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NHẬT KÝ RÁC 
 
a. Quy ñịnh chung của nhật ký rác 
 - Tàu có tổng dung tích từ 400 trở lên và các tàu ñược chứng nhận chở ñược từ 
15 người trở lên phải có nhật ký rác, nhật ký rác phải ñược lập theo mẫu trong Phụ lục V 
công ước Marpol 73/78 
 - Sỹ quan phụ trách phải ghi ñầy ñủ các thông tin về hoạt ñộng ñốt hoặc thải rác 
bao gồm ngày, thời gian, vị trí, mô tả loại rác, lượng rác ước tính ñốt hoặc thải. Mọi hoạt 
ñộng ñốt hoặc thải rác phải ñược ký nhận của sỹ quan phụ trách. Sau mỗi trang ghi hết 
phải ñược thuyền trưởng ký xác nhận. 
 - Ngôn ngữ chính phải ñược ghi ít nhất bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha hoặc Pháp. 
 -  Nhật ký rác phải ñược lưu giữ trên tàu trong hai năm sau lần ghi cuối cùng ñể 
sẵn sàng khi có kiểm tra. 
 - Trong trường hợp thất thoát hoặc mất ngẫu nhiên rác cũng phải ghi ñầy ñủ các 
thông tin về hoàn cảnh, lý do mất mát. 
 - Tàu ñược chứng nhận chở 15 người trở lên thực hiện hành trình không quá 1 
giờ, hoặc các công trình cố ñịnh hay di ñộng trong quá trình thăm dò và khai thác tài 
nguyên ñáy biển, có thể miễn các yêu cầu về nhật ký rác. 
 
b. Thông tin cần ghi vào nhật ký rác 
 
 1. Khi rác ñược thải ra biển 
  - Ngày và thời gian thải 
  - Vị trí tàu (vĩ ñộ và kinh ñộ). Lưu ý: ñối với việc thải cặn hàng bao gồm 
cả các vị trí bắt ñầu và dừng thải 
  - Loại rác thải 
  - Khối lượng ước tính mỗi loại (m3) 
  - Chữ ký của sỹ quan phụ trách hoạt ñộng thải 
 2. Khi rác ñược thải tới thiết bị tiếp nhận trên bờ hoặc tới các tàu khác 
  - Ngày và thời gian thải 
  - Cảng hoặc thiết bị tiếp nhận, hoặc tên tàu nhận rác thải 
  - Loại rác thải 
  - Khối lượng ước tính mỗi loại (m3) 
  - Chữ ký của sỹ quan phụ trách hoạt ñộng thải 
 3. Khi rác ñược ñốt 
  - Ngày và thời gian bắt ñầu và dừng ñốt 
  - Vị trí tàu (vĩ ñộ và kinh ñộ) 
  - Khối lượng ước tính mỗi loại (m3) 
  - Chữ ký của sỹ quan phụ trách hoạt ñộng thải 
 4. Thải rác ngẫu nhiên hoặc các hoạt ñọng thải ngoại lệ khác 
  - Ngày và thời gian xảy ra 
  - Cảng hoặc vị trí tàu tại thời ñiểm xảy ra 
  - Loại rác thải 
  - Khối lượng ước tính mỗi loại (m3) 
  - Hoàn cảnh thải hoặc mất mát, lý do và những lưu ý chung. 
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 - Thuyền trưởng phải nhận ñược từ người khai thác thiết bị tiếp nhận tại cảng 
hoặc từ thuyền trưởng tàu thu nhận rác biên bản nhận hoặc giấy chứng nhận xác nhận về 
khối lượng rác ước tính ñã ñược chuyển khỏi tàu. Các biên bản hoặc giấy chứng nhận 
phải ñược lưu giữ trên tàu cùng với nhật ký rác trong 2 năm. 
 
 


