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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BỘ LUẬT QUỐC TẾ 

3.1 BỘ LUẬT IMDG CODE 

Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng ñường biển IMDG 
ñược xây dựng nhằm ñưa ra một bộ luật quốc tế về các vấn ñề liên quan ñến vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng ñường biển như việc ñóng gói, vận chuyển hàng 
bao kiện và xếp hàng, liên quan ñến phân cách các loại hàng không tương thích. 

3.1.1 Sự ra ñời, phát tri ển của bộ luật IMDG 

Sự phát triển của bộ luật IMDG ñược bắt ñầu với việc Công ước SOLAS 1960 
ñề nghị rằng các chính phủ cần thiết  phải áp dụng thống nhất một bộ luật về vận 
chuyển hàng nguy hiểm, như là một phụ lục của Công ước. 

Một nhóm làm việc của Ủy ban An toàn Hàng hải bắt ñầu chuẩn bị bộ luật vào 
năm 1961 trong sự hợp tác chặt chẽ với Ủy ban các chuyên gia Liên hợp quốc về 
vận chuyển hàng nguy hiểm, nơi ñã có một báo cáo ñề ra các yêu cầu tối thiểu về 
vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tất cả các phương thức vận chuyển vào năm 
1956. 

Cho ñến khi ñược phê chuẩn tại ðại hội ñồng IMO lần thứ tư năm 1965, Bộ 
luật IMDG ñã có nhiều sửa ñổi nhằm ñáp ứng sự phát triển công nghiệp. Bộ luật 
ñược sửa ñổi và ñưa ra theo chu kỳ hai năm một lần và áp dụng sau hai năm kể từ 
khi thông qua. Trong ñó, cơ bản áp dụng cho tất cả các loại hình vận tải nên ñảm 
bảo không gặp khó khăn trong vận tải ña phương thức. 

Các sửa ñổi không ảnh hưởng ñến nội dung cư bản của bộ Luật, cho phép 
IMO ñáp ứng ñược những yêu cầu của phát triển giao thông trong thời gian hợp 
lý. Các sửa ñổi bắt nguồn từ hai nguồn, do các nước thành viên gửi ñến trực tiếp 
hoặc do IMO ñưa ra khi xem xét ñến các khuyến nghị của Liên hợp quốc về vận 
chuyển hàng nguy hiểm.  

Bộ luật IMDG với tất cả các vấn ñề liên quan ñược Ủy ban luật vận chuyển 
hàng nguy hiểm của Liên hiệp quốc thông qua tại cuộc họp lần thứ 21 tại Geneva 
từ 4 ñến 13 tháng 12 năm 2000. 

Sửa ñổi bổ xung chương VII Công ước SOLAS (vận chuyển hàng nguy hiểm 
thông qua tháng năm 2002 qui ñịnh bắt buộc thực hiện bộ luật IMDG từ 1 tháng 1 
năm 2004. Bản mới nhất bộ luật IMDG code là bản tháng 4/2008. 

3.1.2 Mã số hàng nguy hiểm theo bộ luật IMDG. 

Hàng nguy hiểm ñược phân chia thành các loại khác nhau, và trong mỗi loại 
lại chia thành nhóm nhỏ theo các tính chất cơ bản và ñặc tính của nó. Mỗi loại 
hàng ñều ñược nêu trong Danh mục hàng nguy hiểm, với kiểu loại và các yêu cầu 
cụ thể. 

Phù hợp với những tiêu chuẩn về lựa chọn chất ô nhiễm biển theo phụ lục II, 
Công ước MARPOL 73/78, một số loại hàng nguy hiểm trong nhiều loại ñược 
xem là hàng gây ô nhiễm môi trường biển. 
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Theo Công ước SOLAS-74 và Bộ luật IMDG Code, người ta phân hàng nguy 
hiểm làm 9 loại và có hướng dẫn  cụ thể về cách vận chuyển, bốc dỡ bảo quản ...  

- Loại 1: Chất nổ (Explosive Substances or Articles) 

Chất nổ ñược chia thành các nhóm nguy hiểm sau: 

+ Nhóm 1.1: Bao gồm các chất, vật phẩm mà nguy cơ phát nổ khối là tiềm 
tàng. 

+ Nhóm 1.2: Bao gồm các chất, vật phẩm tạo ra nguy hiểm nhưng không phải 
là nguy cơ phát nổ khối (Mass explosion hazard). 

+ Nhóm 1.3: Bao gồm các  chất, vật phẩm có tiềm tàng nguy cơ cháy hoặc nổ 
nhẹ, không phải là mối nguy hiểm gây nổ khối. 

+ Nhóm 1.4: Bao gồm các chất, vật phẩm không thể hiện mối nguy hiểm 
nghiêm trọng. 

+ Nhóm 1.5: Bao gồm các chất rất không nhạy nhưng lại tồn tại mối nguy 
hiểm gây nổ khối. 

+ Nhóm 1.6: Bao gồm các vật phẩm cực kỳ không nhạy và không tồn tại mối 
nguy hiểm gây nổ khối. 

 
 

 
Hình 3.1: Hàng nguy hiểm loại 1  

 

- Loại 2: Các chất khí (Gases) 

Các chất khí là các chất có những ñặc ñiểm sau: 

+ Tại nhiệt ñộ 500C có áp suất bay hơi lớn hơn 300 kPa, hoặc 
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+ Hoàn toàn ở thể khí ở nhiệt ñộ 200C tại áp suất tiêu chuẩn 101,3 kPa. 

Chất khí nêu trên ñược chuyên chở trên tàu trong các dạng như: Khí nén, khí 
hoá lỏng, khí hoá lỏng dưới áp suất cao, khí hoá lỏng dưới áp suất thấp và khí 
ñược hoà tan trong dung dịch. 

Các chất khí này có thể phân chia thành 3 loại cơ bản sau: 

2.1 Các chất khí dễ cháy (Flammable Gases) 

 

 
 

 

 

 

2.2 Các chất khí không dễ cháy, không ñộc (Non-Flammable, Non-Toxic 
Gases) 

 

 
  

2.3 Các chất khí ñộc (Toxic Gases) 
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Hình 3.2: Hàng nguy hiểm loại 2  

 

- Loại 3: Chất lỏng dễ cháy  (Flammable Liquids) 

Chất lỏng dễ cháy có thể bao gồm hai loại chủ yếu là: 

+ Các chất lỏng dễ cháy : ðây là các chất lỏng ñược chuyên chở tại nhiệt ñộ 
bằng hoặc lớn hơn ñiểm bắt lửa của chúng hoặc là các hợp chất ñược chuyên chở 
dưới nhiệt ñộ cao ở dạng  lỏng và chúng sinh ra khí dễ cháy tại nhiệt ñộ tương 
ñương hoặc thấp hơn nhiệt ñộ chuyên chở lớn nhất.  

+ Các chất lỏng ñã bị triệt tiêu ñặc tính dễ nổ: ðây thực chất là các hợp chất 
dễ nổ nhưng ñã ñược hoà tan hoặc pha vào nước hay các chất lỏng khác, tạo ra 
một hỗn hợp chất lỏng ñồng nhất ñể triệt tiêu ñặc tính dễ nổ. 

 

 
Hình 3.3: Hàng nguy hiểm loại 3  

- Loại 4: Chất rắn nguy hiểm (Dangerous Solid) 

Chất rắn nguy hiểm là các chất khác với các hợp chất thuộc loại chất nổ. Dưới 
các ñiều kiện chuyên chở, các chất này luôn dễ cháy hoặc chúng là nguyên nhân 
góp phần tạo ra ñám cháy. 

Chất rắn nguy hiểm có thể phân chia thành các loại chủ yếu sau: 

4.1 Các chất rắn dễ cháy (Flammable Solids) 

4.2 Các chất rắn dễ cháy và tự cháy (Substances liable to spontaneous 
Combustion) 
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4.3 Các chất rắn tiếp xúc với nước thì sinh ra khí dễ cháy (Substances which, 

in contact with water, emit flammable gases) 

 

 
Hình 3.4: Hàng nguy hiểm loại 4  

 

- Loại 5: Các chất ôxít và peroxit hữu cơ (Oxidizing Substances and Organic 
Peroxides).  

5.1 Các chất ôxít dễ cháy  

5.2 Các peroxit hữu cơ dễ cháy. 

 

 
Hình 3.5: Hàng nguy hiểm loại 5  

- Loại 6: Các chất ñộc hoặc chất gây nhiễm bệnh (Toxic Substances or 
Infectious).  

Các chất ñộc là các chất có thể gây tử vong hoặc gây các thương tật nguy hiểm 
hoặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng ñến sức khoẻ con người nếu hít phải hay tiếp 
xúc với chúng. 
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Các chất gây nhiễm bệnh là các chất mà bản thân chúng có chứa các mầm 
bệnh, do vậy hoàn toàn có thể gây lây nhiễm bệnh trên gia súc hay con người. 

 

  
Hình 3.6: Hàng nguy hiểm loại 6  

 

- Loại 7: Các chất phóng xạ (Radio active Materials) 

Các chất phóng xạ ñược hiểu là bất cứ vật liệu có chứa phóng xạ nào mà cả ñộ 
phóng xạ ñã làm giàu hoặc ñộ phóng xạ tuyệt ñối thể hiện trong khai báo gửi hàng 
ñều vượt quá giá trị ñã ñược ấn ñịnh theo các mục từ 2..7.7.2.1 ñến 2.7.7.2.6  trong 
IMDG Code. 

 

 
Hình 3.7: Hàng nguy hiểm loại 7  

 

- Loại 8: Các chất ăn mòn (Corrosive Substances) 

ðây chính là các chất có khả năng làm hư hỏng, thậm chí phá huỷ các vật liệu, 
hàng hoá khác hay phương tiện vận chuyển nếu có sự rò rỉ hoặc tiếp xúc do các 
phản ứng hoá học gây nên. 
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Hình 3.8: Hàng nguy hiểm loại 8 

 

- Loại 9: Các chất và vật phẩm nguy hiểm khác (Miscellenious Dangerous 
Substances and Article) 

ðây là các chất và các vật phẩm khác với các chất và vật phẩm ñã ñược phân 
loại ở tám loại hàng nguy hiểm trên nhưng có các ñặc tính nguy hiểm theo các 
ñiều khoản trong phần A, chương VII, SOLAS-74 hoặc là các chất ở dạng lỏng 
ñược chuyên chở tại nhiệt ñộ tương ñương hoặc lớn hơn 1000C, các chất rắn ñược 
chuyên chở tại nhiệt ñộ tương  ñương hoặc lớn hơn 2400C .  

Ngoài ra chúng còn là các chất mặc dù không ñược quy ñịnh theo các ñiều 
khoản của phần A, chương VII, SOLAS-74 nhưng lại ñược quy ñịnh theo các ñiều 
khoản của chương III, MARPOL 73/78 ñã bổ sung. Những ñặc tính của các chất 
này ñược cho trong "Danh mục hàng hoá nguy hiểm", chương 3.2, IMDG Code. 

 

 
Hình 3.9: Hàng nguy hiểm loại 9 

- Các chất gây ô nhiễm biển (Marine Pollutant) 

ðây là các chất ñộc hại cho môi trường sinh thái dưới nước, làm ảnh hưởng 
ñến quá trình sinh trưởng của hải sản và các sinh vật biển. Các chất này là các chất 
gây ô nhiễm môi trường biển theo các ñiều khoản của phụ lục III , MARPOL 
73/78 ñã ñược bổ sung.  
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Hình 3.10: Chất gây ô nhiễm biển 

 

3.1.3 Yêu cầu về vận chuyển hàng nguy hiểm  

Trước khi vận chuyển hàng nguy hiểm người vận tải phải tham khảo hướng 
dẫn về vận chuyển hàng nguy hiểm của Tổ chức hàng hải quốc tế IMO như 
SOLAS-74, Bộ luật vận chuyển hàng nguy hiểm (IMDG Code) và ñặc biệt chú ý 
các ñiều sau:  

- Hàng phải ñược ñóng gói kỹ, bao bì tốt, không bị hợp chất trong bao bì phá 
hủy, phải chịu ñựng ñược những nguy hiểm thông thường do vận tải biển gây ra. 
Nếu dùng các vật liệu có khả năng thấm hàng lỏng ñể ñể ñệm lót các loại hàng ñó 
thì những vật liệu này phải hạn chế ñến mức thấp nhất những nguy hiểm do chất 
lỏng gây ra. Khi ñóng chất lỏng trong các bình phải trừ ra một thể tích phòng nổ. 

- ðộ bền của các bình chứa, ñặc biệt là khí nén và gas phải ñảm bảo. Các bình 
chứa phải có kết cấu thích hợp và phải ñược thử áp suất giới hạn trước. Những 
bình chứa hàng nguy hiểm trước ñây chưa ñược vệ sinh ñúng mức thì coi chúng là 
những bình chứa hàng nguy hiểm. 

- Hàng nguy hiểm phải có tên gọi theo ñúng tên gọi kỹ thuật trong vận tải mà 
không  ñược chỉ gọi theo tên thương mại. Ký mã hiệu ñó phải ñược viết hoặc dán 
ở những chỗ dễ nhìn thấy nhất và phải chỉ rõ tính chất nguy hiểm của hàng bên 
trong. Mỗi kiện hàng phải có ñầy ñủ ký hiệu, nhãn hiệu. 

- Tất cả những tài li ệu có liên quan ñến việc chuyên chở hàng nguy hiểm phải 
gọi ñúng tên kỹ thuật trong vận tải và ghi ñúng ñặc ñiểm kỹ thuật của hàng, phải 
có ñầy ñủ giấy chứng nhận là bao bì và việc ñóng gói ñã ñảm bảo, ñồng thời có 
ñầy ñủ ký nhãn hiệu. Tàu phải có danh sách liệt kê hàng nguy hiểm chở trên tàu, 
sơ ñồ hàng hóa phải nêu ñược các vị trí hàng trên tàu, hàng phải ñược xếp an toàn 
và phù hợp với tính chất của chúng. Những hàng kỵ nhau phải ñược xếp ngăn cách 
riêng biệt theo ñúng quy tắc phân cách hàng nguy hiểm trong IMDG Code. 

- Phải có tờ khai và giấy chứng nhận hàng nguy hiểm trên tàu, trong ñó có ñầy 
ñủ các thông tin về hàng nguy hiểm, mã số liên hợp quốc (UN Number), bao bì, 
cách ñóng gói, các hướng dẫn cần thiết trong khi xếp dỡ, vận chuyển và bảo quản, 
các hướng dẫn ñể xử lý trong trường hợp khẩn cấp cũng như sơ cứu y tế ban ñầu. 

3.1.4 Giới thi ệu IMDG Code-2002 

3.1.4.1. Cấu trúc của IMDG Code-2002 

IMDG Code-2002 ñược ban hành theo nghị quyết A.716 (17) và các sửa ñổi 
từ 27 ñến 30 chương VII/1.4 của SOLAS-74 cũng như chương 1(3) phụ lục III 
MARPOL-73/78. 
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IMDG Code-2002  có hiệu lực toàn bộ vào 01/01/2004. 

IMDG Code-2002 có cấu trúc gồm 2 tập và 1 phụ bản. 

Tập 1 gồm có nội dụng sau: 

Phần 1: Các qui ñịnh chung, ñịnh nghĩa và huấn luyện 

Chương 1.1: Các qui ñịnh chung 

Chương 1.2: ðịnh nghĩa, ñơn vị ño và từ viết tắt. 

Chương 1.3: Huấn luyện 

Phần 2: Phân loại 

Chương 2.0: Hướng dẫn 

Chương 2.1: Loại 1: Chất nổ 

Chương 2.2: Loại 2: Khí ga 

Chương 2.3: Loại 3: Chất lỏng dễ cháy 

Chương 2.4: Loại 4: Chất rắn dễ cháy: chất rắn dễ cháy, chất rắn tự bốc cháy, 
chất rắn tạo ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước 

Chương 2.5: Loại 5: Chất oxy hoávà chất peroxise hữu cơ 

Chương 2.6: Loại 6: Chất ñộc và chất nhiễm ñộc 

Chương 2.7: Loại 7: Chất phóng xạ 

Chương 2.8: Loại 8: Chất ăn mòn 

Chương 2.9: Loại 9: Các chất nguy hiểm khác 

Chương 2.10: Ô nhiễm hàng hải 

Phần 4: Qui ñịnh về ñóng gói và ñóng két 

Chương 4.1: Cách ñóng gói, bao gồm cả Container hàng rời và các kiện ñóng 
gói lớn 

Chương 4.2: Cách sử dụng két di ñộng và container chở ga nhiều thành phần 

Chương 4.3: Cách ñóng gói hàng rời 

Phần 5:  Qui trình gửi hàng 

Chương 5.1: Qui ñịnh chung 

Chương 5.2: Nhãn mác bao kiện, kể cả Container hàng rời 

Chương 5.3: áp phích và nhãn mác của dơn vị hàng hoá 

Chương 5.4: Giấy tờ 

Chương 5.5: Các qui ñịnh ñặc biệt khác 

Phần 6: Kết cấu và việc kiểm tra ñóng gói của Container hàng rời, các cấu 
kiện lớn, két di ñộng và két ñặt trên xe lăn 
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Chương 6.1: Qui ñịnh về kết cấu và kiểm tra ñóng gói (ngoài loại 6.2) 

Chương 6.2: Qui ñịnh về kết cấu và kiểm tra thùng chứa áp lực, ñồ phun khí 
và các thùng nhỏ chứa ga. 

Chương 6.3: Qui ñịnh về kết cấu và kiểm tra cho hàng loại 6.2 

Chương 6.4: Qui ñịnh về kết cấu, kiểm tra và áp dụng cho ñóng gói và vật liệu 
của hàng loại 7 

Chương 6.5: Qui ñịnh về kết cấu và kiểm tra cho container hàng rời 

Chương 6.6: Qui ñịnh về kết cấu và kiển tra các cấu kiện lớn 

Chương 6.7: Qui ñịnh về thiết kế, kết cấu, thanh tra và kiểm tra các két di 
ñộng và container chứa ga nhiều thành phần 

Chương 6.8: Qui ñịnh về két ñặt trên xe lăn 

Phần 7: Qui ñịnh liên quan ñến hoạt ñộng vận tải 

Chương 7.1: Xếp hàng 

Chương 7.2: Phân cách hàng 

Chương 7.3: Các qui ñịnh ñặc biệt trong trường hợp tai nạn và cháy liên quan 
ñến hàng nguy hiểm 

Chương 7.4: Vận chuyển hàng ñóng gói theo khối trên tàu 

Chương 7.5: ðóng gói hàng theo khối trên tàu 

Chương 7.6: Vận chuyển hàng nguy hiểm trên xà lan ñặt trên tàu chở xà lan 

Chương 7.7: Qui ñịnh về việc quản lý nhiệt ñộ 

Chương 7.8: Qui ñịnh về việc vận chuyển rác 

Chương 7.9: Xác nhận của chính quyền có thẩm quyền 

Tập 2 gồm có nội dung sau: 

Phần 3: Danh mục hàng nguy hiểm và số lượng giới hạn chấp nhận ñược 

Chương 3.1 Phần chung 

Chương 3.2 Danh mục hàng nguy hiểm 

Chương 3.3 Các qui ñịnh ñặc biệt áp dụng cho các vật phẩm, vật liệu, chất bền 
vững 

Chương 3.4 Số lượng giới hạn 

Chương 3.5 Kế hoạch vận chuyển cho hàng nhóm 7: Chất phóng xạ. 

Phụ lục A: Danh mục tên chung và dạng không phân ñịnh- Tên vận chuyển 
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Phụ lục B: Từ ñiển thuật ngữ 

Bảng mục lục 

Tập phụ bản bao gồm các nội dung cơ bản sau: 

- Các hướng dẫn trong trường hợp khẩn cấp như  cháy, rò  rỉ EmS (Emergency 
Schedule Guide). 

- Các chỉ dẫn về sơ cứu y tế MFAG (Medical First Aid Guide). 

- Quy trình báo cáo. 

- Các ñiều khoản về bao bì, ñóng gói (Cargo Transport Units - CTUs). 

- An toàn trong việc sử dụng thuốc trừ sâu. 

- Bộ luật quốc tế về an toàn vận chuyển nhiên liệu phóng xạ hạt nhân, nguyên 
tử, các chất thải phóng xạ mức cao ñã ñóng gói (INF Code). 

3.1.4.2 Cấu trúc của danh mục hàng nguy hiểm 

Danh mục hàng nguy hiểm ñược chia làm 18 cột như sau: 

Packing IBC 
UN No. 

Proper 
shipping 

name 

Class or 
division 

Subsidiary 

risk(s) 

Packing 
group 

Special 
provision 

Limited 
quantities 

Instruction Provision Instruction     Provison 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

           

 

Tanks instruction EmS 
Stowage and 
segregation 

Properties and 
observation 

UN No. 

IMO UN Provision     

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

       

 

Cột 1: Số thứ tự Liên hiệp quốc (gồm có 4 chữ số) (UN N0.) 

Cột 2: Tên vận chuyển của hàng hoá (Proper shipping name (PSN)) 

Cột này nêu tên của hàng nguy hiểm ở hàng trên  

Cột 3: Loại hoặc phân loại 

Cột 4: Nhãn dán thêm với loại hàng này.  

Bao gồm số nhóm của nhãn dán thêm theo cách phân loại ở phần 2. Cột này 
cũng nêu rõ hàng ñó gây ô nhiễm môi trường hay gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng hay không. 

P gây ô nhiễm môi trường 
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PP Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

• Chỉ gây ô nhiễm môi trường khi có chứa 10% hoặc hơn chất xếp loại P, hoặc 
1% hoặc hơn chất xếp loại PP. 

Cột 5: Nhóm ñóng gói   

Như I, II, hoặc III, nếu một loại hàng có qui ñịnh từ hai loại ñóng gói khác 
nhau trở lên, kiểu ñóng gói của nó ñược quyết ñịnh dựa theo tính chất của nó, 
ñược nêu trong phần 2. 

Cột 6: Các qui ñịnh ñặc biệt 

Chữ số trong cột này liên quan ñến các qui ñịnh ñặc biệt ñược nêu trong 
chương 3.3 phần 3. Số của các qui ñịnh ñặc biệt liên quan ñến biển bắt ñầu từ số 
900. 

Cột 7: Số lượng giới hạn 

Cột này nêu số lượng lớn nhất cho một kiện hàng ñược chuyên chở của laoih 
hang nguy hiểm tuân theo qui ñịnh trong chương 3.4 phần 3.Từ "không" trong cột 
này có nghĩa là hàng này không ñược phép vận chuyển theo qui ñịnh trong chương 
3.4. 

Cột 8: Hướng dẫn ñóng gói 

Cột này bao gồm mã gồm chữ cái và chữ số liên quan ñến qui ñịnh ñóng gói 
trong 4.1.4. 

Mã bao gồm chữ cái P liên quan ñến hướng dẫn ñóng gói nêu trong chương 
6.1, 6.2, hoặc 6.3. 

Mã bao gồm chữ cái LP liên quan ñến ñóng gói cho kiện hàng lớn nêu trong 
chương 6.6. 

Mã bao gồm chữ cái BP liên quan ñến ñóng gói hàng rời nêu trong chương 4.3 

Nếu một mã không bao gồm các chữ cái như trên, có nghĩa là  hàng không 
chấp nhận cho ñóng gói theo kiểu ñó. 

Khi có mã N/R trong cột này, có nghĩa là loại hàng này không cần thiết phải 
ñóng gói. 

Cột 9: Qui ñịnh ñóng gói ñặc biệt 

Cột này bao gồm mã gồm chữ cái và chữ số liên quan ñến qui ñịnh ñóng gói 
ñặc biệt nêu trong 4.1.4. 

Mã bao gồm chữ cái PP liên quan ñến qui ñịnh ñóng gói ñặc biệt áp dụng cho 
việc sử dụng hướng dẫn ñóng gói liên quan ñến mã P trong phần 4.1.4.1 

Mã bao gồm chữ cái L liên quan ñến qui ñịnh ñóng gói ñặc biệt áp dụng cho 
việc sử dụng hướng dẫn ñóng gói liên quan ñến mã LP trong phần 4.1.4.3 

Cột 10: Hướng dẫn về ñóng gói container hàng rời 
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Cột này nêu các mã có chữ IBC liên quan ñến hướng dẫn ñóng gói container 
nêu ra theo mã IBC trong chương 6.5 

Nếu một loại hàng không có mã, có nghĩa là loại hàng ñó không phù hợp với 
việc vân chuyển bằng container chở hàng rời. 

Cột 11: Các qui ñịnh ñặc biệt về container hàng rời 

Cột này bao gồm mã gồm chữ cái và chữ số gồm có chữ B, liên quan ñến các 
qui ñịnh ñóng gói ñặc biệt theo hướng dẫn về ñóng gói theo bộ luật "IBC". 

Cột 12: Hướng dẫn về két theo IMO 

Cột này tuân thủ theo qui ñịnh về các két di ñộng của IMO và các xe chở két 
di ñộng tuân thủ theo các qui ñịnh của sửa ñổi 29 của bộ luật này với các qui ñịnh 
trong 4.2.0. Các qui ñịnh của cột này có thể thay thế các qui ñịnh ở cột 13 tới 
2010. Cột này bao gồm mã T (xem 4.2.5.2.60 và ñôi khi thay thế chú ý TP. Khi 
không có mã T nêu trong cột này, ta sẽ áp dụng mã T nêu trong cột 13. 

Cột 13: Hướng dẫn về két theo UN 

Cột này bao gồm mã T (xem 4.2.5.2.6) áp dụng cho việc vận chuyển hàng 
nguy hiểm trong các két di ñộng và két ñặt trên xe lăn. 

Khi mã T không nêu trong cột này có nghĩa là hàng nguy hiểm không ñược 
phép chuyên chở trong các két di ñộng trừ trường hợp ñược sự cho phép củacác cơ 
quan có thẩm quyền. 

Cột 14: Các qui ñịnh ñặc biệt về két 

Cột này gồm các lưu ý TP (xem 4.2.5.3) áp dụng cho việc vận chuyển hàng 
nguy hiểm trong các kétdi ñộng và két ñặt trên xe. Lưu ý TP nêu trong cột này áp 
dụng cho các két di ñộng trong cả hai cột 12 và 13. 

Cột 15: Số hiệu EmS 

Cột này nêu các qui trình khẩn cấp khi cháy và tràn trong "Hướng dẫn khi có 
tình huống khẩn cấp cho tàu chở hàng nguy hiểm" 

Mã ñầu tiên về EmS liên quan ñến vấn ñề qui trình khi cháy (ví dụ Qui trình 
khi cháy Alfa "F-A" Qui trình cháy chung). 

Mã thứ hai liên quan ñến qui trình khi tràn (ví dụ Qui trình khi tràn Alfa "S-A" 
chất ñộc hại). 

Cột 16: Xếp và phân cách 

Cột này nêu các qui ñịnh về xếp và phân cách hàng theo phần 7. 

Cột 17: Cột này bao gồm các ñặc tính và khả năng quan sát ñược của hàng 
nguy hiểm ñược nêu ra. Các qui ñịnh trong cột này không bắt buộc phải có. 

Cột 18: Số thứ tự theo Liên hiệp quốc (gồm có 4 chữ số) (UN N0.) 

3.1.4.3 Cách sử dụng Bộ luật IMDG Code, 2002 
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Từ số hiệu theo Liên hiệp quốc hoặc tên vận chuyển của hàng hoá ta tra theo 
bảng nêu trong phần trên, vào các cột ta có các hướng dẫn khi vận chuyển loại 
hàng này. Có các số liệu hướng dẫn này ta tra trong phần phụ lục, biết ñược các 
hướng dẫn cụ thể. 
 


