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Các Hướng dẫn về duy trì Nhật ký 
VTð 

Nhằm ñáp ứng với các ðiều khoản ở Quy ñịnh 17 của Thể lệ VTð trong Hàng hải thương thuyền 
1992 ( Lắp ñặt Thiết bị VTð), thì một số tàu bắt buộc phải có trên tàu Nhật ký VTð. Nhật ký phải 
ñược ñặt ở buồng lái gần thiết bị radio. Phải luôn trong tình trạng sẵn sàng cho những người có 
trách nhiệm kiểm tra. 
I. Cách ghi chép vào Nhật ký VTð. 
Cuốn Nhật ký này ñược phân chia ra làm 3 phần: A,B,C và PHỤ LỤC. Yêu cầu phải ñọc những 
lưu ý này trước khi ghi chép vào mỗi phần. 
(1) Phần A 
1. Phải ñiền vào tất cả các ñặc tính của tàu và các chi tiết của giấy chứng nhận VTð theo yêu cầu. 
2. Phải ñiền các phương cách bảo ñảm tính sẵn sàng của thiết bị VTð, bao gồm cả những chi tiết 
về công ty dịch vụ hoặc những công ty nếu như phương cách ñược chọn là dựa vào trên bờ bảo 
dưỡng. 
(2) Phần B 
Phải ñiền các chi tiết về những người có chuyên môn ( có GOC ) trên tàu. 
Phải ghi rõ thuyền viên nào ñược chỉ ñịnh ñể chịu trách nhiệm chính về thông tin liên lạc bằng 
VTð trong trường hợp có tình trạng khẩn cấp. 
(3) Phần C 
Phần này bao gồm việc ghi chép về vận hành hàng ngày của thiết bị VTð. Các nội dung ghi chép 
trong phần này của Nhật ký phải ñược làm thành bản ñúp. Tóm tắt các cột phải bao gồm các chi 
tiết sau: 
1. Tóm tắt nội dung các thông tin liên lạc liên quan ñến 
2. Các ghi chép về các sự kiện quan trọng liên quan ñến dịch vụ sửa chữa. Thí dụ như: 
(a) Hỏng hóc hoặc trục trặc quan trọng của thiết bị. 
(b) Mất liên lạc với các ñài bờ, trạm mặt ñất   hoặc với vệ tinh. 
(c) cứu nạn, khẩn cấp và bản tin an tòan. Việc tóm tắt phải bao gồm ngày tháng và thời gian, các 
chi tiết về các tàu liên ñới và vị trí của nó.ðiều kiện truyền sóng không tốt, thí dụ như: tầng ñiện 
ly, nhiễu do sét, nhiễu khí quyển, nhiễu sóng của ñài khác. 
(d) Những vi phạm nghiêm trọng về quy ñịnh thông tin liên lạc của các ñài khác. 
(e) Bất kỳ những biến cố quan trọng nào liên quan ñến trao ñổi về việc lưu thông tin tức như là 
không thống nhất về giá cước, không nhận ñược các bức ñiện vân vân. 
3. Vị trí của tàu ít nhất một lần một ngày. Vị trí có thể ghi tên các ñiểm ñịa lý nếu thấy thích hợp 
hoặc cách khác là kinh vĩ ñộ của vị trí. 
4. Chi tiết các kiểm nghiệm và kiểm tra ñược thực hiện trên thiết bị. 
II. Những chú ý trong việc ghi chép Nhật ký. 
Thuyền trưởng phải chỉ ñịnh một hoặc nhiều người, thông thường là những người có chuyên môn 
trong thông tin liên lạc VTð theo các Quy ñịnh ñể duy trì việc ghi chép Nhật ký và ñể thực hiện 
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các thử nghiệm và kiểm tra thiết bị như Quy ñịnh 15(7) yêu cầu và ñược nêu trong bảng liệt kê 2 
và 3 ở các ñiều Quy ñịnh. 
Các thông tin cứu nạn và liên quan ñến cứu nạn nhận ñược như là các bản tin in qua Navtex, 
EGC, RadioTelex hoặc Telex vệ tinh phải ñược ghi vào Nhật ký và kẹp lưu lại phía sau Nhật ký 
cùng thứ tự ngày tháng. Các bản tin in liên quan ñến dự báo thời tiết và cảnh báo hàng hải không 
cần phải lưu giữ nhưng phải ghi chép việc có nhận vào trong Nhật ký. 
Các thử nghiệm và kiểm tra thiết bị và bộ nguồn dự phòng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng 
như ñược nêu trong Phụ lục của Hướng dẫn này phải ñược ghi chép vào Nhật ký khi kết thúc công 
việc. Phải ghi chép ngắn gọn tóm tắt khả năng làm việc của thiết bị cùng với tên của các ñài liên 
lạc trong thời gian thử nghiệm. Nếu như phát hiện thấy có bất kỳ một thiết bị VTð nào hoạt ñộng 
không bình thường, thì người ñược chỉ ñịnh phải thông báo cho Thuyền trưởng và ghi chép ñầy 
ñủ chi tiết về những khiếm khuyết vào trong Nhật ký. 
III. Vi ệc kiểm soát Nhật ký. 
Hàng ngày Thuyền trưởng phải kiểm tra Nhật ký GMDSS và ký vào sau mỗi ngày ghi chép. 
IV. Cách huỷ bỏ Nhật ký. 
Theo quy ñịnh của Chủ tàu hoặc Cục Hàng hải. 
 

VÍ DỤ MINH H ỌA 
GHI NHẬT KÝ GMDSS 

 
GMDSS RADIO LOG                                           
M/T: ……………….………………………………………  
CALLSIGN: ……………………………………….. M.M.S.I.… ……………… 

Date and 
Time 
(G.M.T.)  

Station 
From 

Station 
To 

Frequency, 
Channel or 
Satellite 

Operator Actions or Remarks 

06 Aug. 2008         

0008       Daily Test: DSC facilities self-
test-satisfactory 

0015       Battery voltage and Paper supply 
to Printer checked-satifactory 

0017 LES 328   POR Rcvd Piracy Report. 

0030 574025100 LES 328 POR Sent email to PVT, Thailand agent. 

0035 LES 330   IOR Rcvd email from PVT. 

0125 LES 311   POR Rcvd weather report 

0500       Noon Psn: 090 32.26’N-
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1070 30.50’E 

0520 563023750     Rcvd Distress msg from M/S 
“Eagel” – Fire onboard 

        Distance to her 560 NM too far, can 
not give any assistance 

      2/off. Master 

          

          

          

07 Aug.2008         

0020 LES 328   POR Rcvd Piracy Report. 

0125 LES 311   POR Rcvd weather report 

0140 LES 330   POR Rcvd email from PVT. 

0500       Noon Psn: 070 30.00’N-080 30.00’E 

0509       Daily Test: DSC facilities self-
test-satisfactory 

0517       Battery voltage and Paper supply 
to Printer checked-satifactory 

      2/off. Master 

        

        

          

          

GMDSS RADIO LOG                            M/T: .………………………………………  
CALLSIGN: …………………………………………………….. M.M.S.I.………………………
………………………………. 

Date and Station Station Frequency, Operator Actions or Remarks 
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Time 
(G.M.T.)  

From To Channel or 
Satellite 

13 Aug. 2008         

0013 LES 328   IOR Rcvd Piracy Report. 

0030       Daily & Weekly Test: DSC 
facilities self-test-satisfactory 

0035       Battery voltage and Paper 
supply to Printer checked-
satifactory 

0045 574025100 HP Radio 12577 Khz MF/HF DSC facility – call test 
with HP Radio 

0046 HP Radio 574025100 12577 Khz Acknowledged rcvd from HP 
Radio 

0110 LES 330   POR Sent email to PVT, Thailand 
agent: Adv. ETA 

0125 LES 311   POR Rcvd weather report 

0500       Noon Psn: 070 12.20’N-
1060 35.0’E 

0650 JMA   POR Rcvd Tropical Storm Warning- 
Named “ Chanrita” 

1249 JMA   POR Rcvd Tropical Storm Warning 

      2/off. Master 

          

          

14 Aug. 2008         

0015 LES 328   IOR Rcvd Piracy Report. 

0110   LES 330 POR Sent arrivall notice to PVT, 
Thailand Agent. 
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0430       Daily & Monthly Test:  DSC 
facilities self-test-satisfactory 

0435       Battery voltage and Paper 
supply to Printer checked-
satifactory 

0455       EPIRB, SART, TWO-WAY 
VHF, battery security & 
Hydrometry, all aerials and 
insulators checked & found in 
Good condition. 

0500       Vsl is anchored at KARIMUN 
Anchorage-loading 

1105 LES 311   POR Rcvd weather report 

1110 LES 330   POR Rcvd msg from PVT: Voy. 
Instructions. 

      2/off. Master 

        

          

          

GMDSS RADIO LOG                           M/T: ……………….………………………  
CALLSIGN: …………………………………………………….. M.M.S.I.………………………
………………………………. 

Date and 

Time 

(G.M.T.) 

Station 

From 

Station 

To 

Frequency, 

Channel or 

Satellite 

Operator Actions or Remarks 
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