
DANH SÁCH TÀU VIỆT NAM BỊ LƯU GIỮ NĂM 2013 

(Tính đến ngày 31/01/2013) 

STT 

Số phân cấp/ 
Số IMO 

Tên tàu 

Cảng lưu giữ 

Ngày lưu giữ 

Chủ tàu/ Công ty 

Tên thuyền trưởng 
Mô tả khiếm khuyết 

01 

VR 123762/  

IMO 9557343 

GIANG HAI 09 

Tanjung Perak, 
Indonesia 

07.01.2013 

Công ty Cổ phần Vận tải biển Quốc 
tế 

Vũ Văn Chất 

1/ (10133) Bàn phím ở buồng lái đang sửa chữa (17) 

2/ (10116) Không cập nhật thông báo hàng hải (17) 

3/ (10111) Không cập nhật tu chỉnh hải đồ (17) 

4/ (15105) Đại phó không nắm rõ cách thức vận hành đèn tín hiệu ban ngày (99) 

5/ (05114) Gọi chọn số thiết bị MF/HF bị hỏng (30) 

6/ (09209) Đồng hồ đo độ cách điện bảng điện chính 380 V bị hỏng (17) 

7/ (09208) Không có thiết bị bảo vệ mắt cho máy mài (17) 

8/ (07105) Không đóng được hoàn toàn cửa tự đóng lối vào buồng điều khiển máy (17) 

9/ (07106) Báo cháy bằng tay gần lối thoát hiểm sự cố bị hỏng (30) 

10/ (07117) Không có thiết bị bảo vệ đường ống dầu cao áp máy chính (17) 

11/ (15107) Không có hướng dẫn sử dụng máy phát điện sự cố (17) 

12/ (15113) Không lưu đầy đủ hồ sơ huấn luyện thuyền viên (99) 

13/ (01322) Không có báo cáo bảo dưỡng hàng năm thiết bị AIS (17) 

14/ (01322) Không có báo cáo lắp đặt thiết bị báo động an ninh tàu (17) 

15/ (15104) Không có hồ sơ xem xét của thuyền trưởng (99) 

16/ (01314) Không cập nhật phụ lục II của sổ tay SOPEP danh mục địa chỉ liên lạc bờ (17) 

17/ (01308) Không có hồ sơ thời gian làm việc nghỉ ngơi của thuyền viên (99) 

18/ (01305) Không ghi chép đầy đủ các đợt thực tập vào nhật ký (17) 

19/ (09112) Không có thiết bị đo nồng độ cồn (17) 

20/ (01101) Giấy chứng nhận an toàn kết cấu hết hạn (17) 

21/ (01101) Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị hết hạn (17) 

22/ (01101) Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện hết hạn (17) 

23/ (01101) Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm dầu hết hạn (17) 

24/ (01101) Giấy chứng nhận phân cấp hết hạn (17) 

25/ (01101) Giấy chứng nhận mạn khô hết hạn (17) 

26/ (01101) Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm nước thải, không khí hết hạn (17) 

27/ (15104) Trách nhiệm của thuyền trưởng thực hiện hệ thống quản lý an toàn trên tàu (30) 

02 

VR 912273/  

IMO 9020015 

SAO KIM 

Busan, Korea 

14.01.2013 

Trường Đại học Hàng hải/ CN Cty 
TNHH MTV VTB & XKLĐ - Công ty 

Vận tải biển Thăng Long 

1/ Cửa trên vách giữa hầm hàng số 1 phía trên và kho thủy thủ trưởng không kín thời tiết (17) 

2/ Sàn kho thủy thủ trưởng ngập nước, rỉ sắt kẹt ở hố tụ la canh (17) 

3/ Không cập nhật tu chỉnh đầy đủ hải đồ cảng Busan No. 1065, 1259 (17) 



Tăng Tất Tôn 4/ Không lắp đầy đủ các cọc lan can ở boong xuồng cứu sinh mạn phải, khoảng cách các cọc lớn hơn 
1,5 m (17) 

5/ Sử dụng thùng rác bằng vật liệu cháy được ở buồng lái (17) 

6/ Động cơ xuồng cứu sinh mạn phải và mạn trái không hoạt động (30) 

7/ Đường ống cứu hỏa ở boong chính giữa hầm hàng 1 và 2 bị hỏng, rò rỉ nước trong quá trình thử vòi 
rồng cứu hỏa (30) 

8/ Độ cách điện của bảng điện sự cố (110 V) ở tình trạng kém, gần như bằng 0 (17) 

9/ Nhiều đèn chiếu sáng chính và chiếu sáng sự cố không sáng, bị vỡ, ví dụ đèn chiếu sáng khu vực tập 
trung thoát nạn (17) 

10/ Không có cảnh báo khu vực được bảo vệ bằng CO2 dán ở lối vào buồng máy (17) 

11/ Không đánh dấu đầy đủ khu vực hạn chế của tàu, ví dụ buồng CO2, buồng ắc quy, kho thủy thủ 
trưởng (17) 

12/ Không sắp xếp cẩn thận trang thiết bị cứu sinh cứu hỏa trong kho gần buồng lái (17) 

13/ Bản in của NAVTEX không rõ (16) 

14/ Dây bám cứu sinh nổi của xuồng cứu sinh mạn phải không được gắn cẩn thận (17) 

15/ Với khiếm khuyết số 3 chứng tỏ không tiến hành cập nhật tu chỉnh hải đồ đầy đủ (30) 

16/ Với khiếm khuyết số 6, 7 chứng tỏ không duy trì tàu và trang thiết bị theo hệ thống quản lý an toàn 
(30) 

17/ Thiết bị thở trong buồng máy lái ở tình trạng kém, thiết bị cảnh báo mức áp suất thấp không hoạt 
động (17) 

18/ Hố tụ la canh trong buồng máy có nhiều dầu bẩn (17) 

19/ Bơm cứu hỏa dùng chung bị rò rỉ nhiều (17) 

 


