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 TÓM TẮT QUY TẮC PHÒNG NGỪA TÀU  
THUYỀN ĐÂM VA TRÊN BIỂN (COLREGS 1972) 

                                                                                   Capt. Tiếu Văn Kinh  2011 

CÁC ĐỊNH NGHĨA ( Trích Điều 3) 
• Tàu thuyền (Vessel): bao gồm các loại phương tiện giao thông vận tải trên mặt nước, kể 

cả loại không có lượng chiếm nước, tàu đệm khí WIG, thủy phi cơ. 

• Tàu thuyền đang  đánh cá (Vessel Engaged in Fishing): là tàu thuyền đang đánh cá 
bằng lưới, dây câu, lưới vét hay các dụng cụ đánh cá khác làm hạn chế khả năng điều động 
của chúng. 

• Tàu thuyền mất khả năng điều động (Vessel Not Under Comment – NUC):  là tàu 
thuyền vì hoàn cảnh đặc biệt nào đó không có khả năng điều động theo yêu cầu của Quy tắc 
này cho nên không thể tránh đường cho tàu thuyền khác (hỏng máy lái, hỏng máy chính...). 

• Tầu thuyền bị hạn chế khả năng điều động (Vessel Restricted in Its Ability To 
Maneuver – RAM) là tàu thuyền vì đặc điểm của công việc gây cản trở cho khả năng điều động 
của nó, vì vậy không thể tránh đường cho tàu khác theo yêu cầu của Quy tắc (như tàu đang 
thả phao, đặt cáp ngầm ...) 

• Tàu thuyền bị mớn nước khống chế (Vessel constrained by her draught -CBD): là  tàu 
thuyền máy do sự tương quan giữa mớn nước của tàu và độ sâu của luồng tàu bị hạn chế một 
cách nghiêm ngặt khả năng đi chệch hướng đi của nó.   

• Tàu thuyền đang hành trình (Vesel underway): là một  tàu thuyền không thả neo, không 
buộc vào bờ, không mắc cạn. 

• Tàu thuyền phải nhường đường (Give-way vessel): là một tàu phải đổi hướng và tốc 
độ để tránh nguy cơ đâm va với tàu được nhường đường. 

• Tàu thuyền được nhường đường (Stand-on vessel): là tàu thuyền phải giữ nguyên 
hướng và tốc độ (trừ khi phải tránh đâm va với tàu thuyền khác). 

CẢNH GIỚI (Trích Điều 5) 
Mỗi tàu thuyền phải duy trì cảnh giới liên 
tục. 

TỐC ĐỘ AN TOÀN (Trích Đ.6) 
Tất cả các tàu lúc nào cũng phải chạy 
với tốc độ an toàn.  

• Dù trong điều kiện nào cũng phải chạy 
với tốc độ đủ chậm để tránh đâm va. 

• Nếu chưa khẳng định có nguy cơ đâm 
va, thì coi như đang tồn tại nguy cơ 

TRÁCH NHIỆM TƯƠNG QUAN GIỮA HAI 
TÀU THUYỀN (Trích  Đ.18) 
a)Tàu thuyền máy đang hành trình phải 
nhường đường cho (Loại trừ trường hợp ở 
Đ.9,Đ.10 và Đ,13):  

 1.Tàu thuyền mất khả năng điều động; 
 2.Tàu thuyền hạn chế khả năng điều động; 
3.Tàu thuyền đang đánh cá; 
4.Tàu thuyền buồm. 

b) Thuyền buồm đang chạy phải nhường 
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đâm va để xử lý. 

XÁC ĐỊNH NGUY CƠ ĐÂM VA ( Đ.7) 
Mọi tàu thuyền phải sử dụng các thiết bị 
thích hợp sẵn có bao gồm cảnh giới (mắt 
nhìn và tai nghe), rađa, vô tuyến...để xác 
định  sự tồn tại nguy cơ đâm va. 
• Hướng ngắm tàu kia không đổi và 

khoảng cách giữa hai tàu giảm biểu thị 
có nguy cơ đâm va. 

HÀNH ĐỘNG TRÁNH VÀ (Trích Đ.8) 
• Hành động tránh va phải được áp dụng 

đủ sớm trước khi đến gần. 
• Bất cứ sự thay đổi hướng đi hay tốc độ 

đều phải đủ lớn và rõ ràng đối với tàu 
thuyền đang tiếp cận.  

• Tránh thay đổi hướng góc độ nhỏ, lắt 
nhắt liên tục. 

LUỒNG HẸP (Trích Đ.9) 
Tàu đang đánh cá không được cản trở lối 
đi của các tàu thuyền đang chạy trong 
luồng, đường  tàu. 

 

PHÂN LUỒNG G.THÔNG (Trích  
Đ.10) 
Tàu đang đánh cá không được cản trở lối 
đi của các tàu thuyền đang chạy theo giải 
phân cách. 

 

VƯỢT TÀU THUYỀN KHÁC 
(Đ.13,17) 
Một tàu thuyền được coi là vượt tàu khác 
khi nó tiếp cận từ hướng lớn hơn 22,50 
sau chính ngang của tàu thuyền đó và 
phải nhường đường cho tàu thuyền bị 
vượt. 

• Một tàu thuyền bị vượt phải giữ nguyên 
hướng đi và tốc độ. 

đường cho: 1.Tàu thuyền mất khả năng điều 
động;  2. Tàu thuyền bị hạn chế khă năng điều 
động;  3. Tàu thuyền đánh cá.  

c) Một tàu thuyền đang đánh cá khi di chuyển, 
với mức độ có thể được phải nhường đường 
cho: 1) Tàu thuyền mất khả năng điều động; 2) 
Tàu thuyền hạn chế khả năng điều động. 

KHI GẶP TÀU KHÁC CHẠY ĐỐI HƯỚNG 
(Trích Đ.14) 
Khi hai tàu thuyền máy chạy đối hướng (ngược 
chiều) hoặc gần đối hướng dẫn tới nguy cơ 
đâm va, thì cả hai phải chuyển hướng về bên 
phải của mình sao cho hai tàu thuyền đi qua 
bên mạn trái của nhau (loại  trừ quy định trong 
Đ.9, Đ.10 và Đ18). 

TÌNH HUỐNG CẮT HƯỚNG (Trích Đ.15 và 
Đ.17) 
Khi hai tàu thuyền máy đi cắt hướng nhau đến 
mức có nguy cơ đâm va thì tàu thuyền nào 
thấy tàu thuyền kia ở bên mạn phải của mình 
thì phải nhường đường cho tàu thuyền đó và 
nếu hoàn cảnh cho phép thì tránh đi qua trước 
mũi của tàu thuyền đó. 

HÀNH ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN PHẢI 
NHƯỜNG ĐƯỜNG (Trích Đ.16) 
Bất cứ tàu thuyền nào nhìn thấy tàu thuyền 
khác và có trách nhiệm phải nhường đường 
cho tàu thuyền đó, thì với mức độ có thể được 
phải điều động kịp thời và dứt khoát để tránh 
xa hẳn tàu thuyền đó.  

HÀNH ĐỘNG CỦA TÀU THUYỀN ĐƯỢC 
NHƯỜNG ĐƯỜNG ( Đ.17) 
Khi một trong hai tàu cần phải nhường đường 
thì tàu kia (tàu được nhường đường) phải giữ 
nguyên hướng và tốc độ. 
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ĐÈN VÀ DẤU HIỆU 
ÁP DỤNG (Điều 22) 

• Các Điều sau đây áp dụng cho mọi điều kiện thời tiết. Các Điều về đèn áp dụng 
từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc. Trong khoảng thời gian đó không được 
trưng bất cứ đèn nào khác, trừ những đèn không thể gây hiểu nhầm, không gây 
ảnh hưởng đến tầm nhìn và đặc điểm phân biệt vói các đèn nói trong Điều này và 
không gây trở ngại cho việc duy trì cảnh giới thích hợp. 

• Các đèn trong Điều này cũng phải được trưng ra từ lúc mặt trời lặn đến lúc mặt 
trời mọc khi tầm nhìn xa hạn chế và những trường hợp khác khi cần thiết. 

• Các Điều liên quan đến dấu hiệu chỉ áp dụng cho ban ngày. 

 

TÀU THUYỀN MẤY DÀI < 50M ĐANG HÀNH TRÌNH (Đ.23) 

Trưng một đèn cột trước + các đèn mạn + đèn lái 
 

                                                                Nhìn từ phía sau         Từ phía trước          Từ bên phải 

    

TÀU THUYỀN MẤY DÀI > 50M ĐANG HÀNH TRÌNH (Đ.23) 

Trưng 1 đèn cột trước + 1 đèn cột sau + các đèn mạn + đèn lái 
Tàu thuyền dài <50m có thể mang thêm đèn cột sau, nhưng không bắt buộc. 

(Nếu nhìn từ phía trước không thể phân biệt được với tàu kéo <50m và đoàn bị lai < 200m) 

                                                               Nhìn từ phía sau        Từ phía trước           Từ bên phải 
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TÀU THUYỀN MÁY ĐANG LAI KÉO DÀI <50M, ĐOÀN BỊ LAI >200M 
Trưng 3 đèn cột trước trên đường thẳng đứng + các đèn mạn + đèn lái + đèn lai dắt trên đường 
thẳng đứng với đèn lái, trên đèn lái. Một dấu hiệu hình thoi ban ngày. 

                                                            Nhìn từ phía sau       Từ phía trước           Từ bên phải               

    

TÀU THUYỀN MÁY ĐANG LAI KÉO 
DÀI >50M, ĐOÀN BỊ LAI >200M – 
Giống như tàu thuyền máy đang lai 
dài <50M, đoàn bị lai >200m chỉ thêm 
một đèn cột sau. 

   

TÀU THUYỀN MÁY ĐANG LAI KÉO 
DÀI <50M, ĐOÀN BỊ LAI <200M : 2 
đèn cột trước trên đường thẳng đứng 
+ các đèn mạn + đèn lái + đèn lai dắt 
đặt trên và thẳng đứng với đèn lái.    

TÀU LAI ĐẨY VÀ LAI ÁP MẠN DÀI  <50M, KHÔNG KẾT NỐI   
VỚI TÀU THUYỀN KHÁC THÀNH MỘT KHỐI. Đ.24 (c),  

           2 đèn cột trước trên cùng một đường thẳng đứng + các đèn mạn + đèn lái 

                                                                 Nhìn từ phía sau     Từ phía trước           Từ phía phải 

    

 

TÀU THUYỀN BỊ LAI HOẶC VẬT BỊ LAI, CHIỀU DÀI CẢ 
ĐOÀN BỊ LAI > 200M 

Trưng các đèn mạn, đèn lái. Ban ngày mang một 
dấu hiệu hình thoi (Đ.24.f) (i), e) 
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TÀU THUYỀN LAI ĐẨY TRƯNG 
ĐÈN Theo Đ.23 + TÀU THUYỀN BỊ 
LAI ĐẨY TRƯNG ĐÈN MẠN. 
Đ.24.f) (i) . KHÔNG KẾT THÀNH 
MỘT KHỐI    

TÀU LAI ĐẨY VÀ LAI ÁP MẠN DÀI  
<50M,  NỐI VỚI TÀU THUYỀN 
KHÁC KẾT THÀNH MỘT KHỐI. 
Đ.24 (b),  (Trưng đèn giống như tàu 
thuyền máy Đ.23). 

   

 

MỘT TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ MÀ DỤNG CỤ ĐÁNH CÁ 
KHÔNG PHẢI BẰNG LƯỚI VÉT KHÔNG DI CHUYỂN 
TRÊN MẶT NƯỚC Theo Đ.26 c) (i): Trưng hai đèn chiếu 
sáng khắp bốn phía đặt trên một đường thẳng đứng, đèn 
trên đỏ, dưới trắng. Ban ngày mang dấu hiệu gồm hai hình 
nón châu đỉnh vào nhau. 

 

MỘT TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ MÀ DỤNG CỤ ĐÁNH CÁ 
KHÔNG PHẢI BẰNG LƯỚI VÉT, DI CHUYỂN TRÊN 
MẶT NƯỚC, NẾU DỤNG CỤ ĐÁNH CÁ TRẢI DÀI CÁCH 
XA TÀU TRÊN 150M  TRÊN MẶT PHẲNG NGANG, Theo 
Đ.26 c) (ii): Ngoài các đèn và dấu hiệu nói trên, trưng 
thêm  các đèn mạn + một đèn trắng chiếu sáng khắp bốn 
phía  hoặc treo một dấu hiệu hình nón đỉnh chóp lên trên 
về phía dụng cụ đánh cá.. 

MỘT TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ MÀ DỤNG CỤ ĐÁNH CÁ KHÔNG PHẢI BẰNG 
LƯỚI VÉT DI CHUYỂN TRÊN MẶT NƯỚC Theo Đ.26 c) (iii): Ngoài quy định mang 
đèn như tàu không di chuyển nói trên còn phải mang thêm các đèn mạn và đèn lái.  

                                                                 Nhìn từ phía sau      Từ phía trước            Từ bên phải 
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TÀU THUYỀN ĐANG ĐÁNH CÁ 
BẰNG LƯỚI NỔI CÓ THỂ BỔ 
SUNG THÊM HAI ĐÈN CHỚP MÀU 
VÀNG ĐẶT TRÊN  ĐƯỜNG 
THẲNG ĐỨNG. Theo Phụ lục 2 Tín 
hiệu bổ sung, Phần 3.    

 

TÀU THUYỀN ĐANG ĐÁNH CÁ BẰNG LƯỚI VÉT 
CHIỀU DÀI 50M HOẶC >50M KHÔNG DI CHUYỂN 
TRÊN MẶT NƯỚC Theo Đ.26 b):  Trưng hai đèn chiếu 
sáng khắp bốn phía đặt trên một đường thẳng đứng, đèn 
trên màu xanh lục, đèn dưới màu trắng + một đèn cột cao 
hơn ở phía sau đèn xanh lục (Tàu thuyền dài <50m không 
nhất thiết mang đèn này).  Ban ngày mang dấu hiệu gồm 
hai hình nón châu đỉnh vào nhau đặt trên một đường 
thẳng đứng, cái nọ trên cái kia. 

   KHI DI CHUYỂN TRÊN MẶT NƯỚC:  Trưng thêm các đèn mạn và đèn lái. 

                                                                 Nhìn từ phía sau      Từ phía trước          Từ bên phải 

    

TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ BẰNG 
LƯỜI VÉT DÀI >20M, theo  Phụ lục 2 
Tín hiệu bổ sung, Phần 2: Khi thả lưới 
trưng thêm hai đèn trắng đặt trên 
dưới theo chiều thẳng đứng.    

TÀU THUYỀN ĐÁNH CÁ BẰNG 
LƯỜI VÉT DÀI >20M. theo  Phụ lục 2 
Tín hiệu bổ sung Phần 2: Khi kéo lưới 
trưng  đèn trắng trên, đèn đỏ dưới đặt 
theo chiều thẳng đứng.    

 

 



7 

 

TÀU THUYỀN MẤT 
KHẢ NĂNG ĐIỀU 
DỘNG DI CHUYỂN 
TRÊN MẶT NƯỚC. 
Đ.27   

TÀU THUYỀN 
ĐANG LÀM NHIỆM 

VỤ HOA TIÊU 
ĐANG HÀNH 
TRÌNH. Đ.29 

TÀU THUYỀN MẤT 
KHẢ NĂNG ĐIỀU 
DỘNG KHÔNG DI 
CHUYỂN TRÊN MẶT 
NƯỚC. Đ.27   

TÀU THUYỀN DÀI 
<50M LÀM NHIỆM 

VỤ HOA TIÊU 
ĐANG NEO. Đ.30 

TÀU THUYỀN <50M 
HẠN CHẾ KHẢ NĂNG 
ĐIỀU ĐỘNG ĐANG DI 
CHUYỂN. Đ.27   

TÀU THUYỀN DÀI 
<50M ĐANG NEO.  

Đ.30 

TÀU THUYỀN <50M 
HẠN CHẾ KHẢ NĂNG 
ĐIỀU ĐỘNG ĐANG 
NEO. Đ.27 

  

TÀU THUYỀN 
ĐANG NEO DÀI      

100M VÀ >100M. 
Đ.30 

Chiếu sáng mặt boong 

TÀU THUYỀN NẠO VÉT 
HAY LÀM VIỆC NGẦM 
DƯỚI NƯỚC HẠN CHẾ 
KHẢ NĂNG ĐIỀU ĐỘNG 
ĐANG DI CHUYỂN, CÓ 
CHƯỚNG NGẠI VẬT 
BÊN PHẢI.  Đ.27  

  

 

TÀU THUYỀN DÀI 
50M VÀ >50M 

ĐANG MẮC CẠN.  
Đ.30 

TÀU THUYỀN NẠO VÉT 
HAY LÀM VIỆC NGẦM 
DƯỚI NƯỚC HẠN CHẾ 
KHẢ NĂNG ĐIỀU ĐỘNG 
KHÔNG DI CHUYỂN, 
CÓ CHƯỚNG NGẠI 
VẬT BÊN PHẢI.  Đ.27 

  

 

TÀU THUYỀN DÀI 
<50M MẮC CẠN. 

Đ.30 

TÀU THUYỀN BỊ MỚN 
NƯỚC KHỐNG CHẾ   
ĐANG HÀNH TRÌNH. 
Đ.28 
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THANH HIỆU ĐIỀU ĐỘNG VÀ CẢNH BÁO KHI NHÌN THẤY LẪN NHAU 
 

Thanh hieäu YÙ nghóa Duïng cuï phaùt 
aâm thanh 

Ñieàu khoaûn 
COLREGS 

Ñoái vôùi taøu thuyeàn maùy ñang chaïy 
Moät tieáng ngaén   (• ) “Toâi ñang ñoåi höôùng veà  beân 

phaûi” 
Coøi, coù theå keøm 
vôùi ñeøn hieäu, 
(moät, hai hoaëc 

ba chôùp). 

 

 

Ñieàu 34 (a) (b) 
Hai tieáng ngaén   ( •• )    “Toâi ñang ñoåi höôùng veà beân 

traùi” 

Ba tieáng ngaén   ( ••• )    “Toâi ñang chaïy maùy luøi” 

Ñoái vôùi taøu thuyeàn maùy chaïy trong luoàng heïp, soâng 
Hai tieáng daøi, moät ngaén  

  ( – –  •  ) 
“ Toâi ñònh vöôït veà beân phaûi 

cuûa anh” 
 

 

Coøi 

 

 

Ñieàu 34 (c) 
Hai tieáng daøi hai tieáng ngaén    

( – – •• ) 
“Toâi ñònh vöôït veà beân traùi cuûa 

anh” 

Moät tieáng daøi, moät ngaén, moät 
daøi, moät ngaén  ( – •  – • ) 

“ Toâi ñoàng yù cho anh vöôït” 

Naêm tieáng coøi ngaén 
(• • • • • ), coù theå phaùt keøm 

ñeøn hieäu 5 chôùp nhanh 

Nghi ngôø veà haønh ñoäng cuûa 
moät taøu thuyeàn khaùc 

Coøi, coù theå keøm 
vôùi ñeøn hieäu 

 

Ñieàu 34 (d)  

Taøu thuyeàn chaïy trong caùc khuùc quanh co cuûa soâng, luoàng khoâng nhìn thaáy nhau 
Moät tieáng coøi daøi ( – ) “Toâi ñang chaïy ôû khuùc cua 

beân naøy.”(caûnh baùo taøu khaùc) 
 

Coøi 

 

Ñieàu 34 (e)  

Moät tieáng coøi daøi ( – ) 
“Toâi nghe thaáy caûnh baùo cuûa 

anh”, (traû lôøi sau khi nghe  coøi 
caûnh baùo cuûa taøu khaùc) 

HÀNH HẢI TRONG TẦM NHÌN XA HẠN CHẾ (Trích Điều 19) 
  Nếu nghe tín hiêu sương mù từ phía trước chính ngang hoặc quan sát trên rađa  thấy tàu 
khác phía trước chính ngang của tàu mình thì phải áp dụng hành động tránh va kịp thời. 
Trừ trường hợp tàu mình đang vượt, với tất cả khả năng có thể, tránh chuyển hướng về 
bên trái; bất cứ lúc nào có thể, chuyển hướng tàu mình về bên phải. Đồng thời cũng điều 
chỉnh tốc độ an toàn theo hoàn cảnh thực tế và điều kiện tầm nhìn xa hiện tại. Điều này 
bao gồm, nếu cần thiết phá trớn tàu mình để tránh nguy cơ đâm va. (xem Điều 2, 6 và 19) 
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THANH HIỆU KHI TẦM NHÌN XA HẠN CHẾ 
 Tín hieäu Duïng cuï 

phaùt 
Giaùn caùch YÙ nghóa Ñieàu 

khoaûn 

Moät tieáng daøi  (–)     Coøi Khoâng quaù 
2 phuùt 

Moät taøu thuyeàn maùy ñang coøn trôùn Ñieàu 35(a) 

2 tieáng daøi (– –) 
caùch nhau hai giaây 

Coøi Khoâng quaù 
2 phuùt 

Taøu thuyeàn maùy ñang haønh trình nhöng 
ñaõ döøng maùy, heát trôùn 

Ñieàu 35 (b) 

 

Moät tieáng daøi tieáp 
theo 2 tieáng ngaén 

( – ••  ) 

 

 

 

Coøi 

 

 

Khoâng quaù 
2 phuùt 

Ñoù laø moät taøu: 
1. Maát chuû ñoäng 
2. Thuyeàn buoàm 
3. Haïn cheá khaû naêng ñieàu ñoäng 
4. Haïn cheá bôûi môùn nöôùc 
5.  Ñang ñaùnh caù 
6. Ñang lai keùo, ñaåy taøu khaùc. 

 

 

Ñieàu 35 (c) 

Moät tieáng daøi tieáp 
theo hai tieáng ngaén 

( – – •• ) 

 

  

Coøi 

 Ñoù laø : 
1.Taøu  ñang ñaùnh caù khi neo. 
2.Taøu haïn cheá khaû naêng ñieàu  ñoäng 
ñang laøm nhieäm vuï khi neo. 

 

Ñieàu 35 (d) 

Moät tieáng daøi tieáp 
theo 3 tieáng  ngaén   

( – ••• ) 

 

Coøi 

Khoâng quaù 
2 phuùt 

Taøu thuyeàn bò lai hoaëc caùi cuoái cuøng 
trong moät ñoaøn bò lai coù thuyeàn vieân. 

 

Ñieàu 35(e) 

Khua moät hoài 
chuoâng daøi  5 giaây 

Chuoâng Khoâng quaù 
moät phuùt 

Taøu thuyeàn coù chieàu daøi döôùi 100 meùt 
ñang neo 

Ñieàu 35(g) 

Khua moät hoài 
chuoâng 5 giaây tieáp 

theo hoài coàng 5 giaây 

Chuoâng 
  Vaø  
coàng 

Khoâng quaù 
moät phuùt 

Taøu thuyeàn coù chieàu daøi lôùn hôn 100 
meùt ñang neo, chuoâng ôû muõi vaø coàng ôû 
laùi taøu. 

 

Ñieàu 35(g) 

3 tieáng chuoâng, tieáp 
theo khua moät hoài 
chuoâng tieáp theo 3 

tieáng chuoâng 

 

Chuoâng 

 

Khoâng quaù 
moät phuùt 

Taøu thuyeàn maéc caïn ngoaøi vieäc phaùt tín 
hieäu chuoâng vaø coàng nhö qui ñònh ôû Ñieàu 
35(g) coøn phaûi goõ 3 tieáng chuoâng rieâng 
bieät tröôùc vaø sau moãi hoài chuoâng. Coù theå 
phaùt theâm tín hieàu baèng coøi. 

 

 

Ñieàu 35(h) 

Moät tín hieäu aâm 
thanh khaùc 

 Khoâng quaù 
2 phuùt 

Taøu thuyeàn coù chieàu daøi döôùi 12 meùt coù 
theå phaùt moät tín hieäu aâm thanh khaùc coù 
hieäu quaû thay cho tín hieäu noùi treân. 

 

Ñieàu 35 (i) 
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