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THÔNG BÁO 
Về việc ñào tạo và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ an ninh hàng hải 

 
Kính gửi: Các công ty vận tải biển 
                Các công ty quản lý tàu biển 
 
 Theo yêu cầu của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ 
và trực ca cho thuyền viên năm 1978 ñược sửa ñổi, bổ sung năm 2010 (sau ñây gọi 
là 
“Công ước STCW”), có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012, thuyền viên trên 
các 
tàu áp dụng Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (ISPS) phải ñược ñào 
tạo về an ninh, tùy theo mức ñộ yêu cầu, như sau: 
- Nhận thức an ninh tàu biển; 
- Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể; 
- Sỹ quan an ninh tàu biển. 
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, quy ñịnh về ñào tạo an ninh ñối với mọi 
thuyền viên làm việc trên các tàu áp dụng Bộ luật ISPS, theo quy ñịnh của Công 
ước 

STCW, sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc áp dụng. 
ðể triển khai thực hiện Công ước STCW, Bộ Giao thông vận tải ñã ban hành 
Thông tư số 11/2012/TT-BGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2012 quy ñịnh về tiêu 
chuẩn 
chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và ñịnh biên an toàn tối thiểu 
của tàu biển Việt Nam; trong ñó, quy ñịnh các giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 
vụ 
an ninh cấp cho thuyền viên. 
 
Liên quan ñến quy ñịnh về huấn luyện nghiệp vụ an ninh cho thuyền viên làm 
việc trên tàu phù hợp với quy ñịnh của Công ước STCW và Thông tư số 
11/2012/TTBGTVT 
nói trên, Cục ðăng kiểm Việt Nam xin thông báo ñến các Quý công ty như sau: 
1. Ngày 08 tháng 02 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải ñã ban hành Quyết 
ñịnh số 389/Qð-BGTVT về việc chấp thuận Trung tâm ðào tạo, Cục ðăng 
kiểm 
Việt Nam ñược tổ chức các khóa huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện 
nghiệp vụ về an ninh hàng hải theo quy ñịnh của Thông tư số 11/2012/TT-
BGTVT. 
2. Theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ 
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Giao thông vận tải, Cục ðăng kiểm Việt Nam là cơ quan duy nhất tại Vi ệt Nam 
thực 
hiện chức năng của Chính quyền hàng hải trong công tác ñánh giá và chứng nhận 
an 
ninh cho các tàu biển Việt Nam. Trung tâm ñào tạo thuộc Cục ðăng kiểm Việt 
Nam 
ñã có trên 10 năm kinh nghiệm tổ chức công tác ñào tạo và chứng nhận Sỹ quan 
an 
ninh tàu. Các giấy chứng nhận huấn luyện về nghiệp vụ an ninh hàng hải do Trung 
tâm ðào tạo trình Cục ðăng kiểm Việt Nam ký ñể cấp cho thuyền viên ñã ñược tất 
cả các Chính quyền cảng và một số Chính quyền hàng hải nước ngoài (Panama, 
Belize, 
Tuvalu, Campuchia, Mông Cổ, ...) công nhận. 
3. ðể ñáp ứng yêu cầu về ñào tạo và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp 
vụ an ninh hàng hải cho thuyền viên, Trung tâm ðào tạo, Cục ðăng kiểm Việt 
Nam 
tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện tại Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang và thành 
phố 
Hồ Chí Minh, cụ thể như sau: 
a. Khóa huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Sỹ quan 
an ninh tàu biển 
Thời gian huấn luyện 03 ngày, ñối tượng tham gia là các sỹ quan boong có thời 
gian ñi biển từ 12 tháng trở nên. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện với kết quả 
thi 
ñạt yêu cầu, người tham gia ñào tạo sẽ ñược cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 
nghiệp 
vụ Sỹ quan an ninh tàu biển. 
b. Khóa huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Thuyền 
viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể 
Thời gian huấn luyện 1,5 ngày, ñối tượng tham gia là thuyền viên dự ñịnh ñược 
giao nhiệm vụ an ninh cụ thể trên tàu. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện với kết 
quả thi ñạt yêu cầu, người tham gia ñào tạo sẽ ñược cấp Giấy chứng nhận huấn 
luyện 
nghiệp vụ Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh tàu biển cụ thể. 
c. Khóa huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Nhận thức an ninh 
tàu biển 
Thời gian huấn luyện 01 ngày, ñối tượng tham gia là tất cả thuyền viên làm 
việc trên tàu biển thuộc phạm vi áp dụng Bộ luật ISPS. Sau khi hoàn thành khóa 
huấn 
luyện với kết quả thi ñạt yêu cầu, người tham gia ñào tạo sẽ ñược cấp Giấy chứng 
nhận huấn luyện Nhận thức an ninh tàu biển. 
 
Các Công ty có nhu cầu ñào tạo và cấp giấy chứng nhận về an ninh hàng hải 
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phù hợp với quy ñịnh của Công ước STCW, ñề nghị liên hệ: 
Trung tâm ðào tạo, Cục ðăng kiểm Việt Nam 
ðịa chỉ: 18 Phạm Hùng, Mỹ ðình, Từ Liêm, Hà Nội 
ðiện thoại: +4 3768 4715 (xin máy lẻ: 804 hoặc 805); Fax: +4 3768 4726 
Thư ñiện tử: xuatdn@vr.org.vn. 
     
                                                                                                      CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; (ñã ký) 
- Phòng TB, VRQC; 
- Lưu VP, ðT. 
                                                                                             Trịnh Ngọc Giao 


