạng tổng hợp, để được phê duyệt; 

.2  tiếp tục xây dựng, sử dụng phần 2 phụ lục 4 của tài liệu III 6/8 làm cơ sở, 

dự thảo sửa đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra theo HSSC, xuất phát từ các 

sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc có liên quan sắp có hiệu lực từ ngày 

31 tháng 12 năm 2021, có tính đến kết quả của MEPC 74, MSC 101 và các 

phiên họp trong tương lai của MSC và MEPC, nếu thích hợp, nhằm gửi dự 

thảo sửa đổi, được hoàn thiện dưới dạng tổng hợp để thông qua tại A 32 và 

riêng biệt, xây dựng thêm dự thảo sửa đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra phù 

hợp với chu kỳ 4 năm có hiệu lực của các sửa đổi đối với SOLAS 1974 và 

các văn kiện bắt buộc liên quan, nếu thích hợp; 

.3  xác định trong tài liệu III 6/WP.5 (phụ lục 6) và kết quả của MEPC 74, 

MSC 101 và các phiên họp trong tương lai của MSC và MEPC, các văn 

kiện và sửa đổi mới có liên quan chưa được xử lý cho đến nay và được để 

lại nhằmxây dựng thêm các sửa đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra, nhằm duy 

trì trạng thái của các hạng mục để sửa đổi trong tương lai; 

.4  tiếp tục xây dựng dự thảo sửa đổi đối với Danh sách chưa đầy đủ về nghĩa 

vụ theo các văn kiện liên quan đến Bộ luật Thi hànhVăn kiện IMO, xuất 

phát từ những sửa đổi đối với các văn kiện IMO liên quan sẽ có hiệu lực kể 

từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, có tính đến tài liệu III 6/WP.5 (phụ lục 8) và 

kết quả của MEPC 74, MSC 101 và các phiên họp trong tương lai của MSC 

và MEPC, nhằm gửi dự thảo sửa đổi đối với Danh sách chưa đầy đủ, được 

hoàn thiện ở dạng tổng hợp, để thông quatại A 32; 

.5  xác định trong tài liệu III 6/WP.5 (phụ lục 8) và kết quả của MEPC 74, 

MSC 101 và các phiên họp trong tương lai của MSC và MEPC các văn kiện 

và sửa đổi mới có liên quan chưa được xử lý cho đến nay và được để lại 

nhằm xây dựng thêm các sửa đổi đối với Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ, 

nhằm duy trì trạng thái của các hạng mục cho các sửa đổi trong tương lai; 

và 
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.6  đệ trình báo cáo cho III 7. 

2 Đại diện của các Quốc gia Thành viên sau đã tham gia vào công việc của Nhóm: 

Canada, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Nhật Bản, Kenya, Liberia, Quần đảo Marshall, Hà 

Lan, Nigeria, Na Uy, Ba Lan, Liên bang Nga, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và 

Hoa Kỳ. Một quan sát viên từ tổ chức liên chính phủ - Ủy ban Châu Âu (EC) và một quan 

sát viên từ tổ chức phi chính phủ - Hiệp hội các tổ chức phân cấp tàu quốc tế (IACS) cũng 

tham gia vào Nhóm. Trung Quốc mong muốn bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao đối với 

những đóng góp mang tính xây dựng khác nhau của các thành viên Nhóm này. 

Sửa đổi Danh sách giấy chứng nhận và tài liệubắt buộc phải mang trên tàu 

3  Khi xây dựng dự thảo sửa đổi Danh sách giấy chứng nhận và tài liệu bắt buộc phải 

mang trên tàu năm 2017 (FAL.2/Circ.131-MEPC.1/Circ.873- MSC.1/Circ.1586- LEG 

.2/Circ.3) trên cơ sở tài liệu III 6/8/2 (Ban Thư ký), III 6 đã nhất trí rằng dự thảo sửa đổi 

Danh sách giấy chứng nhận và tài liệu bắt buộc phải mang trên tàu năm 2017 sẽ được tiếp 

tục xây dựng, có tính đến các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục I, II và V, đã được 

MEPC.314 (74) thông qua; các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục VI, đã được MEPC.316 

(74) thông qua; và các sửa đổi đối với Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008, đã được MEPC.317 (74) 

thông qua, để vấn đề liên quan đến sổ ghi điện tử theo MARPOL có thể được giải quyết một 

cách toàn diện. Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến các tài liệubắt buộc trên tàu theo Bộ luật 

IGC và Bộ luật IGF cũng cần được xem xét thêm. 

4  Trong bối cảnh này, trong các cuộc thảo luận của mình, Nhóm đã nhất trí: 

.1  thêm tài liệu tham khảo và ghi chú liên quan đến nghị quyết MEPC.314 

(74) trong mục "Sổ ghi dầu"; 

.2  thêm tài liệu tham khảo và ghi chú liên quan đến nghị quyết MEPC.316 

(74) trong mục "Sổ ghi chép các chất làm suy giảm tầng ôzôn"; 

.3  chèn một mục mới "Nhật ký hoặc Sổ ghi điện tử - Khí thải ôxít nitơ" cùng 

với ghi chú liên quan đến nghị quyết MEPC.316 (74) liên quan đến hồ sơ 

về cấp độ và trạng thái bật/tắt của động cơ diesel hàng hải được lắp đặt trên 

tàu áp dụng MARPOL Phụ lục VI, quy định 13.5.1; 

.4 thêm dòng chữ "hoặc sổ ghi điện tử" cùng với tài liệu tham khảo và ghi chú 

liên quan đến nghị quyết MEPC.316 (74) trong mục "Sổ nhật ký và quy 

trình thay dầu nhiên liệu (hồ sơ về việc thay nhiên liệu)"; 

.5 thêm dòng chữ "hoặc sổ ghi điện tử" cùng với tài liệu tham khảo và ghi chú 

liên quan đến nghị quyết MEPC.317 (74) trong mục "Sổ ghi chép các thông 

số động cơ"; và 
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.6 chèn dòng chữ "dưới dạng sổ ghi điện tử phải được Chính quyền phê duyệt 

có tính đến Hướng dẫn do Tổ chức xây dựng" cùng với tài liệu tham khảo 

và ghi chú liên quan đến nghị quyết MEPC.314 (74) trong mục "Sổ ghi 

chép hàng hóa". 

5  Quy định VI/18.2.1 của MARPOL quy định rằng trong trường hợp không thể lấy 

được dầu nhiên liệu phù hợp, thì một Bên tham gia MARPOL Phụ lục VI có quyền yêu cầu 

tàu cung cấp bằng chứng nêu rõ những nỗ lực đã thực hiện để có được dầu nhiên liệu phù 

hợp, bao gồm cả những nỗ lực nhằm có được các nguồn thay thế tại địa phương. MARPOL 

Phụ lục VI, quy định 18.2.4 sau đó yêu cầu tàu phải thông báo cho Chính quyền của tàu và 

cơ quan có thẩm quyền của cảng đến về việc không thể lấy được dầu nhiên liệu phù 

hợp.Thông báo này thường được gọi là Báo cáo Không sẵn có Dầu nhiên liệu (FONAR) và 

bản sao của FONAR phải được giữ trên tàu để thanh tra trong ít nhất 36 tháng (nghị quyết 

MEPC.320 (74)). Sau khi thảo luận, Nhóm đã đồng ý bổ sung một mục mới vào Danh sách 

để giải quyết các vấn đề của "Báo cáo Không sẵn có Dầu nhiên liệu" (FONAR) cùng với tài 

liệu tham khảo và ghi chú vào MARPOL Phụ lục VI, quy định 18.2.4 và nghị quyết 

MEPC.320 (74). 

6  MEPC 73 đã đồng ý rằng Chính quyền nên khuyến khích các tàu treo cờ của họ xây 

dựng các kế hoạch thực hiện để phác thảo cách tàu có thể chuẩn bị để tuân thủ giới hạn hàm 

lượng lưu huỳnh yêu cầu là 0,50% trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 (MEPC.1/Circ.878). 

Theo đoạn 4 của Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện trên tàu để thực hiện nhất quán 

giới hạn lưu huỳnh 0,5% theo MARPOL Phụ lục VI (MEPC.1/Circ.878), kế hoạch thực hiện 

trên tàu không phải là yêu cầu bắt buộc và việc không có kế hoạch thực hiện trên tàu hoặc 

một kế hoạch thực hiện trên tàu không đầy đủ không nên được coi là "cơ sở rõ ràng" để 

thanh tra chi tiết hơn đối với tàu. Kế hoạch này chỉ là một tài liệu được xây dựng để tạo điều 

kiện thực hiện các yêu cầu mới. Trong bối cảnh này, Nhóm đã đồng ý không đưa kế hoạch 

thực hiện dưới dạng tài liệu "bắt buộc phải mang trên tàu" trong bối cảnh của Danh 

sáchương  

7  Đối với các tài liệu bắt buộc phải mang trên tàu theo Bộ luật IGC và Bộ luật IGF, 

Nhóm đã đồng ý bổ sung hai mục mới "Sổ tay hướng dẫn vận chuyển hàng hóa" (Bộ luật 

IGC) và "Quy trình bảo dưỡng, Quy trình khẩn cấp và Quy trình vận hành" (Bộ luật IGF) 

vào Danh sáchương  

8  Xét thấy Bộ luật phê duyệt hệ thống quản lý nước dằn (Bộ luật BWMS) đã có hiệu 

lực vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, Nhóm đã đồng ý xóa "Ghi chú" có liên quan trong mục 

cụ thể "Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu cho Hệ thống quản lý nước dằn (BWMS)”. 

9  Dựa vào những nội dung trên, sử dụng phụ lục 2 của tài liệu III 6/WP.5 làm cơ sở, 

Nhóm đã xây dựng thêm các sửa đổi (xem văn bản trong ngoặc vuông) và đồng ý với dự 

thảo sửa đổi Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu bắt buộc phải mang trên tàu năm 2017, 

như được nêu trong phụ lục 1, để Tiểu ban xem xét. 
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Các sửa đổi đối với Hƣớng dẫn Kiểm tratheo HSSC 

10  Sau đó, Nhóm tập trung vào việc xây dựng dự thảo sửa đổi Hướng dẫn Kiểm tra 

theo Hệ thống Hài hòa Kiểm tra và Cấp giấy chứng nhận (HSSC), 2019 (nghị quyết A.1140 

(31)) (Hướng dẫn Kiểm tra), xuất phát từ việc sửa đổi các văn kiện IMO bắt buộc có liên 

quan sẽ có hiệu lực trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

11  Nhóm đã xác định các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc ảnh hưởng đến Hướng 

dẫn Kiểm tra, sử dụng phần 2 phụ lục 4 của tài liệu III 6/8 làm cơ sở, và có tính đến kết quả 

của MEPC 74 và MSC 101, do Ban thư ký cung cấp, và đã xây dựng các mục kiểm tra mới 

tương ứng hoặc bản sửa đổi của những mục hiện có. 

12  Trong bối cảnh này, Nhóm đã thảo luận các vấn đề và mục cụ thể sau đây trong quá 

trình xây dựng các sửa đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra: 

.1  Nhóm ghi nhận rằng, mục kiểm traphần (AA) 4.2.3 và các tiểu mục của nó 

là các quy định độc lập trong Hướng dẫn Kiểm tra theo HSSC, 2019, không 

được tích hợp đúng cách trong cấu trúc của (AA) 4.2 và không được liên 

kết với (AA) 4.2.1 (kiểm tra các giấy chứng nhận hiện tại và các hồ sơ 

khác) hoặc (AA) 4.2.2 (phạm vi kiểm tra hàng năm về ngăn ngừa ô nhiễm 

không khí). Hơn nữa, các mục theo (AIn) 4.3.1, (AIn) 4.3.2, và (AR) 4.4.1, 

(AR) 4.4.2 không bao gồm các quy định của (AA) 4.2.3 như một phần của 

các cuộc kiểm tra trung gian và cấp giấy mới. Do đó, Nhóm đã đồng ý 

chuyển toàn bộ phần (AA) 4.2.3 sang phần (AA) 4.2.2 theo tiểu đoạn mới 

(AA) 4.2.2.9, và đánh số lại toàn bộ phần (AA) 4.2.4 thành (AA ) 4.2.3; 

.2  sau khi xem xét rằng việc kiểm thử các yêu cầu báo động bằng cách nâng 

mực chất lỏng trong két hàng hóa đã được đưa vào các sửa đổi năm 2014 

đối với Bộ luật IGC, chỉ áp dụng đối với những tàu có sống tàu được đặt 

vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, Nhóm đã đồng ý sửa đổi các tài liệu 

tham khảo quy định trong mục kiểm tra (GIn) 2.3.2.6 phù hợp với các sửa 

đổi năm 2014 đối với Bộ luật IGC;  

.3  sau khi ghi nhận rằng các sửa đổi chính đối với MARPOL và Bộ luật Kỹ 

thuật NOX 2008, được thông qua theo các nghị quyết MEPC.314 (74), 

MEPC.316 (74) và MEPC.317 (74), được đưa vào "sổ ghi chép điện tử" đối 

với MARPOL Phụ lục I, II, V và VI, và Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008; theo 

các định nghĩa đối với sổ ghi chép điện tử như được mô tả trong MARPOL 

Phụ lục I, quy định 1.39, MARPOL Phụ lục II, quy định 1.22, MARPOL 

Phụ lục V, quy định 1.19 và MARPOL Phụ lục VI, quy định 2.51, và đoạn 

1.3.20 của Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008, Sổ ghi điện tử cần được Chính 

quyền phê duyệt và được giữ trên tàu bất cứ khi nào tàu sử dụng; sổ ghi 

điện tử thay thế cho sổ ghi bản cứng nhưng ở hình thức khác; và cần được 
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xác nhận bằng các cuộc kiểm tra theo luật định liên quan và phải được 

Chính quyền cảng thanh tra. Trong bối cảnh này, Nhóm đã sửa đổi các mục 

kiểm tra liên quan (OI) 1.1.5.2, (OI) 1.1.6.5, (OA) 1.2.1.23, (OA) 1.2.2.5, 

(NI) 2.1.3.2, (NA) 2.2 .1.19, (Nin) 2.3.2.2, (AA) 4.2.2.2.1, (AA) 4.2.2.2.4, 

(AA) 4.2.2.2.6, (AA) 4.2.2.2.8, (AA) 4.2 .2.4.3.1 và (DA) 1.2.1.25, và phụ 

lục 1 tương ứng; và 

.4  vềmục kiểm tra (AA) 4.2.2.2.4, Nhóm đã thay đổi tài liệu tham khảo quy 

định từ "Bộ luật Kỹ thuật NOX đoạn 6.2.3" thành "Bộ luật Kỹ thuật NOX 

đoạn 6.2.2". 

13  Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Nhóm đã đồng ý với dự thảo các sửa đổi đối với 

Hướng dẫn Kiểm tra, như được nêu trong phụ lục 2, trong đó phần 1 bao gồm dự thảo sửa 

đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra, xuất phát từ các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc liên 

quan sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đang chờ xây dựng thêm nếu cần, với 

mục tiêu đệ trình lên A 32 ở dạng tổng hợp để được thông qua. Đối với dự thảo sửa đổi 

Hướng dẫn Kiểm tra bắt nguồn từ các sửa đổi đối với SOLAS 1974 và các văn kiện bắt 

buộc liên quan được thông qua theo hệ thống chu kỳ 4 năm với ngày có hiệu lực từ ngày 1 

tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, phần 2 được giữ lại để tiếp tục xây dựng 

thêm, nếu thích hợp. 

14  Tình trạng của các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc liên quan đến việc đưa 

chúng vào Hướng dẫn Kiểm tra được nêu trong phụ lục 3. 

Các sửa đổi đối với Danh sách nghĩa vụ chƣa đầy đủ năm 2019 

15  Cuối cùng, Nhóm đã chuyển sang việc xây dựng dự thảo sửa đổi Danh sách chưa 

đầy đủ về nghĩa vụ theo các văn kiện liên quan đến Bộ luật Thi hành Văn kiện IMO (Bộ luật 

III) năm 2019(nghị quyết A.1141 (31)) (Danh sách chưa đầy đủ), có tính đến các tài liệu III 

6/WP.5 (phụ lục 8) và các kết quả của MEPC 74 và MSC 101, do Ban Thư ký cung cấp. 

16  Trong quá trình xây dựng dự thảo sửa đổi Danh sách chưa đầy đủ, các vấn đề cụ thể 

sau đây, bao gồm các đề xuất phát sinh từ phản hồi của các chuyên viên đánh giáIMSAS do 

Ban Thư ký nêu ra, đã được thảo luận đặc biệt: 

.1  về Bộ luật IMDG, chương 1.4, mục 1.4.2.3 "Đào tạo về an ninh", được sửa 

đổi theo nghị quyết MSC.294 (87), Nhóm đã đồng ý bổ sung một mục mới 

"Đào tạo về an ninh-thiết lập khoảng thời gian lưu giữ hồ sơ của tất cả các 

khóa đào tạo về an ninh”theo phụ lục 1; 

.2 đối với ICLL 1966, Phụ lục IV, quy định 53 và 54 "Xác minh sự tuân thủ 

các quy định của Công ước này", được sửa đổi theo nghị quyết A.1083 

(28), Nhóm đã đồng ý bổ sung một mục mới "Xác minh sự tuân thủ các quy 
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định của Công ước này”theo phụ lục 1 với các tài liệu tham khảo được cập 

nhật trong phụ lục 6 tương ứng; 

.3  đối với ITC 1969, Phụ lục III, quy định 8 và 9 "Xác minh sự tuân thủ các 

quy định của Công ước này", được sửa đổi theo nghị quyết A.1084 (28), 

Nhóm đã đồng ý bổ sung một mục mới "Xác minh sự tuân thủcác quy định 

của Công ước này”theo phụ lục 1 với các tài liệu tham khảo được cập nhật 

trong phụ lục 6 tương ứng; 

.4  sau khi ghi nhận rằng các sửa đổi chính đối với MARPOL Phụ lục I, quy 

định 17 và 36, MARPOL Phụ lục II, quy định 15, MARPOL Phụ lục V, quy 

định 10 và MARPOL Phụ lục VI, quy định 2.51/12.6/13.5.3/14.6, được sửa 

đổi theo nghị quyết MEPC.314 (74) và MEPC.316 (74), là về việc phê 

duyệt sổ ghi điện tử của Chính quyền, Nhóm đã đồng ý bổ sung các mục 

mới có liên quan theo phụ lục 2 với các tài liệu tham khảo được cập nhật 

trong phụ lục 6 tương ứng; 

.5  đối với Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008, chương 1, mục 1.3.20 "Định nghĩa-Sổ 

ghi điện tử", được sửa đổi theo nghị quyết MEPC.317 (74), Nhóm đã đồng 

ý bổ sung một mục mới "Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến các mục 

được yêu cầu theo Bộ luật" vào phụ lục 2; 

.6  đối với Bộ luật Kỹ thuật NOX 2008, chương 2, mục 2.2.5.1 "Định nghĩa-

Quy trình chứng nhận trước động cơ", được sửa đổi theo nghị quyết 

MEPC.317 (74), Nhóm đã đồng ý thay đổi mô tả tóm tắt của mục 2.2.5.1 

hiện tại trong phụ lục 2 thành "Phê duyệt và chứng nhận trước động cơ kết 

hợp/thiết bị khử NOx" và cập nhật các tài liệu tham khảo trong phụ lục 6; 

.7  về Bộ luật IBC, chương 18, đoạn 18.2 "Danh sách sản phẩm mà Bộ luật 

không áp dụng", được sửa đổi theo nghị quyết MEPC.318 (74) và MSC.460 

(101), vì các sửa đổi được đề cập theo mục 18.2 hiện tại trong phụ lục 2, 

nên Nhóm đã đồng ý cập nhật các tài liệu tham khảo trong phụ lục 6 của 

Danh sáchchưa đầy đủ sao cho phù hợp; 

.8  đối với Bộ luật ESP năm 2011, phụ lục A (phần A và B) và phụ lục B (phần 

A và B), được sửa đổi theo nghị quyết MSC.461 (101), sau khi ghi nhận 

rằng các sửa đổi chính đã được đề cập theo các mục hiện tại trong phụ lục 2 

và chỉ có số đoạn và nội dung cụ thể trong các mục liên quan cần được sửa 

đổi, Nhóm đã đồng ý xây dựng sửa đổi cho các mục liên quan: phần A của 

phụ lục A (đoạn 9.1.2, đoạn 9.2.3 và đoạn 3.1 của phụ lục 5,); phần B của 

phụ lục A (đoạn 9.1.2 đoạn 9.2.3 và đoạn 3.1 của phụ lục 5); phần A của 

phụ lục B (đoạn 9.1.3, đoạn 9.2.3, phụ lục 7B, và đoạn 3.1 của phụ lục 8); 
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và phần B của phụ lục B (đoạn 3.1 của phụ lục 7), và do đó, phụ lục 2 và 

phụ lục 6 của Danh sách chưa đầy đủđã được sửa đổi sao cho phù hợp; 

.9  đối với Bộ luật IMSBC, được sửa đổi theo nghị quyết MSC.462 (101), 

Nhóm đã đồng ý bổ sung hai mục mới để đề cập đến các yêu cầu mới như 

được mô tả trong đoạn 1.7 của phần 1 và đoạn 7.3.3 của phần 7 Bộ luật 

IMSBC và sửa đổi các mục hiện tại: đoạn 7.3.2, 7.3.2.2 và 7.3.2.3, và do 

đó, phụ lục 1, 2 và 6 đã được sửa đổi sao cho phù hợp; 

.10 đối với quy định về tình trạng sẵn có dầu nhiên liệu và thông tin liên lạc với 

IMO như được mô tả trong MARPOL Phụ lục VI, quy định 18.1, có tính 

đến đề xuất phát sinh từ phản hồi từ các chuyên viên đánh giá của IMSAS 

do Ban thư ký nêu ra, Nhóm nhận thấy rằng quy định này chỉ áp dụng đối 

với các Bên có cảng và bến tàu, do đó, Nhóm đã đồng ý chuyển mục này 

sang phụ lục 4 (nghĩa vụ của Chính quyền cảng) từ phụ lục 1; 

.11 đối với các quy định về tình trạng sẵn có dầu nhiên liệu như được mô tả 

trong MARPOL Phụ lục VI, quy định 18.2.1, 18.2.3 và 18.2.5, sau khi xem 

xét quan điểm cho rằng các mục này là về nghĩa vụ của các Chính quyền 

cảng, để làm rõ trong việc thực hiện IMSAS, Nhóm đã đồng ý với một đề 

xuất phát sinh từ phản hồi từ các chuyên viên đánh giá của IMSAS do Ban 

thư ký nêu ra, bằng cách chuyển các mục này từ nghĩa vụ của Chính phủ ký 

kết (phụ lục 1) sang nghĩa vụ của các Chính quyền cảng (phụ lục 4); 

.12  đối với quy định về chất lượng dầu nhiên liệu như được mô tả trong 

MARPOL Phụ lục VI, quy định 18.9, Nhómđã nhận thấy rằng quy định này 

được áp dụng khi dầu nhiên liệu được cung cấp cho tàu và đó là nghĩa vụ 

của các Chính quyền cảng, đã đồng ý với một đề xuất phát sinh từ phản hồi 

từ các chuyên viên đánh giá của IMSAS do Ban Thư ký nêu ra, bằng cách 

chuyển mục này từ nghĩa vụ của Chính phủ ký kết (phụ lục 1) sang nghĩa 

vụ của các Chính quyền cảng (phụ lục 4); 

.13  đối với quy định vềviệc truyền thông tin về danh sách các cơ sở tiếp nhận 

như được mô tả trong Điều 11 (1) (d) của MARPOL, quy định này áp dụng 

khi một Bên có nghĩa vụ cung cấp các cơ sở tiếp nhận, do đó, Nhóm đã 

đồng ý chuyển mục này sang phụ lục 4 (nghĩa vụ của Chính quyền cảng) từ 

phụ lục 1; 

.14  đối với quy định về việc cung cấp các dịch vụ thông tin vô tuyến như được 

mô tả trong quy định IV/5 của SOLAS 1974, Nhóm đã đồng tình với quan 

điểm được phản ánh trong một đề xuất phát sinh từ phản hồi từ các chuyên 

viên đánh giá của IMSAS do Ban thư ký đưa ra và đồng ý chuyển mục này 

sang phụ lục 3 (nghĩa vụ của Quốc gia ven biển) từ phụ lục 1; và 
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.15  vì sự nhất quán với các văn kiện bắt buộc khác được liệt kê trong phụ lục 2 

(Nghĩa vụ cụ thể của Quốc gia tàu treo cờ), Nhóm đã đồng ý với đề xuất 

phát sinh từ phản hồi từ các chuyên viên đánh giá của IMSAS do Ban Thư 

ký đưa ra, bằng cách bổ sung ba mục mới "cấp hoặc phê duyệt giấy chứng 

nhận” bắt buộc theo quy định của Bộ luật IBC, Bộ luật BCH và Bộ luật 

IGC vào phụ lục 2 về nghĩa vụ của các Quốc gia tàu treo cờ. 

17  Trong bối cảnh này, Nhóm đã đồng ý với dự thảo sửa đổi Danh sách chưa đầy đủ, 

như được nêu trong phụ lục 4, có nguồn gốc từ các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc đã 

có hiệu lực hoặc dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đang chờ xây dựng 

thêm nếu cần thiết, với mục tiêu đệ trình lên A 32 ở dạng tổng hợp để được thông qua. 

18  Tình trạng xây dựng các sửa đổi đối với Danh sách chưa đầy đủ được nêu trong phụ 

lục 5. 

Hành động đƣợc yêu cầu của Tiểu ban 

19  Tiểu ban được mời thông qua báo cáo nói chung và cụ thể:  

.1  đồng tình với quyết định của Nhóm về kế hoạch thực hiện trên tàu nhằm 

thực hiện nhất quán giới hạn lưu huỳnh 0,50% theo MARPOL Phụ lục VI 

(đoạn 6); 

.2  đồng ý với dự thảo sửa đổi Danh sách giấy chứng nhận và tài liệu bắt buộc 

phải mang trên tàu năm 2017 (đoạn 3 đến đoạn 9 và phụ lục 1); 

.3  đồng ý với dự thảo sửa đổi Hướng dẫn Kiểm tra theo HSSC, 2019, xuất 

phát từ những sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc liên quan sẽ có hiệu lực 

kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, như được nêu trong phần 1 của phụ lục 2, 

đang chờ xây dựng thêm khi cần thiết, với mục tiêu đệ trình lên A 32 ở 

dạng tổng hợp để được thông qua, đồng thời ghi nhận tình hình xây dựng 

dự thảo sửa đổi Hướng dẫn Kiểm tra theo HSSC (đoạn 10 đến 14 và các 

phụ lục 2 và 3); và 

.4 đồng ý với dự thảo sửa đổi Danh sách nghĩa vụchưa đầy đủ năm 2019, xuất 

phát từ các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc đã có hiệu lực hoặc dự 

kiến có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, đang chờ xây dựng thêm 

nếu cần, nhằm mục đích đệ trình lên A 32 ở dạng tổng hợp để được thông 

qua, đồng thời ghi nhận tình hình xây dựng dự thảo sửa đổi Danh sách 

nghĩa vụchưa đầy đủ (đoạn 15 đến 18 và phụ lục 4 và 5). 

*** 
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PHỤ LỤC 1 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI DANH SÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ  

TÀI LIỆU BẮT BUỘC PHẢI MANG TRÊN TÀU, NĂM 2017 

(Lưu ý: Các sửa đổi đề xuất được trích dẫn trong dấu ngoặc vuông dưới dạng phần bổ 

sung/phần xóa được trình bày) 

STT Nội dung Tài liệu tham 

khảo 

1 Tất cả các tàu áp dụng công ƣớc viện dẫn   

 Sổ ghi dầu 

Mọi tàu chở dầu có tổng dung tích 150 trở lên và mọi tàu có tổng 

dung tích 400 trở lên không phải là tàu chở dầu phải được cấp Sổ 

ghi dầu, Phần I (Hoạt động trong khoang máy). Mọi tàu chở dầu có 

tổng dung tích 150 trở lên cũng phải được cung cấp Sổ ghi dầu, 

Phần II (Hoạt động chở hàng/dằn tàu). 

[Lưu ý: các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục I, quy định 17 và 36 

theo nghị quyết MEPC.314 (74) dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 

1/10/2020] 

MARPOL Phụ 

lục I, quy định 17 

và 36 

[nghị quyết 

MEPC.314(74)] 

 Sổ ghi các chất làm suy giảm tầng ôzôn 

Mỗi tàu tuân theo MARPOL Phụ lục VI, quy định 6.1 có hệ thống 

sạc lại có chứa các chất làm suy giảm tầng ôzôn phải duy trì sổ ghi 

chép các chất làm suy giảm tầng ôzôn. 

[Lưu ý: các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục VI, quy định 12.6 

theo nghị quyết MEPC.316 (74) dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 

1/10/2020]  

MARPOL Phụ 

lục VI, 

quy định 12.6 

[nghị quyết 

MEPC.316(74)] 

 [Nhật ký hoặc Sổ ghi điện tử - Khí thải ôxít nitơ 

Cấp độ và trạng thái bật/tắt của động cơ diesel hàng hải lắp đặt trên 

tàu áp dụng MARPOL Phụ lục VI, quy định 13.5.1, được chứng 

nhận cho cả Bậc II và Bậc III hoặc chỉ được chứng nhận cho Bậc II 

phải được ghi vào sổ nhật ký hoặc sổ ghi điện tử, theo quy định của 

Chính quyền khi ra vào khu vực kiểm soát khí thải NOX Cấp III, 

hoặc khi trạng thái bật/tắt thay đổi trong khu vực đó, cùng với 

ngày, giờ và vị trí của con tàu. 

Lưu ý: các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục VI, quy định 13.5.3 

theo nghị quyết MEPC.316 (74) dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 

1/10/2020]  

[MARPOL Phụ 

lục VL 

quy định 13.5.3 

nghị quyết 

MEPC.316(74)] 

 Quy trình và Sổ nhật ký thay dầu nhiên liệu (hồ sơ về việc thay 

nhiên liệu) 

Những tàu sử dụng dầu nhiên liệu riêng biệt tuân theo MARPOL 

Phụ lục VI, quy định 14.3 và ra vào khu vực kiểm soát khí thải phải 

mang theo văn bản quy trình cho thấy cách thức thực hiện việc 

MARPOL Phụ 

lục VI, 

quy định 14.6 

[nghị quyết 
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thaydầu nhiên liệu. Khối lượng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp trong mỗi két chứa cũng như ngày, giờ và vị trí của tàu 

khi hoàn thành bất kỳ hoạt động thay dầu nhiên liệu nào trước khi 

đi vào khu vực kiểm soát khí thải hoặc bắt đầu sau khi ra khỏi khu 

vực đó phải được ghi vào sổ nhật ký [hoặc sổ ghi điện tử] theo quy 

định của Chính quyền. 

[Lưu ý: các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục VI, quy định 14.6 

theo nghị quyết MEPC.316 (74) dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 

1/10/2020]  

MEPC.316(74)] 

 [Báo cáo không sẵn có dầu nhiên liệu 

Một con tàu phải thông báo cho Chính quyền của tàu và cơ quan có 

thẩm quyền của cảng đến liên quan khi tàu không thể mua được 

dầu nhiên liệu phù hợp. Thông báo này thường được gọi là Báo cáo 

không sẵn có dầu nhiên liệu (FONAR *) và bản sao của FONAR 

phải được lưu giữ trên tàu để thanh tra trong ít nhất 36 tháng. 

* Tham khảo nghị quyếtMEPC.320(74). 

[MARPOL Phụ 

lục VI, 

quy định 18.2.4] 

 Sổ ghi các thông số động cơ 

Trong trường hợp phương pháp Kiểm tra thông số động cơ theo 

đoạn 6.2 của Bộ luật kỹ thuật NOX, 2008 được sử dụng để xác 

minh sự tuân thủ, nếu có bất kỳ điều chỉnh hoặc sửa đổi nào được 

thực hiện đối với động cơ sau khi được chứng nhận trước, thì hồ sơ 

đầy đủ về các điều chỉnh hoặc sửa đổi này phải được ghi vào Sổ ghi 

[hoặc Sổ ghi điện tử] của động cơ về các Thông số của Động cơ. 

[Lưu ý: các sửa đổi đối với Bộ luật kỹ thuật NOX 2008, quy định 

6.2.2.7.1 theo nghị quyết MEPC.317 (74) dự kiến sẽ có hiệu lực 

vào ngày 1/10/2020]  

Bộ luật Kỹ thuật 

NOX 2008, đoạn 

2.3.7 

[đoạn6.2.2.7.1, 

nghị quyết 

MEPC.317(74)] 

 Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu cho Hệ thống quản lý nƣớc 

dằn (BWMS) 

Bản sao của Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu phải được mang trên 

tàu có trang bị hệ thống quản lý nước dằn này để thanh tra trên tàu. 

Nếu Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu được cấp dựa trên sự chấp 

thuận của Chính quyền khác, thì phải tham khảo Giấy chứng nhận 

phê duyệt kiểu đó. 

[Lưu ý: Bộ luật phê duyệt hệ thống quản lý nước dằn (Bộ luật 

BWMS) dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 13/10/2019.] 

Bộ luật BWMS  

(nghị quyết 

MEPC.300(72)): 

nghị quyếts 

MEPC. 125(53), 

MEPC.174(58) 

và 

MEPC.279(70) 

4 Ngoài các giấy chứng nhận đƣợc liệt kê trong phần 1 và 3 ở 

trên, nếu thích hợp, bất kỳ tàu nào chở các chất hóa học lỏng 

độc hại ở dạng rời đều phải mang theo:  

 

 Sổ ghi chép hàng hóa 

Những con tàu chởchất lỏng độc hại ở dạng rời phải được cung cấp 

Sổ ghi chép hàng hóa, cho dù là một phần trong sổ nhật ký chính 

thức của tàu[, dưới dạng sổ ghi điện tử được Chính quyền phê 

duyệt có tính đến Hướng dẫn do Tổ chức xây dựng,] hay bằng cách 

MARPOL Phụ 

lục II, quy định 

15.1 [nghị quyết 

MEPC.314(74)] 
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khác, theo mẫu quy định tại phụ lục II trong Phụ lục II. 

[Lưu ý: các sửa đổi đối với MARPOL Phụ lục II, quy định 15.1 

theo nghị quyết MEPC.314 (74) dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 

1/10/2020] 

6 Ngoài các giấy chứng nhận đƣợc liệt kê trong phần 1 và 3 ở 

trên, nếu có, mọi tàu chở khí đều phải mang theo: 

 

 [Sổ tay hƣớng dẫn vận chuyển hàng hóa  

Các sổ tay hướng dẫn vận chuyển hàng hóa đã được phê duyệt, bao 

gồm các quy trình liên quan cho hệ thống ESD và các hoạt động 

cách ly khẩn cấp của PRV phải được cung cấp trên tàu.] 

[Bộ luật IGC, 

quy định 18.2.1 

và 18.10.3.4] 

[13 Ngoài các giấy chứng nhận đƣợc liệt kê trong phần 1 và 2 hoặc 

3 ở trên, nếu có, bất kỳ con tàu nào 

Sử dụng Khí hoặc Nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp khác] 

 

 [Quy trình Bảo trì, Quy trình Khẩn cấp và Quy trình Vận hành 

Các quy trình bảo trì và thông tin cho tất cả các thiết bị máy móc 

liên quan đến khí đốt, các quy trình khẩn cấp phù hợp và các quy 

trình vận hành bao gồm sổ tay hướng dẫn xử lý nhiên liệu chi tiết 

phù hợp phải được cung cấp trên tàu.]  

[Bộ luật IGF, 

quy định 18.2] 

*** 
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PHỤ LỤC 2 

Phần 1 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI HƢỚNG DẪN KIỂM TRA THEO HỆ THỐNG HÀI HÒA 

KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (HSSC), 2019 (NGHỊ QUYẾT A.1140 

(31)) 

Lƣu ý: Phần này bao gồm dự thảo sửa đổi hướng dẫn kiểm tratheo HSSC dựa trên những 

sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc có liên quan sẽ có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 

năm 2021.  

Văn bản bị gạch bỏ biểu thị các phần xóa và văn bản gạch chân cho thấy các phần bổ sung 

hoặc thay đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra theo HSSC. 

1  Đề xuất sửa đổi phần KHÁI QUÁT - 1 GIỚI THIỆU: 

"1.3  Hệ thống hài hòa, bố cụcsơ đồ được đưa ra trong phụ lục 2, quy định về: 

.2  kế hoạch cung cấp sự linh hoạt cần thiết để thực hiện mỗi cuộc kiểm tra, với 

quy định về: 

.3  các mục liên quan đến kiểm tra trung gian vềan toàn kết cấu của tàu 

chở hàng bổ sung cho các yêu cầu kiểm tra hàng năm, có thể được 

thực hiện vào đợt kiểm tra hàng năm thứ hai hoặc thứ ba hoặc giữa 

các đợt kiểm tra này. 

.2bis  trong mọi trường hợp cuộc kiểm tra được thực hiện theo 1.3.2.3 sẽ không 

loại bỏ sự cần thiết phải thực hiện các cuộc kiểm tra bắt buộc hàng năm. 

1.4 Khi thực hiện hệ thống hài hòa, các thay đổi chính sau đây được thực hiện đối với 

các yêu cầu kiểm tra và cấp giấy chứng nhận của SOLAS 74/88 đã được tính đến: 

.5  kiểm tra trung gian để cấp Giấy chứng nhận An toàn Kết cấu Tàu hàng 

được hoàn thànhtổ chứctrong vòng 3 tháng kể từ ngày kỷ niệm thứ hai hoặc 

thứ ba; các hạng mục liên quan đến kiểm tra trung gian về an toàn kết cấu 

của tàu chở hàng bổ sung cho yêu cầu kiểm tra hàng năm, có thể được thực 

hiện vào đợt kiểm tra hàng năm thứ hai hoặc thứ ba hoặc giữa các đợt kiểm 

tra này; 

2  Đề xuất sửa đổi đối với MÔ TẢ CÁC LOẠI HÌNH KIỂM TRA KHÁC NHAU - 

4.3 Kiểm tra trung gian: 

"4.3.1  Tần suất 
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Cuộc kiểm tra trung gian, theo yêu cầu của các quy định liên quan (xem 2.8.4) và như được 

trình bày bằng sơ đồ trong phụ lục 2, cần được tổ chức trong vòng 3 tháng trước hoặc sau 

ngày kỷ niệm thứ hai hoặc trong vòng 3 tháng trước hoặc sau ngày kỷ niệm thứ ba của giấy 

chứng nhận thích hợp và phải thay cho một trong các cuộc kiểm tra hàng năm. Các hạng 

mục liên quan đến kiểm tra trung gian vềan toàn kết cấu tàu hàng bổ sung cho các yêu cầu 

kiểm tra hàng năm, có thể được thực hiện vào đợt kiểm tra hàng năm thứ hai hoặc thứ ba 

hoặc giữa các đợt kiểm tra này." 

3  Đề xuất sửa đổi phụ lục 1 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC 

SOLAS 1974, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1988 CÓ LIÊN 

QUAN - (E) 1 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIẤY CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ AN 

TOÀN TÀU HÀNG  

"(EI)  1.1.1.4  kiểm tra các phương án bố trí dập lửa trong khoang máy (SOLAS 

74/00/12/14/16 quy định II-2/10.4 và 10.5 (ngoại trừ 10.5.5); Bộ luật FSS 

chương 5, 6 và 7) (SOLAS 74/88 quy định II-2/7); 

(EI)  1.1.1.14  kiểm tra các kế hoạch cơ sở trực thăng, bao gồm các thiết bị chữa cháy 

bằng bọt khi thích hợp (SOLAS 74/00/16quy định II-2/18; Bộ luật FSS 

chương 17) (SOLAS 74/88 quy định II- 2/18,8); 

(EI)  1.1.4.8  kiểm tra bố cục dập lửa và các bố cục đặc biệt trong khoang máy và xác 

nhận, trong chừng mực có thể và thích hợp, hoạt động của phương tiện 

điều khiển từ xa được cung cấp cho việc đóng và mở cửa chiếu sáng, nhả 

khói, đóng cửa phễu và lỗ thông hơi, đóng các cửa vận hành bằng điện và 

các cửa khác, ngừng quạt thông gió và quạt hútcủa lò hơi và ngừng máy 

bơm nhiên liệu dầu và các máy bơm khác xả chất lỏng dễ cháy (SOLAS 

74/00/14/12/16 quy định II-2/5.2, 8.3, 9.5 và 10.5) (SOLAS 74/88 quy 

định II-2/7 và 11); 

(EI)  1.1.4.14 bis kiểm tra các cơ sở trực thăng, bao gồm các thiết bị chữa cháy bằng bọt 

khi thích hợp (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/18; Bộ luật FSS chương 17) 

(SOLAS 74/88 quy định II-2/18,8); 

(EI)  1.1.7.6  xác nhận rằng các hướng dẫn khẩn cấp có sẵn cho mỗi người trên tàu, 

danh sách tập hợp được dán ở những nơi dễ thấy và bằng ngôn ngữ mà 

những người trên tàu hiểu được (SOLAS 74/00/17 quy định III/8 và 37); 

(EA)  1.2.2.7  kiểm tra bố cục dập lửa và các bố cục đặc biệt trong khoang máy và xác 

nhận, trong chừng mực có thể và thích hợp, hoạt động của phương tiện 

điều khiển từ xa được cung cấp cho việc đóng và mở cửa chiếu sáng, xả 

khói, đóng cửa phễu và các lỗ thông hơi, đóng cửa vận hành bằng điện và 
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các cửa khác, ngừng quạt thông gió và quạt hút của lò hơi và ngừng sử 

dụng máy bơm nhiên liệu dầu và các máy bơm khác xả ra chất lỏng dễ 

cháy (SOLAS 74/00/14/12/16 quy định II-2/5.2, 8.3, 9.5 và 10.5) (SOLAS 

74/88 quy định II-2/7 và 11); 

(EA)  1.2.2.11  kiểm tra các cơ sở trực thăng, bao gồm các thiết bị chữa cháy bằng bọt khi 

thích hợp (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/18; Bộ luật FSS chương 17) 

(SOLAS 74/88 quy định II-2/18.8); 

(EA)  1.2.2.18  kiểm tra để đảm bảo các hướng dẫn khẩn cấp có sẵn cho từng người trên 

tàu và các bản sao của danh sách tập hợp được cập nhật phù hợp được dán 

ở những nơi dễ thấy và bằng ngôn ngữ mà tất cả những người trên tàu đều 

hiểu được và xác nhận có áp phích hoặc biển báo trong vùng lân cận tàu 

cấp cứu và các trạm hạ thuỷ (SOLAS 74/00/17 quy định III/8, 9 và 37); 

(EA)  1.2.2.24  kiểm tra để đảm bảo quá trình kiểm tra toàn diện các thiết bị hạ thủy, bao 

gồm kiểm thử động lực của phanh tời và bảo dưỡng xuồng cứu sinh và 

thiết bị thả có tải của xuồng cấp cứu, bao gồm thiết bị thả xuồng cấp cứu 

nhanhvà hệ thống thả xuồng cứu sinh rơi tự do và móc thả tự động của bè 

cứu sinh hạ thuỷ bằng cần trục neo, và quá trình kiểm tra toàn diện và thử 

nghiệm hoạt động của xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, kể cả xuồng cấp 

cứu nhanh, đã được thực hiện theo các Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra 

toàn diện, thử nghiệm hoạt động, đại tu và sửa chữa. Quá trình thử nghiệm 

hoạt động của hệ thống thả xuồng cứu sinh rơi tự do phải được thực hiện 

bằng cách hạ thuỷ rơi tự do chỉ với thuyền viên vận hành trên tàu hoặc 

bằng thử nghiệm mà không hạ thuỷ xuồng cứu sinhhạ thuỷ mô phỏngđược 

thực hiện theo các Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, thử nghiệm 

hoạt động, đại tu và sửa chữa, được thông qua theo nghị quyết MSC.402 

(96) dựa trên MSC.1/Circ.1206/Rev.1 (SOLAS 74/00/12/16 quy định 

III/20.11);  

(EP)  1.3.2.8  thử nghiệm, nếu khả thi, các cơ sở trực thăng, bao gồm các thiết bị chữa 

cháy bằng bọt khi thích hợp (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/18; Bộ luật 

FSS chương 17) (SOLAS 74/88 quy định II -2/18,8)." 

4  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 1, HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC SOLAS 

1974, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1988 CÓ LIÊN QUAN - 

(C) 2 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN 

KẾT CẤU TÀU HÀNG 
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"(CI)  2.1.1.1  kiểm tra các kế hoạch về thân tàu (SOLAS 74/88 quy định II-1/11, 12-1, 

14, 18 và 19) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/9, 10, 11, 12, 13-1, 15, 15-1, 

16 và 16-1);  

(CI)  2.1.1.3  kiểm tra các kế hoạch về hệ thống bơm và thoát nước đáy tàu (SOLAS 

74/88 quy định II-1/21) (SOLAS 74/05/08/09/17quy định II-1/35-1 và II-

2/20.6.1.4); 

(CI)  2.1.1.4  kiểm tra thông tin về độ ổn định và kế hoạch kiểm soát thiệt hại (SOLAS 

74/88/00 quy định II-1/22, 23-1 và 25-8) (SOLAS 74/06/08/17 quy định 

II-1/5, 5 -1 và 19; Bộ luật IS chương 1, 2 và 3);  

(CI)  2.1.1.4bis kiểm tra các bố cục dằn tàu (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/20); 

(CI)  2.1.1.10  kiểm tra các phương án bảo vệ kết cấu chống cháy, bao gồm hệ thống 

thông gió, trong các khoang chứa hàng (SOLAS 74/00/15/17quy định II-

2/5.2, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.6, 11.2, 11.3, 11.5, 19.3.8, 19.3.10, 20.2.1, 

20.3, 20-1.2.1, 20-1.3 và 20-1.4) (SOLAS 74/88 quy định II-2/42 đến 54); 

(CI) 2.1.1.13  kiểm tra bố cục các lỗ hở trong lớp mạ vỏ tàu bên dưới boong mạn khô 

(SOLAS 74/06/17quy định II-1/15); 

(CI)  2.1.1.14  kiểm tra kế hoạch về cơ sở trực thăng cho các tàu được trang bị các cơ sở 

này (SOLAS 74/00/16quy định II-2/18) (SOLAS 74/88 quy định II-

2/18.8); 

(CI)  2.1.4.1  xác nhận rằng vách ngăn va chạm là kín nước đến boong mạn khô, các 

van được lắp trên các đường ống xuyên qua vách ngăn va chạm có thể 

hoạt động từ phía trên boong mạn khô và không có cửa, hố ga, ống thông 

gió hoặc bất kỳ lỗ hở nào khác (SOLAS 74/88 quy định II-1/11) (SOLAS 

74/06/17quy định II-1/12); 

(CI)  2.1.4.3  xác nhận rằng các vách ngăn phân khoangcó kết cấu và được thử nghiệm 

kín nước cho đến boong mạn khô hoặc đường lề, nếu có (SOLAS 74/88 

quy định II-1/14) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/10 và 11); 

(CI)  2.1.4.4 xác nhận rằng mỗi cửa kín nước đã được kiểm thử (SOLAS 74/88 quy 

định II-1/18) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/16); 

(CI)  2.1.4.6  xác nhận bằng vòi hoặc thử nghiệm ngập nước về độ kín nước của boong 

và đường ống kín nước, đường hầm và quạt thông gió (SOLAS 74/88 quy 

định II-1/19) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/16-1); 
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(CI)  2.1.4.6bis kiểm tra bố cục dằn tàu (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/20); 

(CI)  2.1.4.7  xác nhận rằng mỗi máy bơm nước đáy tàu và hệ thống bơm nước đáy tàu 

được cung cấp cho mỗi khoang kín nước đang hoạt động hiệu quả 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/21) (SOLAS 74/05/17quy định II-1/35-1); 

(CI)  2.1.4.8  xác nhận rằng hệ thống thoát nước của các khoang hàng kín nằm trên 

boong mạn khô đang hoạt động hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định II-1/21) 

(SOLAS 74/05/17quy định II-1/35-1); 

(CI)  2.1.4.9  tiến hành kiểm tra độ nghiêng, khi được yêu cầu (SOLAS 74/88 quy định 

II-1/22) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/5); 

(CI) 2.1.4.42  khi thích hợp, xác nhận rằng các biện pháp ngăn chặn tiếng ồn trong 

khoang máy là có hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định II-1/36 và SOLAS 

74/12/16quy định II-1/3-12.2); hoặc xác nhận rằng con tàu có kết cấu 

giảm tiếng ồn trên tàu và bảo vệ nhân viên khỏi tiếng ồn theo Bộ luật về 

mức độ tiếng ồn trên tàu, được thông qua theo nghị quyết MSC.337 (91), 

đã được sửa đổi (SOLAS 74/12/16quy định II-1/3-12); 

(CI)  2.1.4.57 xác nhận rằng tất cả các khía cạnh của kết cấu phòng cháy chữa cháy, bao 

gồm cả hệ thống thông gió, trong các khoang chứa hàng được lắp đặt phù 

hợp với kế hoạch đã được phê duyệt, kiểm thử hoạt động van chặn lửa của 

các ống thông gió và các phương tiện đóng các cửa ra vào chính của tất cả 

các hệ thống thông gió và chứng minh rằng hệ thống thông gió có khả 

năng dừng từ bên ngoài không gian phục vụ (SOLAS 74/00/15/17quy 

định II-2/5.2.1, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.6 , 11.2, 11.3, 11.5, 19.3.8, 19.3.10, 

20.2.1, 20.3, 20-1.2.1, 20-1.3 và 20-1.4) (SOLAS 74/88 quy định II-2/42 

đến 44, 46 đến 50 và 52 đến 54); 

(CI)  2.1.4.61  khi thích hợp, xác nhận rằng tất cả các khía cạnh của cơ sở trực thăng 

được lắp đặt phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt (SOLAS 74/00/16 

quy định II-2/18) (SOLAS 74/88 quy định II-2/18.8); 

(CI)  2.1.8.1 xác nhận rằng thông tin về độ ổn định và các kế hoạch kiểm soát thiệt hại 

và sổ tay kiểm soát thiệt hại đã được cung cấp (SOLAS 74/88 quy định II-

1/22 và 23-1) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/5-1 và 19); 

(CI)  2.1.8.2  nếu có thể, kiểm tra để đảm bảo báo cáo kiểm tra tiếng ồn theo yêu cầu 

của Bộ luật về mức độ tiếng ồn trên tàu có sẵn trên tàu (SOLAS 

74/12/16quy định II-1/3-12); 
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(CA) 2.2.1.19  nếu có thể, kiểm tra để đảm bảo báo cáo kiểm tra tiếng ồn theo yêu cầu 

của Bộ luật về mức ồn trên tàu có sẵn trên tàu (SOLAS 74/12/16quy định 

II-1/3-12); 

(CA)  2.2.1.23  xác nhận rằng thông tin về độ ổn định, bao gồm độ ổn định trong tình 

trạng thiệt hại, nếu có, và các kế hoạch kiểm soát thiệt hại và sổ tay kiểm 

soát thiệt hại có trên tàu (SOLAS 74/88 quy định II-1/22, 23 và 25) 

(SOLAS 74/06/17quy định II-1/5-1 và 19); 

(CA) 2.2.1.23bis xác nhận từ các mục trong sổ nhật ký, nếu có, rằng các cửa hoặc đường 

dốc kín nước được lắp bên trong để chia nhỏ các khoang hàng lớn cần 

đóng kín trong quá trình tàu di chuyển đang được đóng kín (SOLAS 

74/06/17 quy định II- 1/24); 

(CA)  2.2.2.4  kiểm tra vách ngănva chạm và các vách ngăn kín nước khác ở những nơi 

có thể nhìn thấy (SOLAS 74/88 quy định II-1/11 và 14) (SOLAS 

74/06/17quy định II-1/10, 11 và 12); 

(CA)  2.2.2.5  kiểm tra và thử nghiệm (cục bộ và từ xa) tất cả các cửa kín nước trong các 

vách ngăn kín nước (SOLAS 74/88 quy định II-1/18) (SOLAS 74/06/17 

quy định II-1/16); 

(CA)  2.2.2.6 kiểm tra các bố cục đóng các lỗ hở trong lớp mạ vỏ tàu bên dưới boong 

mạn khô (SOLAS 74/06/17 quy định I I-1/15); 

(CA)  2.2.2.6bis kiểm tra các bố cục dằn tàu (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/20); 

(CA)  2.2.2.7 kiểm tra từng máy bơm nước đáy tàu và xác nhận rằng hệ thống bơm nước 

đáy tàu cho mỗi khoang kín nước là đạt yêu cầu (SOLAS 74/88 quy định 

II-1/21) (SOLAS 74/05/17 quy định II-1/35 -1); 

(CA)  2.2.2.8  xác nhận rằng hệ thống thoát nước từ các khoang hàng kín nằm trên boong 

mạn khô là đạt yêu cầu (SOLAS 74/88 quy định II-1/21) (SOLAS 

74/05/17 quy định II-1/35-1); 

(CA)  2.2.2.19  khi thích hợp, xác nhận rằng các biện pháp ngăn chặn tiếng ồn trong 

khoang máy là hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định  II-1/36 và SOLAS 

74/12/16 quy định II-1/3-12.2) ; hoặc xác nhận rằng con tàu có kết cấu 

giảm tiếng ồn trên tàu và bảo vệ nhân viên khỏi tiếng ồn theo Bộ luật về 

mức độ tiếng ồn trên tàu, được thông qua theo nghị quyết MSC.337 (91), 

đã được sửa đổi (SOLAS 74/12/16 quy định II-1/3-12); 
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(CA)  2.2.2.27  trong chừng mực có thể, xác nhận rằng không có thay đổi nào được thực 

hiện trong kết cấu chống cháy, kiểm tra mọi cửa chống cháy tự động và 

thủ công và chứng minh hoạt động của chúng, kiểm thử van chặn lửa của 

ống thông gió và phương tiện đóng cửa ra vào chính của tất cả các hệ 

thống thông gió và kiểm thử các phương tiện dừng hệ thống thông gió 

bằng điện từ bên ngoài không gian phục vụ (SOLAS 74/00/12/15/17quy 

định II-2/4.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 , 6.2, 6.3, 7.5.5, 7.7, 8.2, 8.3, 8.4, 9.2.1, 

9.2.3, 9.3, 9.4.2, 9.5, 9.7.1, 9.7.2, 9.7.3, 9.7.5.2, 9.7 .6, 11.2, 11.3, 11.4, 

11.5, 19.3.8, 19.3.10, 20.2.1, 20.3,20-1.2.1, 20-1.3 và 20-1.4) (SOLAS 

74/88 quy định II-2/42 đến 44, 46 đến 50 và 52); 

(CA)  2.2.2.28bis kiểm tra các cơ sở trực thăng (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/18) 

(SOLAS 74/88 quy định II-2/18.8);" 

5  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 1 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC 

SOLAS 1974, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1988 CÓ LIÊN 

QUAN - (R)4 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚIGIẤY CHỨNG NHẬN AN 

TOÀN VÔ TUYẾN ĐIỆN TÀU HÀNG 

"(RI)  4.1.2.4.1  kiểm tra trực quan tất cả các ăng-ten, bao gồm ăng-ten dịch vụ vệ tinh di 

độngđượcInmarsatcông nhận và cáp tiếp sóng để định vịđạt yêu cầu và 

không có sai hỏng (SOLAS 74/88/18 quy định IV/14); 

(RI)  4.1.2.12  kiểm tra (các) trạm mặt đất trên tàu biển của dịch vụ vệ tinh di động 

đượcInmarsat công nhận, bao gồm:" 

6  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 1 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC 

SOLAS 1974, ĐƯỢC SỬA ĐỔI THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 1988 CÓ LIÊN 

QUAN - (P)5HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN TÀU 

KHÁCH  

"(PI)  5.1.1.1 kiểm tra tình trạng phân khoang và độ ổn định (SOLAS 74/88/95 quy định 

II-1/4 đến 8, 8-1, 8-2, 8-3, 13 và 16) (SOLAS 74/06/08/17quy định II-1/5 

đến 8-1, 14 và 18; Bộ luật IS chương 1, 2 và 3) (SOLAS 74/12/17/18quy 

định II-1/8-1); 

(PI)  5.1.1.2  kiểm tra các bố cục dằn tàu (SOLAS 74/88 quy định II-1/9) (SOLAS 

74/06/17 quy định II-1/20); 

(PI)  5.1.1.3  kiểm tra bố cục các vách ngăn, kết cấu của chúng và các lỗ hở trong đó, 

bao gồm cả cách bố trí và phương tiện vận hành các cửa kín nước 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/10, 14, và 15) (SOLAS 74/06/17quy định II-

1/10, 11 12 và 13); 
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(PI)  5.1.1.4  kiểm tra bố cục các đáy kép (SOLAS 74/88 quy định II-1/12) (SOLAS 

74/06/17 quy định II-1/9); 

(PI)  5.1.1.5 kiểm tra bố cục các lỗ hở trong lớp mạ vỏ tàu bên dưới đường biên hoặc 

boong vách ngăn nếu có, kết cấu của cửa kín nước, cửa sổ tàu, boong kín 

nước, ống thông hơi, v.v., và độ kín nước ở trên đường biên hoặc boong 

vách ngăn nếu có (SOLAS 74/88 quy định II-1/17, 18, 19 và 20) (SOLAS 

74/06/17quy định II-1/15, 16, 16-1 và 17); 

(PI)  5.1.1.6  kiểm tra các kế hoạch về hệ thống bơm và thoát nước đáy tàu (SOLAS 

74/88 quy định II-1/21 và 39) (SOLAS 74/05/09/17 quy định II-1/35-1 và 

SOLAS 74/08 quy định II-2/20.6.1.4); 

(PI)  5.1.1.13  kiểm tra các phương án bố trí dập lửa trong khoang máy (SOLAS 

74/00/12/14/16 quy định II-2/10.4 và 10.5; Bộ luật FSS chương 5, 6 và 7) 

(SOLAS 74/88 quy địnhII-2/7); 

(PI)  5.1.1.18  kiểm tra các phương án kết cấu chống cháy, bao gồm cả các phương tiện 

thoát hiểm (SOLAS 74/00/12/15/16/17quy định II-2/4.4.4, 5.2, 5.3, 7.5, 

7.8 .2, 8.4, 8.5, 9, 10.6, 11, 13, 17, 20 và 20-1; Bộ luật FSS chương 13 

phần 1 và 2) (SOLAS 74/88 quy định II-2/23 đến 36); 

PI)  5.1.1.19  kiểm tra các kế hoạch bảo vệ các khoang hạng đặc biệt và các khoang 

hàng khác (SOLAS 74/88 quy định II-2/37, 38 và 39) (SOLAS 

74/00/06/10/15/17 quy định II-2/7.6, 9, 10.7.1, 10.7.2, 20; Bộ luật FSS 

chương 9 và 10);  

(PI)  5.1.1.22bis kiểm tra các kế hoạch về cơ sở trực thăng, bao gồm các thiết bị chữa 

cháy bằng bọt khi thích hợp (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/18; Bộ luật 

FSS chương 17) (SOLAS 74/88 quy định II -2/18.8); 

(PI)  5.1.3.2  xác nhận các bố cụcđể đưa ra các tính toán về phân khoang và độ ổn định, 

và kiểm tra các mạn khô phân khoang (SOLAS 74/88/95 quy định II-1/4 

đến 8, 13 và 16) (SOLAS 74/06/08/17)quy định II-1/6, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 

9,14, 18) (SOLAS 74/12/17/18 quy định II-1/8-1);  

(PI)  5.1.3.3  xác nhận việc cung cấp thông tin hoạt động cho thuyền trưởng để trở về 

cảng an toàn sau khi xảy ra tai nạn ngập nước bằng máy tính về độ ổn định 

trên tàu hoặc bộ phận hỗ trợ trên bờ (SOLAS 74/12/17/18 quy định II-1/8-

1); 

(PI)  5.1.3.4  kiểm tra các bố cục dằn tàu (SOLAS 74/88 quy định II-1/9) (SOLAS 

74/06/17 quy định II-1/20); 
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(PI)  5.1.3.6  xác nhận bố cục của các vách ngăn, cấu tạo của chúng và các lỗ mở trong 

đó, xác nhận rằng vách ngăn va chạm là kín nước đối với boong mạn khô, 

các van được lắp trên các ống xuyên qua vách ngăn va chạm có thể hoạt 

động từ phía trên boong mạn khô và không có cửa ra vào, cửa nắp, ống 

thông gió hoặc bất kỳ lỗ mở nào khác, xác nhận rằng các vách ngăn khác, 

theo yêu cầu về phân khoang của tàu, là kín nước đối với boong vách ngăn 

và xác nhận kết cấu của các cửa kín nước và chúng đã được kiểm thử 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/10, 14, 15 và 18) (SOLAS 74/06/17 quy định 

II-1/10, 11, 12, 13 và 16); 

(PI)  5.1.3.7  xác nhận rằng độ kín nước đã được duy trì khi đường ống, lỗ thoát nước, 

v.v., đi qua các vách ngăn phân khoang kín nước (SOLAS-74/88 quy định 

II-1/15) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13); 

(PI)  5.1.3.8  xác nhận rằng sơ đồ được cung cấp trên buồng lái cho thấy vị trí của các 

cửa kín nước cùng với các chỉ báo cho biết các cửa đang mở hay đóng và 

xác nhận rằng các cửa kín nước và phương tiện vận hành của chúng đã 

được lắp đặt phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt (SOLAS 74/88 quy 

định II-1/15) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/13); 

(PI)  5.1.3.9  kiểm thửhoạt động của các cửa kín nước từ buồng lái trong trường hợp 

khẩn cấp và chính tại cửa(SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 

74/06/17 quy định II-1/13) và cụ thể là: 

(PI)  5.1.3.10  thử nghiệm vận hành bằng tay từ xa để đóng cửa kín nước trượt vận hành 

bằng điện từ vị trí có thể tiếp cận phía trên boong vách ngăn (SOLAS 

74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13); 

(PI)  5.1.3.11  xác nhận rằng các cửa kín nước và các thiết bị chỉ báo của chúng có thể 

hoạt động trong trường hợp nguồn điện chính và khẩn cấp bị hỏng 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13);  

(PI)  5.1.3.12  khi thích hợp, kiểm tra bất kỳ cửa kín nước nào, không cần đóng từ xa và 

được lắp trong các vách ngăn kín nước phân chia không gian boong dưới, 

và xác nhận rằng thông báo được dán liên quan đến cách đóng các cửa này 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13); 

(PI)  5.1.3.13  xác nhận rằng thông báo được dán vào các tấm di động trên vách ngăn 

trong khoang máy liên quan đến cách đóng và nếu thích hợp, kiểm thửcác 

cửa kín nước vận hành bằng điện được lắp thay thế (SOLAS 74/88 quy 

định II- 1/15) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13); 
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(PI)  5.1.3.14 xác nhận bố cục đóng các cửa sổ tàuvà cửa sập, cũng như các lỗ thoát 

nước, lỗ xả vệ sinh và các lỗ mở tương tự và các cửa nạp và xả khác trong 

lớp mạ vỏ tàu bên dưới boong vách ngăn (SOLAS 74/06/17 quy định II-

1/15); 

(PI)  5.1.3.15  xác nhận rằng các van để đóng các cửa nạp và xả nước biển chính và phụ 

trong khoang máy có thể tiếp cận dễ dàng và các chỉ báo hiển thị trạng 

thái của các van được cung cấp (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/15); 

(PI)  5.1.3.16  xác nhận rằng các cửa lên xuống tàu, cửa khoang hàng và cửa nạp nhiên 

liệu được trang bị bên dưới boong vách ngăn có thể được đóng lại một 

cách hiệu quả vàđầu bên trong của các máng chứa tro hoặc rác đều được 

lắp nắp đậy hiệu quả (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13); 

(PI)  5.1.3.17  xác nhận bằng vòi hoặc thử nghiệm ngập nước về độ kín nước của boong 

và đường ống kín nước, đường hầm và quạt thông gió (SOLAS 74/88 quy 

định II-1/19) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/16-1); 

(PI)  5.1.3.18 xác nhận các bố cục duy trì độ kín nước phía trên boong vách ngăn 

(SOLAS 74/06/17 quy định II-1/17 và 17-1); 

(PI)  5.1.3.19  xác nhận các bố cục cho việc bơm nước đáy tàu và mỗi máy bơm nước 

đáy tàu và hệ thống bơm nước đáy tàu được cung cấp cho mỗi khoang kín 

nước đang hoạt động hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định II-1/21) (SOLAS 

74/05/17 quy định II-1/35-1); 

(PI)  5.1.3.20  xác nhận rằng hệ thống thoát nước của các khoang hàng kín nằm trên 

boong mạn khô đang hoạt động hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định II-1/21) 

(SOLAS 74/05/17 quy định II-1/35-1); 

(PI)  5.1.3.21  tiến hành kiểm thử độ nghiêng (SOLAS 74/88 quy định II-1/22) (SOLAS 

74/06/17 quy định II-1/5); 

(PI)  5.1.3.23  xác nhận rằng bố cục giám sát các khoang hạng đặc biệt hoặc khoang ro-

ro, khi được lắp đặt, là đáp ứng yêu cầu (SOLAS 74/06/17 quy định II-

1/23); 

(PI)  5.1.3.56  khi thích hợp, xác nhận rằng các biện pháp ngăn chặn tiếng ồn trong 

khoang máy là hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định  II-I/36 và SOLAS 

74/12/16 quy định II-1/3-12.2); hoặc xác nhận rằng con tàu có kết cấu 

giảm tiếng ồn trên tàu và bảo vệ nhân viên khỏi tiếng ồn theo Bộ luật về 

mức độ tiếng ồn trên tàu, được thông qua theo nghị quyết MSC.337 (91), 

đã được sửa đổi (SOLAS 74/12/16 quy định II-1/3-12); 
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(PI)  5.1.3.77  kiểm tra bố cục dập lửa và các bố cục đặc biệt trong khoang máy và xác 

nhận hoạt động của phương tiện điều khiển từ xa được cung cấp cho việc 

đóng và mở cửa chiếu sáng, nhả khói, đóng cửa phễu và lỗ thông hơi, 

đóng các cửa vận hành bằng điện và các cửa khác, ngừng quạt thông gió 

và quạt hút của lò hơi và ngừng máy bơm nhiên liệu dầu và các máy bơm 

khác xả chất lỏng dễ cháy (SOLAS 74/00/12/14/16 quy định II-2/5.2, 8.3, 

9.5 và 10.5) (SOLAS 74/88 quy định II-2/7 và 11); 

(PI)  5.1.3.81  xác nhận rằng tất cả các khía cạnh của kết cấu chống cháy, bao gồm cấu 

trúc, tính toàn vẹn khi gặp cháy, bảo vệ cầu thang và thang máy, ban công 

cabin, lỗ mở trong các phân khu Hạng "A" và "B", hệ thống thông gió, cửa 

sổ và cửa sổ tàu, và việc sử dụng vật liệu dễ cháy, phù hợp với kế hoạch 

đã được phê duyệt (SOLAS 74/00/04/12/15/17 quy định II-2/4.4.4, 5.2, 

5.3, 7.5, 7.8.2, 8.4, 8.5, 9, 10.6, 11, 13, 17, 20, 20- 1 và Bộ luật FSS 

chương 13 phần 1 và 2) (SOLAS 74/88 quy định II-2/23 đến 35); 

(PI)  5.1.3.84 xác nhận rằng cầu thang và thang được bố trí sao cho cung cấp phương 

tiện thoát ra boong lên xuồng cứu sinh vàbè cứu sinh từ tất cả các khoang 

hành khách và khoang thuyền viên cũng như từ những khoang mà đoàn 

thuyền viên thường làm việc (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/13.3.2 và 

13.7) và cụ thể là: 

(PI)  5.1.3.88  xác nhận các bố cục phòng cháy chữa cháy, bao gồm hệ thống phát hiện 

cháy và phát hiện khói, nếu có, trong các khoang chứa xe cộ, hạng đặc biệt 

và khoang ro-ro và kiểm thử, nếu thích hợp, hoạt động của các phương 

tiện đóng các lỗ hở khác nhau (SOLAS 74/88 quy định II-2/37 và 38) 

(SOLAS 74/00/15/17 quy định II-2/20 (ngoại trừ 20.5); Bộ luật FSS 

chương 5, 6, 7, 9, 10); 

 (PI)  5.1.3.120.1 kiểm tra trực quan tất cả các ăng-ten, bao gồm các ăng-ten dịch vụ vệ 

tinh di động đượcInmarsatcông nhận và cáp tiếp sóng để định vị đạt yêu 

cầu và không có sai hỏng (SOLAS 74/88/18 quy định IV/14);  

(PI)  5.1.3.128 kiểm tra (các) trạm mặt đất trên tàu biển của dịch vụ vệ tinh di động 

đượcInmarsatcông nhận, bao gồm:" 

(PI)  5.1.5.1 xác nhận rằng thông tin về độ ổn định và kế hoạch kiểm soát thiệt hại và 

sổ tay kiểm soát thiệt hại đã được cung cấp (SOLAS 74/88 quy định II-

1/22 và 23) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/5-1 và 19); 
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(PI)  5.1.5.2  nếu có thể, kiểm tra để đảm bảo báo cáo kiểm tra tiếng ồn theo yêu cầu 

của Bộ luật về mức tiếng ồn trên tàu có sẵn trên tàu (SOLAS 74/12/16 quy 

định II-1/3-12); 

(PI)  5.1.5.5  xác nhận rằng các quy trình vận hành được lập thành văn bản về cách 

đóng và cố định các lỗ mở trong các khoang hạng đặc biệt và khoang ro-ro 

có sẵn trên tàu (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/23); 

(PI)  5.1.5.12  xác nhận rằng các hướng dẫn khẩn cấp có sẵn cho mỗi người trên tàu, 

danh sách tập hợp được dán ở những nơi dễ thấy và bằng ngôn ngữ mà 

những người trên tàu hiểu được (SOLAS 74/00/17quy định III/8 và 37); 

(PI)  5.1.3.91bis kiểm tra các cơ sở trực thăng, bao gồm các thiết bị chữa cháy bằng bọt 

khi thích hợp (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/18; Bộ luật FSS chương 17) 

(SOLAS 74/88 quy định II-2/18.8); 

(PR)  5.2.1.16  nếu có thể, kiểm tra để đảm bảo báo cáo kiểm tra tiếng ồn theo yêu cầu 

của Bộ luật về mức tiếng ồn trên tàu có sẵn trên tàu (SOLAS 74/12/16 quy 

định II-1/3-12); 

(PR)  5.2.1.21  xác nhận rằng việc mở, đóng và khóa các cửa sổ tàuđược đặt dưới đường 

biên hoặc boong vách ngăn, nếu có, đang được ghi vào sổ nhật ký 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/17), (SOLAS 74/06/17quy định II-1/15); 

(PR)  5.2.1.22  xác nhận rằng việc đóng các cửa xếp hàng và đóng mở bất kỳ cửa nào trên 

biển cần thiết cho hoạt động của tàu hoặc việc lên xuống của hành khách 

đang được ghi vào sổ nhật ký (SOLAS 74/88 quy định II-1/20-1) (SOLAS 

74/06/17 quy định II-1/22); 

(PR)  5.2.1.23  xác nhận rằng thông tin về độ ổn định và kế hoạch kiểm soát thiệt hại và 

sổ tay kiểm soát thiệt hại luôn sẵn có (SOLAS 74/88 quy định II-1/22 và 

23) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/5-1 và 19); 

(PR)  5.2.1.24  xác nhận từ các mục trong sổ nhật ký rằng các lỗ mở cần đóng trên biển 

đang được đóng kín và các cuộc diễn tậpthử nghiệm vận hànhbắt buộc và 

kiểm tra cửa kín nước, v.v., đang được thực hiện (SOLAS 74/88 quy định 

II-1/24 và 25) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/21 và 22); 

(PR)  5.2.1.25  xác nhận rằng các quy trình vận hành được lập thành văn bản về cách 

đóng và cố định các lỗ mở trong các khoang hạng đặc biệt và khoang ro-ro 

có sẵn trên tàu (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/23); 
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(PR)  5.2.1.34  xác nhận rằng các hướng dẫn khẩn cấp có sẵn cho mỗi người trên tàu, 

danh sách tập hợp được dán ở những nơi dễ thấy và bằng ngôn ngữ mà 

những người trên tàu hiểu được (SOLAS 74/00/17quy định III/8 và 37); 

(PR)  5.2.1.36  kiểm tra để đảm bảo các mục của sổ nhật ký đang được lập (SOLAS 

74/00/13 quy định III/19 và 20, SOLAS 74/17 quy định II-1/19-1), cụ thể 

là: 

(PR)  5.2.1.36.1 ngày diễn ra đợt tập trung đầy đủ hành khách và đoàn thuyền viên cuối 

cùng cho cuộc diễn tập chữa cháy và trên tàu và ngày diễn ra cuộc diễn tập 

đi vào và cứu nạn trong không gian kín cuối cùng và ngày diễn ra cuộc 

diễn tập kiểm soát thiệt hại cuối cùng; 

(PR)  5.2.2.2  kiểm tra các bố cục phân khoang, bao gồm cả sự ổn định của tàu trong 

tình trạng hư hỏng, và kiểm tra các mạn khô phân khoang (SOLAS 74/88 

quy định II-1/4 đến 8, 13 và 16) (SOLAS 74/06/12/17/18quy định II-1/8, 

8-1, 14 và 18); 

(PR)  5.2.2.3  xác nhận việc cung cấp thông tin hoạt động cho thuyền trưởng để trở về 

cảng an toàn sau khi xảy ra tai nạn ngập nước bằng máy tính về độ ổn định 

trên tàu hoặc bộ phận hỗ trợ trên bờ (SOLAS 74/12/17/18quy định II-1/8-

1); 

(PR) 5.2.2.4  kiểm tra các bố cục dằn tàu (SOLAS 74/88 quy định II-1/9) (SOLAS 

74/06/17quy định II-1/20); 

(PR)  5.2.2.7  kiểm tra vách ngăn va chạm và các vách ngăn kín nước khác cần thiết cho 

việc phân khoang của con tàu (SOLAS 74/88 quy định II-1/10, 14, 15 và 

18) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/10, 11, 12, 13 và 16); 

(PR)  5.2.2.8  xác nhận rằng độ kín nước đã được duy trì khi đường ống, lỗ thoát nước, 

v.v., đi qua các vách ngăn phân khoangkín nước (SOLAS 74/88 quy định 

II-1/15) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/13); 

(PR) 5.2.2.9 xác nhận rằng sơ đồ được cung cấp trên buồng lái cho thấy vị trí của các cửa 

kín nước cùng với các chỉ báo cho biết các cửa đang mở hay đóng 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17 quy định II-1/13); 

(PR)  5.2.2.10  kiểm thửhoạt động của các cửa kín nước từ buồng lái trong trường hợp 

khẩn cấp và chính tại cửa (SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 

74/06/17quy định II-1/13) và cụ thể là: 
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(PR)  5.2.2.11  thử nghiệm vận hành bằng tay từ xa để đóng cửa kín nước trượt vận hành 

bằng điện từ vị trí có thể tiếp cận phía trên boong vách ngăn (SOLAS 

74/88/14 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/13); 

(PR)  5.2.2.12  xác nhận rằng các cửa kín nước và các thiết bị chỉ báo của chúng có thể 

hoạt động trong trường hợp nguồn điện chính và khẩn cấp bị hỏng 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/13); 

(PR)  5.2.2.13  khi thích hợp, kiểm tra bất kỳ cửa kín nước nào không cần đóng từ xa, 

được lắp trong các vách ngăn kín nước phân chia không gian boong dưới, 

và xác nhận rằng thông báo được dán liên quan đến cách đóng các cửa này 

(SOLAS 74/88 quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/13); 

(PR)  5.2.2.14  xác nhận rằng một thông báo được dán vào các tấm di động trên vách 

ngăn trong khoang máy liên quan đến cách đóng và nếu thích hợp, kiểm 

thửcác cửa kín nước hoạt động bằng điện được lắp thay thế (SOLAS 74/88 

quy định II-1/15) (SOLAS 74/06/17quy định II-1/13); 

(PR)  5.2.2.16  kiểm tra các bố cục đóng các cửa sổ tàu và cửa sập, cũng như các lỗ thoát 

nước, lỗ xả vệ sinh và các lỗ mở tương tự và các cửa nạp và xả khác trong 

lớp mạ vỏ tàu bên dưới boong vách ngăn (SOLAS 74/06/17quy định II-

1/15); 

(PR)  5.2.2.17  xác nhận rằng các van để đóng cửa nạp và xả nước biển chính và phụ 

trong khoang máy có thể tiếp cận dễ dàng và các chỉ báo hiển thị trạng 

thái của van được cung cấp (SOLAS 74/88 quy định II-1/117) (SOLAS 

74/06/17quy định II-1/15); 

(PR)  5.2.2.19  xác nhận rằng các cửa lên xuống tàu, cửa khoang hàng và cửa nạp nhiên 

liệu được trang bị bên dưới boong vách ngăn có thể được đóng lại một 

cách hiệu quả và đầu bên trong của các máng chứa tro hoặc rác đều được 

lắp nắp đậy hiệu quả (SOLAS 74/06/17quy định II -1/15); 

(PR)  5.2.2.20  kiểm tra các bố cục duy trì độ kín nước phía trên đường biên hoặc boong 

vách ngăn nếu có (SOLAS 74/88 quy định II- 1/20) (SOLAS 74/06/17quy 

định II-1/17); 

(PR)  5.2.2.21 kiểm tra các bố cục cho việc bơm nước đáy tàu và xác nhận rằng mỗi máy 

bơm nước đáy tàu và hệ thống bơm nước đáy tàu được cung cấp cho mỗi 

khoang kín nước đang hoạt động hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định II-

1/121) (SOLAS 74/05/17quy định II-1/35-1); 
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(PR) 5.2.2.22  xác nhận rằng hệ thống thoát nước của các khoang hàng kín nằm trên 

boong mạn khô đang hoạt động hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định II-1/21) 

(SOLAS 74/05/17 quy định II-1/35 -1);  

(PR)  5.2.2.25  xác nhận rằng bố cục giám sát các khoang hạng đặc biệt hoặc khoang ro-

ro, khi được lắp đặt, là đáp ứng yêu cầu (SOLAS 74/06/17 quy định II-

1/23); 

(PR)  5.2.2.51  khi thích hợp, xác nhận rằng các biện pháp ngăn chặn tiếng ồn trong 

khoang máy là hiệu quả (SOLAS 74/88 quy định  II-I/36 và SOLAS 

74/12/16 quy định II-1/3-12.2); hoặc xác nhận rằng con tàu có cấu trúc 

giảm tiếng ồn trên tàu và bảo vệ nhân viên khỏi tiếng ồn phù hợp với Bộ 

luật về mức độ tiếng ồn trên tàu, được thông qua theo nghị quyết 

MSC.337 (91), đã được sửa đổi (SOLAS 74/12/16 quy định II-1/3-12); 

(PR)  5.2.2.79  trong chừng mực có thể, xác nhận rằng không có thay đổi nào được thực 

hiện trong kết cấu chống cháy, bao gồm kết cấu, tính toàn vẹn khi gặp 

cháy, bảo vệ cầu thang và thang máy, ban công cabin, lỗ mở trong các 

phân khu hạng "A" và "B", hệ thống thông gió và cửa sổ và cửa sổ tàu, và 

việc sử dụng vật liệu dễ cháy (SOLAS 74/00/04/12/15/17 quy định II-

2/5.2, 5.3, 6, 8.2, 8.5, 9.2.1, 9.2 .2, 9.3, 9.4.1, 9.5, 9.6 (ngoại trừ 9.6.3), 9.7 

và 11 (ngoại trừ 11.6)) (SOLAS 74/88 quy định II-2/11, 16, 18, 23 đến 35 

và 37); 

(PR)  5.2.2.81  kiểm tra và thử nghiệm các cửa chống cháy tự động và thủ công bao gồm 

cả phương tiện đóng các lỗ mở trong các phân khu hạng "A" và "B" 

(SOLAS 74/00/17 quy định II-2/9.4.1) (SOLAS 74/88 quy định II-2/30 và 

31); 

(PR)  5.2.2.83  xác nhận rằng các cầu thang bộ và thang, bao gồm cả hệ thống chiếu sáng 

ở vị trí thấp, được bố trí để cung cấp phương tiện thoát ra boong lên xuồng 

cứu sinh và bè cứu sinh từ tất cả các khoang hành khách và khoang thuyền 

viên cũng như từ những khoang mà đoàn thuyền viên thường làm việc 

đang được duy trì (SOLAS 74/00/16 quy định II-2/13.2, 13.3.1, 13.3.2 và 

13.7; Bộ luật FSS chương 11 và 13 (ngoại trừ đoạn 3)) (SOLAS 74/88 quy 

định II-2/28); 

(PR)  5.2.2.87  kiểm tra các bố cục dập lửa, kiểm tra và thử nghiệm hệ thống phát hiện và 

báo cháy và hệ thống phát hiện khói, nếu có,trong các khoang chứa xe cộ, 

hạng đặc biệt và khoang ro-ro và kiểm thử, nếu khả thi và thích hợp, hoạt 

động của các phương tiện đóng các lỗ hở khác nhau (SOLAS 74/00/15/17 
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quy định II-2/20 (ngoại trừ 20.5); Bộ luật FSS chương 5, 6, 7, 9 và 10) 

(SOLAS 74/88 quy định II-2/37, 38 và 38-1); 

(PR)  5.2.2.90  kiểm tra và kiểm thử, khi thích hợp, các cơ sỏ trực thăng, bao gồm các 

thiết bị chữa cháy bằng bọt, khi thích hợp (SOLAS 74/00/16 quy định II-

2/18; Bộ luật FSS chương 17,III28) (SOLAS 74/88 quy định II-2/18.8); 

(PR)  5.2.2.94  kiểm tra để đảm bảo rằng các hướng dẫn khẩn cấp có sẵn cho từng người 

trên tàu, danh sách tập hợp được dán ở những nơi dễ thấy và có biển báo 

hoặc áp phích ở khu vực lân cận của tàu cấp cứu và trạm hạ thuỷ (SOLAS 

74/96/17 quy định III/8, 9 và 37); 

(PR)  5.2.2.99  kiểm tra để đảm bảo quá trình kiểm tra toàn diện các thiết bị hạ thủy, bao 

gồm kiểm thử động lực của phanh tời và bảo dưỡng xuồng cứu sinh và 

thiết bị thả có tải của xuồng cấp cứu, bao gồm xuồng cấp cứu nhanh và 

móc thả tự động của bè cứu sinh hạ thuỷ bằng cần trục neo, và quá trình 

kiểm tra toàn diện và thử nghiệm hoạt động của xuồng cứu sinh và xuồng 

cấp cứu, kể cả xuồng cấp cứu nhanh, đã được thực hiện theo các Yêu cầu 

về bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, thử nghiệm hoạt động, đại tu và sửa 

chữa, được thông qua theo nghị quyết MSC.402 (96). (SOLAS 

74/00/12/16 quy định III/20.11);" 

7  Đề xuất sửa đổi phụ lục 3 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC 

MARPOL - (O) 1 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN 

QUỐC TẾ VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DẦU 

(OI)  1.1.5.2  xác nhận rằng Sổ ghi dầu hoặc sổ ghi điện tử* (Phần I) đã được cung cấp 

(MARPOL 90/04/19 Phụ lục I quy định 17);   

* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(OI)  1.1.6.5  xác nhận rằng Sổ ghi dầu hoặc sổ ghi điện tử* (Phần II) đã được cung cấp 

(MARPOL 90/04/19Phụ lục I quy định 36); 

* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(OA)  1.2.1.23  kiểm tra xem các mục thích hợp đã được lập trong Phần I của Sổ ghi dầu 

hoặc dưới dạng sổ ghi điện tử* hay chưa (MARPOL 90/04/19 Phụ lục I 

quy định 17, vàMã cực phần II-A/phần 1.1 nếu có);  
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* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(OA)  1.2.2.5  kiểm tra xem các mục thích hợp đã được lập trong Phần II của Sổ ghi dầu 

hoặc dưới dạng sổ ghi điện tử* hay chưa (MARPOL 90/04/19 Phụ lục I 

quy định 36, vàMã cực phần II-A/phần 1.1 nếu có); 

* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

8 Đề xuất sửa đổi phụ lục 3 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC 

MARPOL - (N) 2 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN 

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM QUỐC TẾ VỀ CHỞ XÔ CHẤT LỎNG ĐỘC HẠI   

(NI)  2.1.3.2  xác nhận rằng Sổ Ghi Hàng hóa hoặc sổ ghi điện tử* đã được cung cấp 

(MARPOL 90/04/19Phụ lục II quy định 15, và Mã cực phần II-A chương 

2 nếu có); và 

*  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(NA)  2.2.1.19  xác nhận rằng Sổ ghi hàng hóa hoặc sổ ghi điện tử * đang được sử dụng 

đúng cách (MARPOL 90/04/19 Phụ lục II quy định 15, và Mã cực phần 

II-A chương 2 nếu có); 

*  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(NIn) 2.3.2.2 x ác minh từ Sổ ghi hàng hóa hoặc sổ ghi điện tử* rằng các bố cục bơm và 

tẩy rửa đã và đang làm rỗng các két chứa một cách hiệu quả và tất cả đều 

đang hoạt động (MARPOL 90/04/19 Phụ lục II quy định 12 và 15); 

*  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổchép điện tử theo MARPOL, được thông qua 

theo nghị quyết MEPC.312 (74). 

9  Đề xuất sửa đổi phụ lục 3 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÔNG ƯỚC 

MARPOL - (A) 4 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN 

NGĂN NGỪA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ QUỐC TẾ VÀ BỘ LUẬT KỸ THUẬT 

NOX 

(AA)  4.2.2.2.1  xác nhận rằng có sổ ghi các chất làm suy giảm tầng ôzôn hoặc sổ ghi điện 

tử*, nếu có (Phụ lục MARPOL VI quy định 12.6); 



III 7/8 

Phụ lục 2, Trang 18 

 

I:\III\7\III 7-8.docx 

* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổchép điện tử theo MARPOL, được thông qua 

theo nghị quyết MEPC.312 (74). 

(AA)  4.2.2.2.4  xác nhận rằng có sổ ghi chép hoặc sổ ghi điện tử * về các thông số 

động cơ cho từng động cơ diesel hàng hải cần được chứng nhận trong 

trường hợp phương pháp kiểm tra thông số động cơ được sử dụng như một 

phương tiện xác minh NOX trên tàu (Bộ luật kỹ thuật NOX đoạn 6.2.2 3); 

*  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(AA)  4.2.2.2.6  xác nhận rằng có hồ sơ dưới dạng sổ nhật ký hoặc sổ ghi điện tử* theo quy 

định của Chính quyền, để ghi lại cấp độ và trạng thái bật/tắt (hoặc thay 

đổi) của động cơ diesel hàng hải được chứng nhận cho cả Bậc II và Bậc III 

hoặc chỉ được chứng nhận Bậc II khi ra vào khu vực kiểm soát khí thải 

(MARPOL Phụ lục VI quy định 13.5.3); 

*  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(AA)  4.2.2.2.8  xác nhận rằng có hồ sơ về hoạt động thay nhiên liệu, nếu có, và hồ sơ này 

phải ở dạng sổ nhật ký hoặc sổ ghi điện tử**theo quy định của Chính 

quyền (MARPOL Phụ lục VI quy định 14.6);* 

*  Khi không có quy định của Chính quyền, những thông tin này có thể được ghi trong 

sổ nhật ký buồng máy, sổ nhật ký boong, sổ nhật ký chính thức, sổ ghi dầu hoặc sổ 

ghi điện tử, hoặc sổ nhật ký riêng chỉ dành cho mục đích này. 

**  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(AA)  4.2.2.4.3.1 xem xét tài liệu động cơ có trong hồ sơ kỹ thuật và sổ ghi chép hoặc sổ 

ghi điện tử* về các thông số động cơ để kiểm tra, theo mức có thể, định 

mức động cơ, công suất và giới hạn/hạn chế như đã nêu trong hồ sơ kỹ 

thuật; 

*  Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74). 

(AA)  4.2.32.9  Chất lượng dầu nhiên liệu: 

(AA)  4.2.32.9.1 xác nhận rằng phiếu giao nhận dầu nhiên liệubắt buộc phù hợp với các 

yêu cầu của MARPOL Phụ lục VI, Phụ lục V; 
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(AA)  4.2.32.9.2 xác nhận rằng các mẫu MARPOL bắt buộc được lưu giữ trên tàu và các 

nhãn đã được hoàn thành hợp lệ hoặc được lưu giữ dưới sự kiểm soát của 

tàu; và  

(AA)  4.2.32.9.3 xác nhận rằng tài liệu thay cho tài liệu được yêu cầu theo (AA) 4.2.32.9.1 

hoặc 4.2.32.9.2 có sẵn trên tàu. 

(AA)  4.2.43 Đối với hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm không khí, việc hoàn thành kiểm tra 

hàng năm cần bao gồm: 

(AA)  4.2.43.1  sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, phê duyệtGiấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô 

nhiễm Không khí Quốc tế; và 

(AA)  4.2.43.2  nếu cuộc kiểm tra cho thấy tình trạng của tàu hoặc thiết bị của tàu không 

đạt yêu cầu - xem phần "Khái quát", mục 4.8. 

10  Đề xuất sửa đổi phụ lục 5 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÁC BỘ LUẬT 

BẮT BUỘC - (D) 1 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN 

PHÙ HỢP QUỐC TẾ VỀ CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM VÀ GIẤY 

CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM  

(DI)  1.1.1.1 xác định các sản phẩm mà tàu dự định sẽ được phép chở và lưu ý các yêu 

cầu đặc biệt tối thiểu tương ứng (Bộ luật IBC 12 chương 17) và bất kỳ yêu 

cầu đặc biệt nào khác (Bộ luật IBC 83/90/00/04/19 chương 15); 

(DI)  1.1.3.3  xác nhận rằng bảng quy định tỷ lệ nạp đầy cho các két hàng ở các mật độ 

khác nhau đã được cung cấp (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 16); 

(DI)  1.1.3.4  xác nhận rằng bản sao của Bộ luật quốc tế về kết cấu và trang thiết bị của 

tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, hoặc các quy định quốc gia tương đương 

đã được cung cấp (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 16); 

(DI)  1.1.3.5  xác nhận rằng thông tin liên quan đến đặc tính hóa học và vật lý của sản 

phẩm được vận chuyển đã được cung cấp và đã chuẩn bị sẵn các biện 

pháp được thực hiện khi xảy ra tai nạn (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 

16); 

(DI)  1.1.3.6  xác nhận rằng sổ tay hướng dẫn quy trình chuyển hàng, vệ sinh két chứa, 

xả khí, dằn tàu, v.v. đã được cung cấp (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 

16); 
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(DA)  1.2.1.19  xác nhận rằng bảng quy định tỷ lệ nạp đầy cho các két hàng ở các mật độ 

khác nhau đã được cung cấp (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 16) (Bộ luật 

BCH 85/90/00 chương III, phần G); 

(DA)  1.2.1.20  xác nhận rằng bản sao của Bộ luật quốc tế về kết cấu và trang thiết bị của 

tàu chở xô hóa chất nguy hiểm hoặc Bộ luật vềkết cấu và trang thiết bị của 

tàu chở xô hóa chất nguy hiểm, hoặc các quy định quốc gia tương đương, 

đã được cung cấp (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 16) (Bộ luật BCH 

85/90/00/19 chương V); 

(DA)  1.2.1.21  xác nhận rằng thông tin liên quan đến đặc tính hóa học và vật lý của sản 

phẩm được vận chuyển đã được cung cấp và đã chuẩn bị sẵn các biện 

pháp được thực hiện khi xảy ra tai nạn (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 

16) (Bộ luật BCH 85/90/00/19chương V); 

(DA)  1.2.1.22  xác nhận rằng sổ tay hướng dẫn quy trình chuyển hàng, vệ sinh két chứa, 

xả khí, dằn tàu, v.v. đã được cung cấp (Bộ luật IBC 83/90/00/19chương 

16) (Bộ luật BCH 85/90/00/19chương V); 

(DA)  1.2.1.25  xác nhận rằng Sổ ghi hàng hóa hoặc sổ ghi điện tử* có trên tàu và đang 

được sử dụng đúng cách (MARPOL 04/19Phụ lục II, quy định 15); 

* Tham khảo Hướng dẫn sử dụng sổ ghi điện tử theo MARPOL, được thông qua theo 

nghị quyết MEPC.312 (74).   

11  Đề xuất sửa đổi phụ lục 5 - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA THEO CÁC BỘ LUẬT 

BẮT BUỘC - (G) 2 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỐI VỚI GIẤY CHỨNG NHẬN 

PHÙ HỢP QUỐC TẾ VỀ CHỞ XÔ KHÍ HÓA LỎNG  

(GIn)  2.3.2.6  xác nhận rằng hệ thống báo động cấp cao của két hàng hoạt động đúng 

cách, bằng cách chứng kiến quá trình xếp dỡ các két hàng, ở lần đầu tiên 

chất đầy sau mỗi lần cập cảng khô (Bộ luật IGC 83/90/00/14 chương 13); 

12  Đề xuất sửa đổi PHỤ LỤC 1 

SOLAS 74  cho đến và bao gồm các sửa đổi 201578 (nghị quyết MSC.39243621 

(9958)) 

MARPOL cho đến và bao gồm các sửa đổi 20189 (nghị quyết MEPC.3016 (724)) 

Bộ luật kỹ thuật 

NOX 2008  

cho đến và bao gồm các sửa đổi 20169 (nghị quyết MEPC.272317 (6974)) 

Bộ luật IBC  cho đến và bao gồm các sửa đổi 20149 (nghị quyết M EPC.250318 (6674) 
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/MSC.369460 (93101)) 

Bộ luật BCH  cho đến và bao gồm các sửa đổi 20149 (nghị quyết M SC.376463 

(93101)/MEPC. 249319 (6674)) 

Bộ luật LSA  cho đến và bao gồm các sửa đổi 20147 (nghị quyết MSC.368425 (938)) 

Bộ luật IGF  được thông qua theo nghị quyết MSC.391 (95) năm 2015, cho đến và bao 

gồm các sửa đổi 2017 (nghị quyết MSC.422 (98)) 

13 Đề xuất sửa đổi PHỤ LỤC 2 

HỆ THỐNG HÀI HÒA KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

BỐ CỤC SƠ ĐỒ 

 

* Các hạng mục liên quan đến kiểm tra trung gian an toàn kết cấu tàu hàng bổ sung 

cho các yêu cầu kiểm tra hàng năm, có thể được thực hiện vào cuộc kiểm tra thường 

niên thứ hai hoặc thứ ba hoặc giữa các đợt kiểm tra này. 

Cuộc kiểm tra cấp giấy mới về an toàn kết cấu tàu hàng có thể được bắt đầu vào 

cuộc kiểm tra hàng năm lần thứ tư và có thể được tiến hành trong năm tiếp theo với 

mục tiêu hoàn thành trước ngày kỷ niệm lần thứ năm. Không được ghi nhận các 

hạng mục kiểm tra của cuộc kiểm tra thường niên lần thứ tư khi hoàn thành cuộc 

kiểm tra cấp giấy mới. 
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Phần 2 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI CÁC HƢỚNG DẪN KIỂM TRA THEO HỆ THỐNG HÀI HÒA 

KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

Lƣu ý: Phần này bao gồm dự thảo sửa đổi Hướng dẫn kiểm tra theo HSSC dựa trên các sửa 

đổi của SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc liên quan được thông qua theo hệ thống chu 

kỳ 4 năm với ngày có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. 

Văn bản được gạch bỏ biểu thị các phần xóa và văn bản được gạch chân biểu thị các phần 

bổ sung hoặc thay đổi đối với Hướng dẫn Kiểm tra. 

[sẽđược triển khai] 

*** 
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PHỤ LỤC 3 

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI CÁC VĂN KIỆN BẮT BUỘC CHƢA ĐƢỢC ĐƢA VÀO HƢỚNG DẪN KIỂM TRA 

 

Sửa đổi Hướng dẫn Kiểm tra đã được xây dựng (với ngày có hiệu lực cho đến và bao gồm ngày 31 tháng 12 năm 2021) 

Sửa đổi Hướng dẫn Kiểm tra sát đã được xây dựng (với ngày có hiệu lực từ1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023) 

Sửa đổi sẽ được xem xét trong tương lai 

Sửa đổi không được đưa vào Hướng dẫn Kiểm tra theo HSSC 

 

Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định hoặc 

điều khoản 

mới (N) hoặc 

hiện có (E) 

Chủ đề 
Ngày có 

hiệu lực 

Văn kiện chấp nhận/phê 

duyệt 

Tình 

trạng 

Nghị quyết 

MSC.402(96) 

 

N 

 Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, 

thử nghiệm hoạt động, đại tu và sửa chữa 

xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị 

hạ thủy và thiết bị thả 

1/1/2020 MSC.402(96) D1 

Bộ luật FSS Chương 8 
E 

2.4.1 
Hệ thống phun nước, phát hiện cháy và báo 

cháy tự động - Khái quát 
1/1/2020 MSC.403(96) D1 

 
Chương 17 

N 

 Thiết bị chữa cháy bằng bọt của cơ sở trực 

thăng 
1/1/2020 MSC.403(96) D1 

SOLAS II-2 

E 

3 

Các định nghĩa mới (khu vực hạ cánh máy 

bay trực thăng và khu vực nâng kéo bằng 

tời) 

1/1/2020 MSC.404(96) N/A 

  
E 

13 Phương tiện thoát hiểm (yêu cầu về phân 

tích sơ tán đối với tàu khách) (13.3.2.7; 
1/1/2020 MSC.404(96) D1 
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 
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Quy định hoặc 
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mới (N) hoặc 
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Ngày có 

hiệu lực 

Văn kiện chấp nhận/phê 

duyệt 

Tình 

trạng 

13.3.3.7.2; 13.7.4) 

  

E 
18 

Cơ sở trực thăng (thiết bị chữa cháy bằng 

bọt, v.v.) (18.2.3; 18.2.4; 18.5.1.6) 
1/1/2020 MSC.404(96) D1 

 III E 3 Định nghĩa (bắt buộc MSC.402 (96)) 1/1/2020 MSC.404(96) N/A 

  

E 
20 

Sẵn sàng vận hành, bảo trì và kiểm tra 

(20.3.1; 20.11) 
1/1/2020 MSC.404(96) D1 

SOLAS 1974 II-1 E 3-12.2.1 Bảo vệ chống tiếng ồn 1/1/2020 MSC.409(97) D1 

 II-2 N 1.2.9 Ứng dụng 1/1/2020 MSC.409(97) N/A 

  E 10.5.1.2.2 Chữa cháy  1/1/2020 MSC.409(97) D1 

 
XI-1 N 2-1 

Hài hòa các giai đoạn kiểm tra của các tàu 

chở hàng không tuân theo Bộ luật ESP 
1/1/2020 MSC.409(97) D1 

Bộ luật FSS 13 E 2.1.2.2.2.1 Bố trí các phương tiện thoát hiểm 1/1/2020 MSC.410(97) N/A 

Bộ luật IGC 3 E 3.2.5 
Khoang ở, khoang dịch vụ và khoang máy 

và trạm điều khiển 
1/1/2020 MSC.411(97) N/A 

Bộ luật IS 

2008  
Giới thiệu E 1.2 Mục đích  1/1/2020 MSC.413(97)/MSC.414(97) N/A 

  E 2 Định nghĩa 1/1/2020 MSC.413(97)/MSC.414(97) N/A 

 Phần A E  Bổ sung chú thích cuối trang 1/1/2020 MSC.413(97)/MSC.414(97) N/A 

SOLAS 1974 II-1 E 1 Ứng dụng 1/1/2020 MSC.421(98) N/A 
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Văn kiện 
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  E 2 Định nghĩa 1/1/2020 MSC.421(98) N/A 

  E 4 Khái quát 1/1/2020 MSC.421(98) N/A 

  E 5 Sự ổn định trong tình trạng nguyên vẹn 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 5-1 

Thông tin về độ ổn định sẽ được cung cấp 

cho thuyền trưởng  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 6 Chỉ số phân khoang bắt buộc R 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 7 Chỉ số phân khoang đạt được A  1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 7-1 Tính hệ số pi 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 7-2 Tính hệ số si 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 8 

Yêu cầu đặc biệt liên quan đến độ ổn định 

của tàu chở khách  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  

E 8-1 

Tính năng của hệ thống và thông tin vận 

hành sau khi xảy ra tai nạn ngập nước trên 

tàu chở khách  

1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 9 

Đáy kép trên tàu chở khách và tàu chở hàng 

không phải tàu chở dầu  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 10 Thi công vách ngăn kín nước 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 12 

Các vách ngăn khoang mỏm tàu và khoang 

máy, đường hầm trục, v.v. 
1/1/2020 MSC.421(98) D1 
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E 13 

Lỗ hở trong vách ngăn kín nước bên dưới 

boong vách ngăn trên tàu chở khách  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  

E 15 

Lỗ hở trong lớp mạ vỏ tàu bên dưới boong 

vách ngăn của tàu khách và boong mạn khô 

của tàu hàng  

1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 16 

Thử nghiệm kết cấu và thử nghiệm ban đầu 

của các cửa kín nước  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 16-1 

Thử nghiệm kết cấu và thử nghiệm ban đầu 

của boong kín nước, đường ống, v.v.  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 17 

Độ kín nước bên trong của tàu chở khách 

phía trên boong vách ngăn  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 19 Thông tin kiểm soát thiệt hại 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  N 19-1 Diễn tập kiểm soát thiệt hại cho tàu khách 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 20 Chất hàng trên tàu  1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 21 

Vận hành và kiểm tra định kỳ các cửa kín 

nước, v.v. trên tàu khách 
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  

E 22 

Phòng ngừa và kiểm soát nước xâm nhập, 

v.v. 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 22-1 

Hệ thống phát hiện ngập nước cho tàu 

khách chở 36 người trở lên được đóng vào 
1/1/2020 MSC.421(98) N/A 
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Văn kiện 

Chƣơng 
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trạng 

hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2010 

  
E 23 

Yêu cầu đặc biệt đối với tàu chở khách ro-

ro  
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 24 

Các yêu cầu bổ sung về ngăn ngừa và kiểm 

soát nước xâm nhập, v.v. trên tàu hàng 
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 35-1 Bố cục bơm nước đáy tàu 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

 II-2 E 3 Định nghĩa  1/1/2020 MSC.421(98) N/A 

  E 9 Ngăn chặn lửa 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  
E 20 

Bảo vệ khoang chứa xe cộ, hạng đặc biệt và 

khoang ro-ro 
1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  

E 20-1 

Yêu cầu đối với tàu chở xe cộ chuyên chở 

xe cơ giới có khí nén hydro hoặc khí tự 

nhiên trong két chứa để làm động cơ đẩy   

1/1/2020 MSC.421(98) D1 

 III E 1 Ứng dụng 1/1/2020 MSC.421(98) N/A 

  E 30 Diễn tập 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E 37 Danh sách tập hợp và hướng dẫn khẩn cấp 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

  E Phụ lục Mẫu P, Mẫu E và Mẫu C 1/1/2020 MSC.421(98) D1 

Bộ luật IGF Chương 11 E 11.3 Quy định về phòng cháy chữa cháy 1/1/2020 MSC.422(98) D1 

Bộ luật HSC Chương 8 E 8.10 Phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu  1/1/2020 MSC.423(98) N/A 
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1994  

Bộ luật HSC 

2000  
Chương 8 E 8.10 

Phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu  
1/1/2020 MSC.424(98) N/A 

Bộ luật LSA  Chương VI E 6.1 Thiết bị hạ thuỷ và lên tàu  1/1/2020 MSC.425(98) D1 

Bộ luật IBC  
 

E Phụ lục  
Mẫu giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về 

chở xô hóa chất nguy hiểm  
01/01/2020 

MEPC.302(72) 

MSC.440(99) 
N/A 

Bộ luật BCH  
 

E Phụ lục 
Mẫu giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về 

chở xô hóa chất nguy hiểm  
01/01/2020 

MEPC.303(72) 

/MSC.446(99) 
N/A 

SOLAS 1974 
Chương II- 

1 
E 1 

Ứng dụng 
01/01/2020 MSC.436(99) N/A 

  

E 8-1 

Tính năng của hệ thống và thông tin vận 

hành sau khi xảy ra tai nạn ngập nước trên 

tàu chở khách  

01/01/2020 MSC.436(99) D1 

 
Chương IV E 2 

Thuật ngữ và định nghĩa (GMDSS; dịch vụ 

vệ tinh di động được công nhận) 
01/01/2020 MSC.436(99) D1 

 Chương IV E 7 Thiết bị vô tuyến: Khái quát  01/01/2020 MSC.436(99) D1 

  E 8 Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1 01/01/2020 MSC.436(99) D1 

  E 9 Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1 và A2 01/01/2020 MSC.436(99) D1 

  E 10 Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1, A2 và A3 01/01/2020 MSC.436(99) D1 
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  E 12 Trực canh  01/01/2020 MSC.436(99) D1 

  E 13 Nguồn năng lượng 01/01/2020 MSC.436(99) D1 

   Phụ lục Mẫu P, Mẫu R và Mẫu C 01/01/2020 MSC.436(99) N/A 

Bộ luật FTP 

2010  
Phụ lục 3 E 

 Bảng 1 - Vật liệu phòng cháy chữa cháy và 

các phương pháp kiểm tra phê duyệt yêu 

cầu đối với tàu khách và tàu cao tốc  

01/01/2020 MSC.437(99) N/A 

Bộ luật HSC 

1994  
Chương 14 E 14.2 

Thuật ngữ và định nghĩa (dịch vụ vệ tinh di 

động được công nhận) 
01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

  E 14.6 Thiết bị vô tuyến: Khái quát  01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

  E 14.7 Thiết bị vô tuyến điện: Vùng biển A1 01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

  
E 14.8 

Thiết bị vô tuyến điện: Vùng biển A1, A2 

và A3 
01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

  E 14.11 Trực canh  01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

  E 14.12 Nguồn năng lượng 01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

  
E Phụ lục 1 

Hồ sơ thiết bị tuân thủ quy tắc quốc tế về an 

toàn đối với tàu cao tốc  
01/01/2020 MSC.438(99) N/A 

Bộ luật HSC 

2000  

 
E 14.2 

Thuật ngữ và định nghĩa 
01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

  E 14.7 Thiết bị vô tuyến: Khái quát  01/01/2020 MSC.439(99) N/A 
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  E 14.8 Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1 01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

  E 14.9 Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1 và A2 01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

  E 14.1 Thiết bị vô tuyến: Vùng biển A1, A2 và A3 01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

  E 14.12 Trực canh 01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

  E 14.13 Nguồn năng lượng 01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

  
E Phụ lục 1 

Hồ sơ thiết bị tuân thủ quy tắc quốc tế về an 

toàn đối với tàu cao tốc 
01/01/2020 MSC.439(99) N/A 

Bộ luật IGC 
 

E Phụ lục 2 
Mẫu giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về 

chở xô khí hóa lỏng  
01/01/2020 MSC.441(99) N/A 

Bộ luật 

IMDG 
Chương 1.1 E 1.1.2 

Quy ước 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 1.2 E 1.2.1 Định nghĩa 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 1.2.3 Danh sách từ viết tắt 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 1.3 E 1.3.1 Đào tạo nhân viên bên bờ 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 1.4 E 1.4.3 

Quy định đối với hàng nguy hiểm có hậu 

quả nghiêm trọng  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 1.5 E 1.5.5 

Chất phóng xạ có các đặc tính nguy hiểm 

khác 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.0 E 2.0.0 Trách nhiệm 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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  E 2.0.1 Cấp, bộ phận, nhóm đóng gói  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.0.2 Số UN và tên vận chuyển thích hợp 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  

E 2.0.3 

Phân loại các chất, hỗn hợp và dung dịch có 

nhiều mối nguy (mức độ ưu tiên của các 

đặc tính nguy hiểm)  

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.0.4 Vận chuyển mẫu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
N 2.0.6 

Phân loại vật phẩm là vật phẩm có chứa 

hàng nguy hiểm N.O.S. 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.1 E 2.1.1 Các định nghĩa và quy định chung  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.1.2 Các nhóm tương thích và mã phân loại  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.1.3 Quy trình phân loại 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.2 E 2.2.2 Phân chia nhóm loại  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.2.3 Hỗn hợp khí 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.3 E 2.3.2 Ấn định nhóm đóng gói 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.4 E 2.4.0 Ghi chú giới thiệu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.5 E 2.5.2 Nhóm 5.1 - Chất oxy hóa 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.5.3 Nhóm 5.2 - Peroxit hữu cơ  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.6 E 2.6.2 Nhóm 6.1 - Các chất độc hại  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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  E 2.6.3 Nhóm 6.2 - Chất lây nhiễm  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.8 

(sửa đổi 

hoàn toàn) 

E 2.8.1 

Định nghĩa, quy định chung và tính chất  

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  N 2.8.2 Quy định phân loại chung  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
N 2.8.3 

Ấn định nhóm đóng gói cho các chất và hỗn 

hợp  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  

N 2.8.4 

Các phương pháp ấn định nhóm đóng gói 

thay thế cho hỗn hợp: cách tiếp cận từng 

bước  

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.8.5 Các chất không được chấp nhận vận chuyển  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 2.9 E 2.9.2 Ấn định vào nhóm 9 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 2.9.3 

Các chất độc hại đối với môi trường (môi 

trường nước)  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 2.9.4 Pin lithium 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 3.1 E 3.1.1 Phạm vi và quy định chung 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 3.1.2 Tên vận chuyển thích hợp  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 3.1.3 Hỗn hợp hoặc dung dịch 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 3.1.4 Nhóm phân tách 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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 Chương 3.2 E 3.2.1 Cơ cấu danh mục hàng nguy hiểm   01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 3.3 E 3.3.1 

Các quy định đặc biệt áp dụng đối với một 

số chất, vật liệu hoặc vật phẩm  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 3.4 E 3.4.6 

Hàng hóa nguy hiểm được đóng gói với số 

lượng hạn chế - tài liệu  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 3.5 E 3.5.6 

Hàng hóa nguy hiểm được đóng gói với số 

lượng loại trừ - tài liệu 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 4.1 E 4.1.4 Danh sách hướng dẫn đóng gói  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 4.1.6 

Quy định đóng gói đặc biệt đối với hàng 

hóa nhóm 2 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 4.1.9 

Quy định đóng gói đặc biệt đối với chất 

phóng xạ  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 4.2 E 4.2.0 Quy định về vận chuyển 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  

E 4.2.1 

Các quy định chung đối với việc sử dụng 

các két di động để vận chuyển các chất từ 

nhóm 1 và nhóm 3 cấp 9  

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 4.2.5 

Hướng dẫn đối với két di động và các quy 

định đặc biệt 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 4.2.6 

Quy định bổ sung về việc sử dụng xe bồn 

đường bộ và xe có phần tử khí đường bộ 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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 Chương 5.1 E 5.1.1 Áp dụng và các quy định chung  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.1.4 Đóng gói hỗn hợp 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.1.5 Quy định chung đối với nhóm 7 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 5.2 E 5.2.1 Đánh dấu các kiện hàng bao gồm IBC 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.2.2 Ghi nhãn các kiện hàng bao gồm IBC 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.3.1 Dán áp phích  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.3.2 Đánh dấu đơn vị vận chuyển hàng hóa  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 5.4 E 5.4.1 Thông tin vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.4.3 Tài liệu cần thiết trên tàu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 5.4.5 Mẫu hàng hóa nguy hiểm đa phương thức  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 

Chương 5.5 E 5.5.2 

Các quy định đặc biệt áp dụng đối với các 

đơn vị vận chuyển hàng hóa hun trùng (UN 

3359)  

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 6.1 E 6.1.1 Khả năng áp dụng và các quy định chung 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 6.1.3 Đánh dấu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 6.2 E 6.2.1 Các quy định chung 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 6.2.2 Quy định đối với bình áp suất của Liên hợp 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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 Chương 6.3 E 6.3.4 Đánh dấu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 6.4 E 6.4.23 

Đơn xin phê duyệt và chấp thuận vận 

chuyển chất phóng xạ  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 6.5 E 6.5.2 Đánh dấu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 6.5.6 Các quy định về thử nghiệm đối với IBC 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 6.6 E 6.6.3 Đánh dấu 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 

Chương 6.7 E 6.7.2 

Các quy định về thiết kế, kết cấu, kiểm tra 

và thử nghiệm các két di động dùng để vận 

chuyển các chất thuộc nhóm 1 và nhóm 3 

đến 9  

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 6.8 E 6.8.1 Khái quát 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  

E 6.8.3 

Xe bồn đường bộ và xe có phần tử khí 

đường bộ cho các chuyến đi quốc tế ngắn 

ngày (tiêu đề đã thay đổi) 

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 

Chương 6.9 E 6.9.5 

Yêu cầu đối với thiết kế, kết cấu, kiểm tra 

và thử nghiệm các loại container hàng rời 

linh hoạt BK3 

01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 7.1 E 7.1.3 Danh mục xếp hàng nhóm 1 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 7.1.4 Quy định xếp hàng đặc biệt  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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  E 7.1.5 Mã xếp hàng 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 7.2 E 7.2.2 Định nghĩa 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 7.2.3 Quy định về phân tách  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 7.2.4 Bảng phân tách 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 7.2.5 Nhóm phân tách 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 7.2.6 

Các quy định và trường hợp miễn trừ phân 

tách đặc biệt 
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 7.2.8 Mã phân tách 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Chương 7.3 E 7.3.4 

Quy định về phân tách trong các đơn vị vận 

chuyển hàng hóa  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 7.3.7 

Đơn vị vận chuyển hàng hóa được kiểm 

soát nhiệt độ (sửa đổi hoàn toàn)  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 7.4 E 7.4.2 Yêu cầu về xếp hàng 01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 7.6 E 7.6.2 Quy định về xếp hàng và xếp dỡ  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  E 7.6.3 Quy định về phân tách  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 7.7 E 7.7.3 Chất hàng trên sà lan   01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Chương 7.8 E 7.8.1 Khái quát  01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

  
E 7.8.4 

Quy định đặc biệt về các sự cố liên quan 

đến chất phóng xạ  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 
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Chương 7.9 E 7.9.3 

Thông tin liên hệ cho các cơ quan thẩm 

quyền chính được chỉ định của quốc gia  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 
Phụ lục A E 

 Danh sách tên vận chuyển thích hợp chung 

và N.O.S.  
01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

 Bảng liệt kê E   01/01/2020 MSC.442(99) N/A 

Bộ luật IS 

2008 

 
E 

 Phần chú thích tiêu đề hiện có của chương 2 

đã bị xóa 
01/01/2020 MSC.443(99)/MSC.444(99) N/A 

MARPOL Phụ lục VI E 14 

Ôxít lưu huỳnh (SOX) và các chất dạng hạt 

(Cấm vận chuyển dầu nhiên liệu không tuân 

thủ quy định cho mục đích đốt cháy để đẩy 

hoặc vận hành trên tàu)  

01/03/2020 MEPC.305(73) N/A 

   
Phụ lục 1 

Mẫu giấy chứng nhận IAPP (Bổ sung cho 

giấy chứng nhận IAPP)  
01/03/2020 MEPC.305(73) N/A 

MARPOL Phụ lục I N 1.39 Định nghĩa sổ ghi điện tử 1/10/2020 MEPC.314(74) N/A 

  E 17 Sổ ghi dầu phần I - Hoạt động trong khoang 

máy (sổ ghi điện tử) 

1/10/2020 MEPC.314(74) 
D1 

  E 36 Sổ ghi dầu phần II - Hoạt động hàng 

hóa/dằn tàu (sổ ghi điện tử)   

1/10/2020 MEPC.314(74) 
D1 

 Phụ lục II N 1.22 Định nghĩa sổ ghi điện tử  1/10/2020 MEPC.314(74) N/A 

  E 15 Sổ ghi hàng hóa (sổ ghi điện tử) 1/10/2020 MEPC.314(74) D1 
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 Phụ lục V N 1.19 Định nghĩa sổ ghi điện tử 1/10/2020 MEPC.314(74) N/A 

  E 10 Áp phích, kế hoạch quản lý rác và lưu trữ 

hồ sơ ghi rác (sổ ghi điện tử) 

1/10/2020 MEPC.314(74) 
N/A 

MARPOL Phụ lục II N 1.23 Định nghĩa chất nổi khó phân hủy  1/1/2021 MEPC.315(74) N/A 

  E 13 Kiểm soát xả thải ra dư lượng các chất lỏng 

độc hại 

1/1/2021 MEPC.315(74) 
N/A 

  E Phụ lụcIV Định dạng tiêu chuẩn cho sổ tay hướng dẫn 

quy trình và sắp xếp  

1/1/2021 MEPC.315(74) 
N/A 

  E Phụ lụcVI Quy trình rửa sơ bộ  1/1/2021 MEPC.315(74) N/A 

MARPOL Phụ lục VI N 1.42, 1.51 Định nghĩa mã cực và sổ ghi điện tử 1/10/2020 MEPC.316(74) N/A 

  E 
12 

Các chất làm suy giảm tầng ôzôn (sổ ghi 

điện tử) 

1/10/2020 MEPC.316(74) 
D1 

  E 13 Ôxít nitơ (NOX) (sổ ghi điện tử) (sổ ghi 

điện tử) 

1/10/2020 MEPC.316(74) 
D1 

  E 14 Ôxít lưu huỳnh (SOX) và các chất dạng hạt 

(sổ ghi điện tử) 

1/10/2020 MEPC.316(74) 
D1 

  E 19 Ứng dụng (tàu loại A - Mã cực)  1/10/2020 MEPC.316(74) N/A 

  E Phụ lục Phụ lục I (mẫu Giấy chứng nhận IAPP), 

VIII (Chứng nhận IEE) và X (Mẫu Báo cáo 

tiêu thụ dầu nhiên liệu SoC)  

1/10/2020 MEPC.316(74) 

N/A 
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Bộ luật kỹ 

thuật 2008 

NOX 

Chương 1 N 1.3.20 Định nghĩa sổ ghi điện tử  1/10/2020 MEPC.317(74) 

N/A 

 Chương 2 E 2.2 Quy trình chứng nhận trước động cơ 1/10/2020 MEPC.317(74) D1 

 Chương 6 E 
6.2.2 

Tài liệu về phương pháp kiểm tra thông số 

động cơ 

1/10/2020 MEPC.317(74) 
D1 

  E Phụ lục I Mẫu giấy chứng nhận EIAPP 1/10/2020 MEPC.317(74) N/A 

Bộ luật IBC Chương 1 E 1.3 Định nghĩa (sửa đổi) 1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
N/A 

  E 1.5 Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận (1.5.1.2) 1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
N/A 

 Chương 15 E 15.8, 15.15 Yêu cầu đặc biệt (15.8.25.1; 15.15)  1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
D1 

 Chương 16 E 
16.2 

Thông tin hàng hóa (16.2.7) 1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
D1 

 Chương 17 E 17 Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu (sửa đổi)  1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
D1 

 Chương 18 E 
18 

Danh sách các sản phẩm không áp dụng Bộ 

luật (sửa đổi) 

1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
N/A 
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 Chương 19 E 19 Bảng liệt kê sản phẩm chở xô   1/1/2021 MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
N/A 

 
Chương 21 E 21 

Tiêu chí ấn định yêu cầu vận chuyển cho 

các sản phẩm tuân theo Bộ luật IBC  
1/1/2021 

MEPC.318(74)/ 

MSC.460(101) 
N/A 

Bộ luật BCH  Chương IV N 4.24 Thiết bị phát hiện hydro sunfua (H2S) cho 

chất lỏng chở xô 

1/1/2021 MEPC.319(74)/ 

MSC.463(101) 
N/A 

 Chương V E 5.2 Thông tin hàng hóa (5.2.7) 1/1/2021 MEPC.319(74)/ 

MSC.463(101) 
D1 

 Chương VI E 6 Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu (tham khảo 

chéo các yêu cầu của Bộ luật IBC/BCH)  

1/1/2021 MEPC.319(74)/ 

MSC.463(101) 
N/A 

Bộ luật ESP 

2011  

Phụ lục A E Phần A Bộ luật về chương trình tăng cường kiểm 

tra trong quá trình kiểm tra các tàu chở 

hàng rời có cấu tạo vỏ một mặt (phiên bản 

sửa đổi)  

1/1/2021 MSC.461(101) 

N/A 

  E Phần B Bộ luật về chương trình tăng cường kiểm 

tra trong quá trình kiểm tra các tàu chở 

hàng rời có cấu tạo vỏ hai mặt (phiên bản 

sửa đổi)  

1/1/2021 MSC.461(101) 

N/A 

 Phụ lục B E Phần A Bộ luật về chương trình tăng cường kiểm 

tra trong quá trình kiểm tra các tàu chở dầu 

1/1/2021 MSC.461(101) N/A 
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vỏ kép (phiên bản sửa đổi) 

  E Phần B Bộ luật về chương trình tăng cường kiểm 

tra trong quá trình kiểm tra các tàu chở dầu 

không phải là tàu chở dầu vỏ kép (phiên 

bản sửa đổi)  

1/1/2021 MSC.461(101) 

N/A 

Bộ luật 

IMSBC  

 E Mục 1-13 

phụ lục  

Phiên bản sửa đổi của Bộ luật IMSBC, bao 

gồm các sửa đổi đối với đoạn 1.3.3, 1.4, 

4.1, 4.2, 9.1, 9.2.3, 13.2 và các phụ lục 1, 2, 

3, 4 và 5)  

1/1/2021 MSC.462(101) 

N/A 

SOLAS Phụ lục E  Mẫu E, Mẫu C và Mẫu P 1/1/2024 MSC.456(101) TBD 

Bộ luật FSS  Chương 15 E 2.2.3.2 Đường ống khí trơ   1/1/2024 MSC.457(101) TBD 

  E 2.2.4 Chỉ báo và báo động 1/1/2024 MSC.457(101) TBD 

Bộ luật IGF Phần A E 2.2 Định nghĩa (2.2.42) 1/1/2024 MSC.458(101) TBD 

 Phần A-1 E 5.3 Quy định – Khái quát (5.3.4.2) 1/1/2024 MSC.458(101) TBD 

  N 6.8.3 Quy định về giới hạn nạp đầy đối với két 

chứa nhiên liệu khí đốt hóa lỏng  

1/1/2024 MSC.458(101) 

TBD 

  N 9.5.3 đến 

9.5.6 

Quy định phân phối nhiên liệu bên ngoài 

khoang máy 

1/1/2024 MSC.458(101) 
TBD 

  N 10.3.1.1.1 Quy định đối với động cơ đốt trong kiểu 

piston  

1/1/2024 MSC.458(101) 
TBD 
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  E 11.3.3 Quy định về phòng cháy chữa cháy 1/1/2024 MSC.458(101) TBD 

  N 11.3.3.1 Quy định về phòng cháy chữa cháy 1/1/2024 MSC.458(101) TBD 

Bộ luật LSA Chương IV E 4.4.8.1 Yêu cầu chung đối với xuồng cứu sinh  1/1/2024 MSC.459(101) TBD 

 Chương VI E 6.1.1.3 Thiết bị hạ thuỷ và lên tàu  1/1/2024 MSC.459(101) TBD 

 

*** 
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PHỤ LỤC 4 

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI DANH SÁCH NGHĨA VỤ CHƢA ĐẦY ĐỦ NĂM 2019 THEO 

CÁC VĂN KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN BỘ LUẬT THI HÀNH VĂN KIỆN IMO (NGHỊ 

QUYẾT A.1141 (31)) 

Lưu ý: Văn bản được gạch bỏ biểu thị các phần xóa và văn bản được gạch chân biểu thị các 

phần bổ sung hoặc thay đổi đối với các phụ lục của Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ. 

1  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 

DANH SÁCH NGHĨA VỤ CHƯA ĐẦY ĐỦ NĂM 2019 THEO CÁC VĂN KIỆN LIÊN 

QUAN ĐẾN BỘ LUẬT THI HÀNH VĂN KIỆN IMO (BỘ LUẬT III) 

(Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ này có tính đến các sửa đổi đối với các văn kiện IMO liên 

quan đến Bộ luật III đã hoặc dự kiến sẽ có hiệu lực trước hoặc vào ngày 1 tháng 7 năm 

20202) 

Mục lục 

Phụ lục 7:  CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC VĂN KIỆN IMO DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC CHẤP 

NHẬN VÀ CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 20202 ĐẾN NGÀY 

1 THÁNG 7 NĂM 20202 

2  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 1 - NGHĨA VỤ CỦA CHÍNH PHỦ/BÊN KÝ KẾT  

NGHĨA VỤ CỦA CHÍNH PHỦ/BÊN KÝ KẾT 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT NHẬN XÉT 

TONNAGE 1969 

PHỤ LỤC IIIQuy 

định 9 

 

 

Xác minh sự tuân thủ các quy định của Công ước 

này 

 

 

LL 1966 và LL 

PROT 1988
1
 

PHỤ LỤC IV 

Quy định 54 

 

 

Xác minh sự tuân thủ các quy định của Công ước 

này 

 

SOLAS 1974 

Quy định IV/5 

 

Cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến và truyền 

thông tin về việc cung cấp đó  

UUI 1  
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NGHĨA VỤ CỦA CHÍNH PHỦ/BÊN KÝ KẾT 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT NHẬN XÉT 

MARPOL   

Điều 11 (1) (d) Truyền thông tin về danh sách các cơ sở tiếp nhận 

bao gồm vị trí, sức chứa và các phương tiện sẵn 

có và các đặc điểm khác  

 

PHỤ LỤC VI   

Quy định 18 1 Tình trạng sẵn có dầu nhiên liệu và thông tin liên 

lạc với IMO  

 

Quy định 18.2.1 Tàu không tuân thủ các tiêu chuẩn dầu nhiên liệu  

Quy định 18 2 3 Hành động đã thực hiện, bao gồm cả việc không 

thực hiện các biện pháp kiểm soát 

 

Quy định 18.2.5 Bằng chứng về việc không có sẵn dầu nhiên liệu 

tuân thủ - thông tin liên lạc với IMO 

 

Quy định 18.9 Các cơ quan có thẩm quyền được chỉ định đăng 

ký các nhà cung cấp địa phương, mẫu và phiếu 

giao nhận dầu nhiên liệu, chất lượng dầu nhiên 

liệu, các hành động chống lại các nhà cung cấp 

dầu nhiên liệu vì không tuân thủ, thông báo cho 

Chính quyền về bất kỳ tàu nào nhận được dầu 

nhiên liệu không tuân thủ và liên lạc với IMO về 

các nhà cung cấp dầu nhiên liệu không tuân thủ 

được đề cập trong đoạn này  

 

Bộ luật IMDG    

Mục 1.4.2.3 Đào tạo về an ninh - thiết lập khoảng thời gian 

lưu giữ hồ sơ của tất cả các khóa đào tạo về an 

ninh 

 

 

Chương 6.8 Quy định đối với xe bồn đường bộ và xe có phần 

tử khí đường bộ - vai trò của cơ quan có thẩm 

quyền  

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.442 (99) 

Bộ luật IMSBC  

 

  

Mục 1.7 Phê duyệt quy trình thử nghiệm TML, chẳng hạn 

như quy trình được quy định trong đoạn 1 của 

phụ lục 2  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.462(101) 
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3  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 2 - CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU 

TREO CỜ 

CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT NHẬN XÉT 

Nghị quyết 

MSC.402(96) 

 

Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, 

thử nghiệm hoạt động, đại tu và sửa chữa 

xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị hạ 

thủy và thiết bị thả   

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.402(96)  

Đoạn 7.2 Tình trạng sẵn có thông tin liên quan đến các 

nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền  

Có hiệu lực ngày 1/1/2020  

theo MSC.402(96) 

Đoạn 7.4.1 Phát hành văn bản ủy quyền khi đánh giá 

ban đầu 

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.402(96) 

Đoạn 7.4.2 Kiểm tra định kỳ và thu hồi giấy phép của 

nhà cung cấp dịch vụ nếu không tuân thủ  

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.402(96) 

SOLAS 1974   

Quy định 

III/20.11.1 và 20 

11 2 

Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị hạ huỷ và 

thiết bị thả có tải - kiểm tra toàn diện tại các 

cuộc kiểm tra hàng nămBảo dưỡng, kiểm tra 

toàn diện, thử nghiệm hoạt động, đại tu và 

sửa chữa xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và 

xuồng cấp cứu nhanh, thiết bị hạ thuỷ và 

thiết bị thả 

 

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC 404(96) 

 

Quy định II-

1/1.1.2 và 42 

Tuân thủ các yêu cầu trước đó 

 

SOLAS sửa đổi chương II-

1 thông qua theo MSC 82 

và MSC 98  

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.421(98) 

Quy định II-

1/4.32 

Các phương pháp thay thế - thông tin liên lạc 

với IMO 

 

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.421(98) 

Quy định II-

1/4.54 

Tác động có lợi hoặc có hại của kết cấu lắp 

đặt theo quy định    

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.421(98) 

Quy định 11-

1/16.1.1 

Thử nghiệm kết cấu và thử nghiệm ban đầu 

đối với cửa kín nước, cửa sổ tàu, v.v. Thiết 

kế, vật liệu và kết cấu của tất cả các cửa kín 

nước, chẳng hạn như cửa ra vào, cửa sập, 

v.v. 

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC 421(98) 

Quy định II-

1/19.23 và 19.34 

Thông tin kiểm soát thiệt hại - các biện pháp 

phòng ngừa chung và cụ thể 

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.421(98) 

Quy định II-

1/22.34 

Xác định xem các cửa kín nước có được 

phép mở hay khôngCho phép cửa kín nước 

có thể mở trong quá trình tàu di chuyển 

 

Có hiệu lực ngày 1/1/2020 

theo MSC.421(98) 
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CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT NHẬN XÉT 

MARPOL   

Phụ lục I   

Quy định 17.1 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ ghi 

dầu Phần I 

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.314(74) 

Quy định 36.1 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ ghi 

dầu Phần II  

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.314(74) 

Phụ lục II   

Quy định 15.1 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ ghi 

chép hàng hóa 

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.314(74) 

Phụ lục V   

Quy định 10.3 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ ghi 

chép rác 

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.314(74) 

Phụ lục VI   

Quy định 12.6, 

13.5.3 và 14.6 

Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến các mục 

cần thiết về hoạt động xả thải, vận chuyển và 

các hoạt động khác theo yêu cầu của Phụ lục VI  

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.316(74) 

Bộ luật FSS    

Chương 17, Đoạn 

3.7 và 3.8 

Sản xuất và thử nghiệm hệ thống chữa cháy 

bằng bọt và các thành phần của hệ thống, bao 

gồm cả vòi phun bọt tích hợp trên boong  

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 

theoMSC.403(96) 

Bộ luật ESP 2011    

Phụ lục A, phần A 

Tàu chở hàng rời 

có vỏ một mặt 

  

Đoạn 89.1.2 Đánh giá báo cáo kiểm tra Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Đoạn 89.2.3 Phê duyệt báo cáo đánh giá tình trạng Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Phụ lục 5, Đoạn 3.1 Chứng nhận doanh nghiệpcông ty tham gia đo 

độ dày  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 
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CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT  NHẬN XÉT 

Phụ lục A, phần B  

Tàu chở hàng rời 

có vỏ hai mặt  

  

Đoạn 89.1.2 Đánh giá báo cáo kiểm tra  Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Đoạn 89.2.3 Phê duyệt báo cáo đánh giá tình trạng Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Phụ lục 5, Đoạn 3.1 Chứng nhận doanh nghiệpcông ty tham 

gia đo độ dày  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Phụ lục B, phần A  

Tàu chở dầu vỏ 

kép 

 

  

Đoạn 89.1.3  Đánh giá báo cáo kiểm tra Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Đoạn 89.2.3 Phê duyệt báo cáo đánh giá tình trạng Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Phụ lục 67 B Hợp tác xây dựng chương trình kiểm tra  Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Phụ lục 78, Đoạn 

3.1 

Chứng nhận doanh nghiệpcông ty tham 

gia đo độ dày  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Phụ lục B, phần B  

Tàu chở dầu 

không phải tàu 

chở dầu đáy kép 

  

Phụ lục 7, Đoạn 3.1 Chứng nhận doanh nghiệpcông ty tham 

gia đo độ dày   

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021theo 

MSC.461(101) 

Bộ luật kỹ thuật 

NOX 2008 

  

Chương 2, 

Đoạn 2.2.5.1 

Phê duyệt và chứng nhận trước trong 

trường hợp được đề cập trong đoạnđộng 

cơ kết hợp/thiết bị khử NOX 

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.317(74) 

Chương 6,  

Đoạn 6.2.2 

Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến 

các mục nhập được yêu cầu theo Bộ luật  

Có hiệu lực ngày 

01/10/2020theo 

MEPC.317(74) 
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CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT  NHẬN XÉT 

BỘ LUẬT IBC   

Đoạn 1.5.4 Cấp hoặc phê duyệt giấy chứng nhận  

BỘ LUẬT BCH    

Đoạn 1.6.4 Cấp hoặc phê duyệt giấy chứng nhận  

BỘ LUẬT IGC    

Đoạn 1.4.4 Cấp hoặc phê duyệt giấy chứng nhận   

Bộ luật IMSBC   

Đoạn 7.3.2. Phê duyệt các tàu chở hàng được đóng hoặc lắp 

đặc biệt để hạn chế dịch chuyển hàng hoá 

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021 theo 

MSC.462(101) 

Đoạn 7.3.2.21 Phê duyệt các tàu chở hàng được đóng hoặc lắp 

đặc biệt có ranh giới kết cấu cố định để hạn chế 

dịch chuyển hàng hoá  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021 theo 

MSC.462(101) 

Đoạn 7.3.2.32 Phê duyệt kế hoạch bố trí đặc biệt và chi tiết về 

các điều kiện ổn định mà thiết kế dựa vào  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021 theo 

MSC.462(101) 

Đoạn 7.3.3.2 Phê duyệt các tàu hàng có kết cấu đặc biệt để 

chở hàng bột khô  

Có hiệu lực ngày 

01/01/2021 theo 

MSC.462(101) 

 

4  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 3 - NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN 

CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT  NHẬN XÉT 

SOLAS 1974   

Quy định  IV/5 Cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến và truyền 

thông tin về việc cung cấp đó 
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5  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 4 - NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA CHÍNH QUYỀN CẢNG 

CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA CHÍNH QUYỀN CẢNG 

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT  NHẬN XÉT 

MARPOL   

Điều 11 (1) (d) Truyền thông tin - danh sách các cơ sở tiếp nhận 

bao gồm vị trí, sức chứa và các phương tiện sẵn 

có và các đặc điểm khác  

 

 

  

PHỤ LỤC VI   

Quy định 18.1 Tình trạng sẵn có dầu nhiên liệu và thông tin 

liên lạc với IMO 

 

Quy định 18.2.1 Tàu không tuân thủ các tiêu chuẩn dầu nhiên 

liệu 

 

Quy định 18.2.3 Hành động đã thực hiện, bao gồm cả việc không 

thực hiện các biện pháp kiểm soát 

 

 

Quy định 18.2.5 Bằng chứng về việc không có sẵn dầu nhiên liệu 

tuân thủ - thông tin liên lạc với IMO  

 

 

Quy định 18.9 Các cơ quan có thẩm quyền được chỉ định đăng 

ký các nhà cung cấp địa phương, mẫu và phiếu 

giao nhận dầu nhiên liệu, chất lượng dầu nhiên 

liệu, các hành động chống lại các nhà cung cấp 

dầu nhiên liệu vì không tuân thủ, thông báo cho 

Chính quyền về bất kỳ tàu nào nhận được dầu 

nhiên liệu không tuân thủ và liên lạc với IMO về 

các nhà cung cấp dầu nhiên liệu không tuân thủ 

được đề cập trong đoạn này  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Đề xuất sửa đổi phụ lục 6 - TÓM TẮT CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC VĂN KIỆN 

BẮT BUỘC ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRONG DANH SÁCH NGHĨA VỤ CHƯA 

ĐẦY ĐỦ (PHỤ LỤC 1 ĐẾN 4) 

SOLAS 1974 

Bộ luật FSS  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 20164 (nghị 

quyết MSC.40367 (963)) 

Bộ luật IMSBC  cho đến và bao gồm cả các sửa đổi bổ sung năm 

20179 (nghị quyết MSC.426462 (98101)) 
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Bộ luật IMDG  cho đến và bao gồm các sửa đổi 20186 (nghị 

quyết MSC.40642 (996)) 

Bộ luật IBC  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 20149 (nghị 

quyết MSC.369460 (93101) và nghị quyết 

MEPC.250318 (6674)) 

Bộ luật ESP 2011  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 20169 (nghị 

quyết MSC.4612 (97101)) 

Nghị quyết MSC.402(96)  được thông qua 

MARPOL  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 20189 (nghị 

quyết MEPC.301316 (7274)) 

Bộ luật IBC  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 20149 (nghị 

quyết MSC.369460 (93101) và nghị quyết 

MEPC.250318 (6674)) 

Bộ luật kỹ thuật NOX 2008  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 20169 (nghị 

quyết MEPC.272317 (6974)) 

LL 1966  cho đến và bao gồm các sửa đổi năm 200513 

(nghị quyết.A.9721083(248)) 

TONNAGE 1969  chưa có sửa đổi nào được thông qua 

cho đến và bao gồm cả các sửa đổi năm 2013 

(nghị quyết A. 1084(28))] 

7  Đề xuất sửa đổi Phụ lục 7 

CÁC SỬA ĐỔI
4
 ĐỐI VỚI CÁC VĂN KIỆN IMO DỰ KIẾN SẼ ĐƯỢC CHẤP NHẬN VÀ 

CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 20202 ĐẾN NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 

20202 

Phụ lục 2 

CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ 

CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ   

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT NHẬN XÉT 

Nghị quyết 

MSC.402(96) 

 

Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, thử 

nghiệm hoạt động, đại tu và sửa chữa xuồng cứu 

sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị hạ thủy và thiết 

bị thả   

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.402(96)  

 

Đoạn 7.2 Tình trạng sẵn có thông tin liên quan đến các Có hiệu lực ngày 
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CÁC NGHĨA VỤ CỤ THỂ CỦA QUỐC GIA TÀU TREO CỜ   

NGUỒN MÔ TẢ TÓM TẮT NHẬN XÉT 

 nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền  1/1/2020  theo 

MSC.402(96) 

Đoạn 7.4.1 

 

Phát hành văn bản ủy quyền khi đánh giá ban 

đầu 

 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.402(96) 

Đoạn 7.4.2 Kiểm tra định kỳ và thu hồi giấy phép của nhà 

cung cấp dịch vụ nếu không tuân thủ 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.402(96) 

Bộ luật FSS   

 

  

Chương 17, Đoạn 

3.7 và 3.8 

Sản xuất và thử nghiệm hệ thống chữa cháy 

bằng bọt và các thành phần của hệ thống, bao 

gồm cả vòi phun bọt tích hợp trên boong   

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.402(96)  

SOLAS 1974 

 

  

Quy định 

III/20.11.1 và 

20.11.2  

 

Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị hạ huỷ và thiết bị 

thả có tải - kiểm tra toàn diện tại các cuộc kiểm 

tra hàng năm  Bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, 

thử nghiệm hoạt động, đại tu và sửa chữa xuồng 

cứu sinh, xuồng cấp cứu và xuồng cấp cứu 

nhanh, thiết bị hạ thuỷ và thiết bị thả Tuân thủ 

các yêu cầu trước đó  

 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo MSC 

404(96)  

SOLAS sửa đổi 

chương II-1 thông 

qua theo MSC 82 và 

MSC 98  

Quy định II-1/1.1.2 

và 42 

 

Các phương pháp thay thế - thông tin liên lạc 

với IMO 

 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.421(98)  

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.421(98) 

 

Quy định II-1/4.32 

 

Tác động có lợi hoặc có hại của kết cấu lắp đặt 

theo quy định    

 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.421(98) 

Quy định II-1/4.54 

 

Thử nghiệm kết cấu và thử nghiệm ban đầu đối 

với cửa kín nước, cửa sổ tàu, v.v. Thiết kế, vật 

liệu và kết cấu của tất cả các cửa kín nước, 

chẳng hạn như cửa ra vào, cửa sập, v.v. 

 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo MSC 

421(98) 

Quy định 11-

1/16.1.1 

 

Thông tin kiểm soát thiệt hại - các biện pháp 

phòng ngừa chung và cụ thể 

 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.421(98) 

Quy định II-1/19.23 

và 19.34 

Quy định II-1/22.34 

Xác định xem các cửa kín nước có được phép 

mở hay không Cho phép cửa kín nước có thể 

mở trong quá trình tàu di chuyển 

Có hiệu lực ngày 

1/1/2020 theo 

MSC.421(98) 

***  
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH CÁC SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC VĂN KIỆN BẮT BUỘC 

1  Các sửa đổi chƣa đƣợc bao gồm trong Bộ luật hoặc cần đƣợc xem xét thêm 

Lưu ý: Theo các quyết định của MSC, trong thời hạn của Kế hoạch Kiểm tra, phạm vi của Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ hiện tại không 

bao gồm các quy định liên quan đến Bộ luật ISPS, LRIT và bất kỳ đề xuất nào để giảm hoặc mở rộng phạm vi trước tiên phải được Chính 

phủ thành viên đệ trình lên MSC để xem xét (tham khảo các quyết định của MSC có trong tài liệu FSI 20/10/2). 

Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc 

hiện có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ
1
 

Ngày có hiệu 

lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

STCW 78 VI N 5 

Yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc 

cấp giấy chứng nhận năng lực cho sĩ 

quan an ninh tàu biển 

Chính phủ/Bên ký 

kết 
01.01.2008 MSC.203(81) 

 
VI N 5.2 

Cấp giấy chứng nhận năng lực cho sĩ 

quan an ninh tàu biển  Quốc gia tàu treo cờ 01.01.2012 
STCW/Conf.2/R 

es.1 

 

VI N 6.3 

Đào tạo và hướng dẫn liên quan đến an 

ninh cho tất cả thuyền viên - xác định 

việc cập nhật trình độ trước khi quy định 

có hiệu lực  

Chính phủ/Bên ký 

kết 
01.01.2012 

STCW/Conf.2/R 

es.1 

 

VI N 6.6 

Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh được 

chỉ định - xác định việc cập nhật trình độ 

trước khi quy định có hiệu lực 

Chính phủ/Bên ký 

kết 
01.01.2012 

STCW/Conf.2/R 

es.1 

SOLAS 74 V N 19-1 Nhận dạng tầm xa và theo dõi tàu  Chính phủ/Bên ký 01.01.2008 MSC.202(81) 

                                                      
1
 Khi "-" xuất hiện trong cột, điều đó có nghĩa là có thể không cần sửa đổi các mục hiện có trong Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ  
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc 

hiện có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ
1
 

Ngày có hiệu 

lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

kết 

 

XI-2 N 2 

Ứng dụng 

Chính quyền cảng 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 
XI-2 N 3 

Nghĩa vụ của các Chính phủ Ký kết liên 

quan đến an ninh 

Quốc gia tàu treo cờ 

Chính quyền cảng 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 

XI-2 N 6 

Hệ thống cảnh báo an ninh trên tàu  Quốc gia tàu treo cờ 

Chính phủ/Bên ký 

kết 

01.07.2004 
SOLAS/Conf. 

Res.1 

 
XI-2 N 7 

Các mối đe dọa đối với tàu Chính phủ/Bên ký 

kết 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 

XI-2 N 9 

Các biện pháp kiểm soát và tuân thủ 

Chính quyền cảng 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 

XI-2 N 10 

Yêu cầu đối với công trình cảng  

Chính quyền cảng 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 
XI-2 N 11 

Các thỏa thuận an ninh thay thế  Chính phủ/Bên ký 

kết 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 
XI-2 N 12 

Các thỏa thuận an ninh tương đương  Quốc gia tàu treo 

cờChính quyền cảng 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

 
XI-2 N 13 

Truyền thông tin Chính phủ/Bên ký 

kết 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.1 

SOLAS 

PROT 88 
I E 10 

Kiểm tra kết cấu, máy móc thiết bị  
Quốc gia tàu treo cờ 

Chưa có hiệu 

lực
1
 

MSC.204(81) 

LL1966 Phụ lục 1 E 1 

Độ bền của tàu  

Quốc gia tàu treo cờ 

Chưa có hiệu 

lực
2
 A.231 (VII) 

 Phụ lục 1 E 22 Lỗ thoát nước, cửa nạp và xả Quốc gia tàu treo cờ Chưa có hiệu A.231 (VII) 
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc 

hiện có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ
1
 

Ngày có hiệu 

lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

lực
2
 

  
N 

Điều 

29 

Sửa đổi Chính phủ/Bên ký 

kết 

Chưa có hiệu 

lực
2
 

A.319(IX) 

Bộ luật 

ISPS Phần A N 3 

Ứng dụng 

Chính quyền cảng 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.2 

 
Phần A N 4 

Trách nhiệm của các Chính phủ Ký kết Quốc gia tàu treo 

cờChính quyền cảng 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.2 

 
Phần A N 5 

Tuyên bố về an ninh  Quốc gia tàu treo 

cờChính quyền cảng 
01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.2 

 

Phần A N 7 

An ninh của tàu Quốc gia tàu treo cờ 

Chính phủ/Bên ký 

kết 

01.07.2004 
SOLAS/Conf. 

Res.2 

 

Phần A N 9 

Kế hoạch an ninh của tàu 

Quốc gia tàu treo cờ 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.2 

 

Phần A N 15 

Đánh giá an ninh bến cảng 

Chính quyền cảng 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.2 

 

Phần A N 16 

Kế hoạch an ninh bến cảng 

Chính quyền cảng 01.07.2004 

SOLAS/Conf. 

Res.2 

 

Phần A N 19 

Xác minh và chứng nhận cho tàu  Quốc gia tàu treo cờ 

Chính phủ/Bên ký 

kết  

 

01.07.2004 
SOLAS/Conf. 

Res.2 

SOLAS Phụ lục E  Mẫu E, Mẫu C và Mẫu P  1/1/2024 MSC.456(101) 

Bộ luật FSS  Chương E 2.2.3.2, Hệ thống khí trơ  1/1/2024 MSC.457(101) 
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc 

hiện có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ
1
 

Ngày có hiệu 

lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

15 2.2.4 

Bộ luật IGF   E 2.2.42, 

5.3, 6.8, 

9.5, 

10.3,  

11.3 

Định nghĩa (2.2.42), thiết kế và bố trí tàu 

(5.3), giới hạn nạp đầy đối với két chứa 

nhiên liệu khí hóa lỏng (6.8), phân phối 

nhiên liệu bên ngoài khoang máy (9.5), 

động cơ đốt trong kiểu piston (10.3), 

phòng cháy chữa cháy (11.3)  

 1/1/2024 MSC.458(101) 

Bộ luật LSA Chương 

IV và VI 

E 4.4.8.1, 

6.1.1.3 

Yêu cầu chung đối với xuồng cứu sinh 

(4.4.8.1), thiết bị hạ thủy và lên tàu 

(6.1.1.3)   

 1/1/2024 MSC.459(101) 

Ghi chú về điều kiện có hiệu lực: 

1. 6 tháng sau ngày được 2/3 số Bên tham gia Nghị định thư chấp nhận. 

2. 12 tháng sau ngày được 2/3 số Chính phủ ký kết Công ước chấp nhận. 
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2  Các sửa đổi đối với các văn kiện bắt buộc đƣợc nhóm thƣ tín xem xét 

Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc hiện 

có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ 
Ngày có 

hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

Bộ luật 

IMDG 

Mục 

1.4.3 

E Đoạn 

1.4.2.3.4 

Đào tạo về an ninh cho nhân viên trên bờ - 

thiết lập thời gian lưu giữ hồ sơ đào tạo  

Chính phủ/Bên 

ký kết 

01.01.2012 MSC.294(87) 

LL 1966 Phụ lục IV N  Xác minh sự tuân thủ các quy định của Công 

ước này 

Chính phủ/Bên 

ký kết 

28/2/2018 A.1083(28) 

 Phụ lục IV N 53 Ứng dụng Chính phủ/Bên 

ký kết 

28/2/2018 A.1083(28) 

 Phụ lục IV N 54 Xác minh sự tuân thủ  Chính phủ/Bên 

ký kết 

28/2/2018 A.1083(28) 

Tonnage 

1969 

Phụ lục III N  Xác minh sự tuân thủ các quy định của Công 

ước này 

Chính phủ/Bên 

ký kết 

28/2/2017 A.1084(28) 

 Phụ lục III N 8 Ứng dụng Chính phủ/Bên 

ký kết 

28/2/2017 A.1084(28) 

 Phụ lục III N 9 Xác minh sự tuân thủ Chính phủ/Bên 

ký kết 

28/2/2017 A.1084(28) 

Nghị quyết 

MSC.402(96) 

 N  Yêu cầu về bảo dưỡng, kiểm tra toàn diện, 

thử nghiệm hoạt động, đại tu và sửa chữa 

xuồng cứu sinh và xuồng cấp cứu, thiết bị hạ 

thuỷ và thiết bị thả (tiêu đề nghị quyết)  

- 1/1/2020 MSC.402(96) 

  N 3.1 Hoạt động kiểm tra toàn diện, thử nghiệm 

vận hành, sửa chữa và đại tu thiết bị của các 

nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.402(96) 



III 7/8 

Phụ lục 5, Trang 6 

I:\III\7\III 7-8.docx 

Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc hiện 

có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ 
Ngày có 

hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

  N 7.2 Tình trạng sẵn có thông tin liên quan đến 

các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền   

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.402(96) 

  N 7.4.1 Phát hành văn bản cấp phép khi đánh giá 

ban đầu 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.402(96) 

  N 7.4.2 Kiểm tra định kỳ và thu hồi giấy phép của 

nhà cung cấp dịch vụnếu không tuân thủ  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.402(96) 

Bộ luật FSS Chương 17 N 3.7 và 

3.8 

Kiểm tra và nghiệm thu hệ thống chữa cháy 

bằng bọt và các thành phần của hệ thống, 

bao gồm cả vòi phun bọt tích hợp trên boong 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.403(96) 

SOLAS III E 20.11 Kiểm tra toàn diện và thử nghiệm hoạt động 

của xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và 

xuồng cấp cứu nhanh, thiết bị hạ thuỷ và 

thiết bị thả tại cuộc kiểm tra hàng năm (quy 

định sửa đổi hoàn toàn 20.11) 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.404(96) 

SOLAS 

1974 

II-1 E 1 Tuân thủ các yêu cầu trước đó (quy định 

1.1.2; 1.2) 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 4.3 Các phương pháp thay thế - thông tin liên 

lạc với IMO (đánh số lại từ 4.2 thành 4.3) 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 4.5 Tác động có lợi hoặc có hại của các kết cấu 

lắp đặt theo quy định (đánh số lại từ 4.4 

thảnh 4.5) 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 5-1.1 Thông tin về độ ổn định cho Chính quyền Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 7-2.5 Nghiệm thu thiết bị cân bằng và các bộ phận 

điều khiển  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc hiện 

có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ 
Ngày có 

hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

  E 16.1.1 Thiết kế, vật liệu và kết cấu của tất cả các 

cửa kín nước, chẳng hạn như cửa ra vào, cửa 

sập, cửa sổ tàu, cửa lên xuống tàu và cửa 

khoang hàng, van, đường ống, máng tro và 

máng rác như được đề cập trong các quy 

định này   

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 19.2 và 

19.3 

Thông tin kiểm soát thiệt hại - các biện pháp 

phòng ngừa chung và cụ thể (đánh số lại từ 

19.3 và 19.4 thành 19.2 và 19.3) 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 22.3 Cho phép cửa kín nước có thể mở trong quá 

trình tàu di chuyển 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2020 MSC.421(98) 

  E 22.4 Quy định trước đây về nghĩa vụ "Xác định 

xem các cửa kín nước có được phép mở hay 

không" được phản ánh trong quy định 22.3 

- 1/1/2020 MSC.421(98) 

Bộ luật IGF  Chương 11 E 11.3 Quy định về phòng cháy chữa cháy - 1/1/2020 MSC.422(98) 

Bộ luật HSC 

1994  

Chương 8 E 8.1 Phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu - 1/1/2020 MSC.423(98) 

Bộ luật HSC 

2000  

Chương 8 E 8.1 Phương tiện cứu sinh và xuồng cấp cứu  - 1/1/2020 MSC.424(98) 

Bộ luật LSA Chương VI  6.1 Thiết bị hạ thuỷ và lên tàu  - 1/1/2020 MSC.425(98) 

Bộ luật IBC  E Phụ lục Mẫu giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về 

chở xô hoá chất nguy hiểm  

- 01/01/2020 MEPC.302(72) 

Bộ luật BCH   E Phụ lục Mẫu giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về 

chở xô hoá chất nguy hiểm 

- 01/01/2020 MEPC.303(72) 
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc hiện 

có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ 
Ngày có 

hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

SOLAS 

1974 

Chương II- 

1 

E  Cấu tạo - Kết cấu, phân khoang và độ ổn 

định, máy móc và lắp đặt điện (quy định 1 

và 8.1) 

- 01/01/2020 MSC.436(99) 

 Chương 

IV 

E  Truyền thông vô tuyến (quy định 2, 7, 8, 9, 

10, 12, 13 và Phụ lục)  

- 01/01/2020 MSC.436(99) 

Bộ luật FTP 

2010  

Phụ lục 3 E Bảng 1 Vật liệu chống cháy và các phương pháp 

kiểm tra phê duyệt yêu cầu (Bảng 1)  

- 01/01/2020 MSC.437(99) 

Bộ luật HSC 

1994  

Chương 

14 

E  Truyền thông vô tuyến (đoạn 14.2, 14.6, 

14.7, 14.8, 14.11, 14.11, 14.12 và Phụ lục 1)  

- 01/01/2020 MSC.438(99) 

Bộ luật HSC 

2000  

Chương 

14 

E  Truyền thông vô tuyến (đoạn 14.2, 14.7, 

14.8, 14.9, 14.10, 14.12, 14.13 và Phụ lục 1) 

- 01/01/2010 MSC.439(99) 

Bộ luật IGC   E Phụ lục 

2 

Mẫu giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về 

chở xô khí hóa lỏng   

- 01/01/2020 MSC.441(99) 

Bộ luật 

IMDG 

 

Phần 1 E  Quy định chung, định nghĩa và đào tạo 

(chương 1.1 đến 1.5) 

- 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Phần 2 E  Phân loại (chương 2.0 đến 2.6, 2.8 và 2.9)  - 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Phần 3 E  Danh mục hàng hóa nguy hiểm, quy định 

đặc biệt và trường hợp ngoại lệ (chương 3.1 

đến 3.5)  

- 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Phần 4 E  Các quy định về đóng gói và két chứa 

(chương 4.2) 

- 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Phần 5 E  Quy trình gửi hàng (chương 5.1 đến 5.5) - 01/01/2020 MSC.442(99) 
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Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc hiện 

có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ 
Ngày có 

hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

 Phần 6 E  Kết cấu và thử nghiệm bao bì, container 

hàng rời trung gian (IBC), bao bì lớn, két di 

động, két chứa nhiều phần tử khí (MEGC) 

và xe bồn đường bộ (chương 6.1 đến 6.7, 

6.9)  

- 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Chương 

6.8 

E 6.8.3.4.3 Két chứa loại 9 IMO - Phê duyệt, thử 

nghiệm và đánh dấu  

Chính phủ/Bên 

ký kết  

01/01/2020 MSC.442(99) 

 Phần 7 E  Các quy định liên quan đến hoạt động vận 

tải (chương 7.1 đến 7.4, 7.6 đến 7.9) 

- 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Phụ lục 

A 

E  Danh sách tên vận chuyển thích hợp chung 

và N.O.S.  

- 01/01/2020 MSC.442(99) 

 Bảng liệt kê  E   - 01/01/2020 MSC.442(99) 

Bộ luật IS 

2008  

 E  Phần chú thích tiêu đề hiện có của chương 2 

đã bị xóa 

-   

MARPOL Phụ lục VI E 14 Ôxít lưu huỳnh (SOX) và vật chất dạng hạt  - 01/03/2020 MEPC.305(73) 

   Phụ lục1 Mẫu giấy chứng nhận IAPP (Bổ sung cho 

giấy chứng nhận IAPP)  

- 01/03/2020 MEPC.305(73) 

MARPOL Phụ lục I E 17 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ 

ghi dầu Phần I 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.314(74) 

  E 36 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ 

ghi dầu phần II  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.314(74) 

 Phụ lục II E 15 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến Sổ 

ghi hàng hóa 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.314(74) 
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Văn kiện 
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hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

 Phụ lục V E 10 Phê duyệt sổ chép điện tử liên quan đến Sổ 

ghi chép rác 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.314(74) 

 Phụ lục II E 1.23; 13 

và phụ lục 

IV & VI 

Cặn hàng và nước rửa két chứa các sản 

phẩm nổi khó phân hủy   

 1/1/2021 MEPC.315(74) 

 Phụ lục VI E 2.51 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến các 

mục cần thiết về hoạt động xả thải, vận 

chuyển và các hoạt động khác theo yêu cầu 

của Phụ lục VI (quy định 12.6, 13.5.3 và 

14.6)  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.316(74) 

Bộ luật kỹ 

thuật NOX 

2008 

 N 1.3.20 Phê duyệt sổ ghi điện tử liên quan đến các 

mục được yêu cầu theo Bộ luật (đoạn 6.2.2) 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.317(74) 

  E 2.2.5.1 Phê duyệt và chứng nhận trước trong trường 

hợp được đề cập trong đoạn này 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/10/2020 MEPC.317(74) 

Bộ luật IBC  Chương 18  18.2 Yêu cầu về an toàn - danh sách các sản 

phẩm không áp dụng Bộ luật  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MEPC.318(74) 

/ 

MSC.460(101) 

Bộ luật BCH   E  Yêu cầu đặc biệt (4.2.4), Yêu cầu vận hành 

(5.2.7) và Tóm tắt các yêu cầu tối thiểu 

(tham khảo chéo) 

 1/1/2021 MEPC.319(74) 

/ 

MSC.463(101) 
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Bộ luật ESP 

2011 

Phụ lục A, 

phần A  

Tàu chở 

hàng rời có 

vỏ hai mặt 
(phiên bản 

sửa đổi) 

E 3.3.4 Giám sát việc sửa chữa hệ thống cố định nắp 

khoang hàng 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 5.1.1 Hợp tác xây dựng một chương trình kiểm tra 

cụ thể 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 5.1.4 Tư vấn về các mức giảm thiểu kết cấu tối đa 

có thể chấp nhận được 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 5.2.2 Thỏa thuận về các quy định ra vào thích hợp 

và an toàn  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 9.1.2 Đánh giá báo cáo kiểm tra Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 9.2.3 Phê duyệt báo cáo đánh giá tình trạng  Quốc gia tàu 
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 Phụ lục 4B E  Hợp tác xây dựng chương trình kiểm tra  Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

 Phụ lục 5 E 3.1 Chứng nhận của công ty tham gia đo độ dày  Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

 Phụ lục 13 E 3 Phê duyệt vật liệu và quy trình hàn  Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 



III 7/8 

Phụ lục 5, Trang 12 

I:\III\7\III 7-8.docx 

Văn kiện 

Chƣơng 

hoặc phụ 

lục 

Quy định 

hoặc điều 

khoản mới 

(N) hoặc hiện 

có (E) 

Chủ đề Nghĩa vụ 
Ngày có 

hiệu lực 
Văn kiện chấp 

thuận 

 Phụ lục A, 

Phần B  

Tàu chở 

hàng rời có 

vỏ hai mặt 
(phiên bản 

sửa đổi)  

E 3.3.4 Giám sát việc sửa chữa hệ thống cố định nắp 

khoang hàng  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 5.1.1 Hợp tác xây dựng một chương trình kiểm tra 

cụ thể 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 5.1.4 Tư vấn về các mức giảm thiểu kết cấu tối đa 

có thể chấp nhận được  

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 5.2.2 Thỏa thuận về các quy định ra vào thích hợp 

và an toàn 

Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 9.1.2 Đánh giá báo cáo kiểm tra Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 

  E 9.2.3 Phê duyệt báo cáo đánh giá tình trạng  Quốc gia tàu 

treo cờ 

1/1/2021 MSC.461(101) 
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