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Chapter 1: General Information/ Thông tin chung
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Sire
Question
No.
1.1 Name of the vessel/ Tên tàu
1.2 Vessel IMO Number/ Số IMO
1.3 Date the inspection was completed/ Ngày kiểm tra hoàn
thành
1.4 Was a full inspection of the vessel completed/ Kiểm tra toàn
bộ tàu có hoàn thành không
1.5 Port of inspection/ Cảng kiểm tra
1.6 Flag/ Quốc tịch tàu
1.7 Deadweight/ Trọng tải (DWT)
1.8 Date the vessel was delivered/ Ngày bàn giao tàu
1.9 Name of the OCIMF inspecting company/ Tên Công ty
kiểm tra
1.10 Date and time the inspector boarded the vessel/ Ngày và
thời điểm thanh tra viên lên tàu
1.11 Date and time the inspector departed the vessel/ Ngày và
thời điểm thanh tra viên rời tàu
1.12 Time taken for inspection/ Thời lượng kiểm tra
1.13 Name of the inspector/ Tên thanh tra viên
1.14 Is an up to date OCIMF Harmonised Vessel Particulars
Questionnaire (HVPQ) maintained and is it readily
available?/ Thông số kỹ thuật tàu đã được cập nhật và sẵn
sàng trên website chưa?
1.15 Vessel's operation at the time of the inspection/ Vận hành
tàu tại thời điểm kiểm tra
1.16 Product(s) being handled/ Sản phẩm đang làm hàng
1.17 Vessel type/ Loại tàu
1.18 Hull type/ Loại vỏ tàu
1.19 Name of the vessel's operator/ Tên Công ty quản lý kỹ thuật
1.20 Date the current operator assumed responsibility for the
vessel/ Ngày Công ty quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm về
tàu
1.21 Date of the last port State control inspection/ Ngày kiểm tra
PSC gần nhất
1.22 Port of the last Port State Control inspection/ Cảng kiểm tra
PSC gần nhất
1.23 Name of Classification society/ Tên Cơ quan đăng kiểm
1.24 Date of expiry of the Class Certificate/ Ngày hết hạn Giấy
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25.

26.

27.

chứng nhận cấp tàu
1.25 Date of departure from the last class-credited drydock/repair
period or in water survey/ Ngày rời khỏi lần lên đà/sửa chữa
trên đà hoặc dưới nước gần nhất được công nhận bởi đăng
kiểm cấp tàu
1.26 Does the vessel have a recent class Survey Status Report
and are past Class Survey Records complete/ Tàu có Báo
cáo tình trạng đăng kiểm gần nhất và các biên bản kiểm tra
trước đây của đăng kiểm không?
1.99 Additional Comments/ Ý kiến bổ sung

Chapter 2: Certification and Documentation/ Giấy chứng nhận và hồ sơ tàu
No.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sire
Question
No.
2.1 Are all the statutory certificates listed below, where
applicable, valid and have the annual and intermediate
surveys been carried out within the required range dates?
Tất cả giấy chứng nhận theo luật định được liệt kê dưới đây,
nếu áp dụng, có còn hạn và kiểm tra hàng năm và kiểm tra
trung gian có được thực hiện trong thời hạn yêu cầu hay
không?
2.2 Is the vessel's P and I Club a member of the International
Group?
Hội bảo hiểm P & I mà tàu tham gia có phải là thành viên
của hội P & I Quốc tế không?
2.3 Do the operator's procedures manuals comply with ISM
Code requirements?
Các sổ tay qui trình của người khai thác tàu có đáp ứng yêu
cầu của Bộ luật ISM không?
2.4 Does the Operator's representative visit the vessel at least biannually?
Đại diện của người khai thác tàu có thăm tàu ít nhất 2 lần
trong một năm hay không?
2.5 Is a recent operator's internal audit report available and is a
close-out system in place for dealing with non-conformities?
Báo cáo đánh giá nội bộ của người khai thác có sẵn sàng và
có hệ thống khép kín để xử lý những sự không phù hợp hay
không?
2.6 Does the Master review the safety management system,
report to the operator on any deficiencies and does the
operator respond to the Master's review?
Thuyền trưởng có xem xét hệ thống quản lý an toàn, báo cáo
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7.

2.7

8.

2.8

9.

2.9

10.

2.10

11.

2.11

12.

2.12

13.

2.13

cho người khai thác mọi khiếm khuyết và người khai thác có
phản hồi cho việc xem xét của Thuyền trưởng hay không?
Is the vessel free of conditions of class or significant
recommendations, memoranda or notations?
Tàu không có các khiếm khuyết tồn tại của cơ quan phân
cấp hoặc các khuyến cáo, ghi nhớ hoặc ghi chú đáng kể?
Has the vessel been enrolled in a Classification Society
Condition Assessment programme (CAP)?
Tàu đã được tham gia vào một Chương trình Đánh giá trạng
thái của Đăng kiểm hay không (CAP)?
Are procedures in place to carry out regular inspections of
cargo and ballast tanks, void spaces, trunks and cofferdams
by the vessel's personnel and are records maintained?
Có các qui định để thuyền viên tiến hành các cuộc kiểm tra
thường xuyên các hầm hàng và két nước dằn, các khoang
trống, giếng hút sâu và khoang cách ly và các biên bản có
được lưu lại hay không?
Are the Engine Room (Part I) and Cargo (Part II) Oil
Record Books (ORBs) correctly completed, free of any
pollution incidents, violations and are slop/waste oil
disposal certificates provided?
Nhật ký dầu - buồng máy (Phần I) và Nhật ký dầu - hàng
hóa (Phần II) có được ghi chép chính xác không? Không có
ghi nhận của bất kỳ sự cố ô nhiễm, vi phạm nào và có giấy
chứng nhận xử lý chất thải dầu cặn/ nước lắng hay không?
If the disposal of engine room oily water or sludge to a
cargo or slop tank has taken place, has the event been
recorded in both Oil Record Books, was the receiving tank
free of cargo and have the transfer arrangements been
approved as per IOPP Form B?
Nếu đã thải nước lẫn dầu của buồng máy hoặc dầu cặn vào
một hầm hàng hoặc két lắng thì sự việc đó có được ghi trong
cả hai Nhật ký dầu, các két tiếp nhận không có hàng và hệ
thống bơm chuyển đã được duyệt như mẫu B của GCN
IOPP hay chưa?
Is the vessel in possession of an approved Volatile Organic
Compounds (VOC) Management Plan and the deck officers
aware of the general contents and requirements of the plan?
Tàu có Kế hoạch quản lý các chất hữu cơ dễ bay hơi được
phê duyệt và các sỹ quan boong có nhận biết về nội dung và
qui định chung trong Kế hoạch này không?
Is the vessel provided with an approved Ballast Water and
Sediments Management Plan, are records maintained of all
ballast water exchanges or treatment operations and are the
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14.

2.14

15.

2.15

16.

2.16

17.

2.99

officers aware of BWM requirements?
Tàu có Kế hoạch quản lý nước ballast và chất cặn được phê
duyệt không, có lưu giữ các biên bản về các lần vận hành
thay đổi hoặc xử lý nước ballast và các sỹ quan có nhận biết
được các qui định trong BWM không?
Does the vessel have a Ship Energy Efficiency Management
Plan (SEEMP) and are officers aware of the general
requirements relating to the plan?
Tàu có Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng trên tàu và
các sỹ quan có nhận biết được những qui định chung liên
quan đến Kế hoạch này không?
Is the vessel free of any documentary or visual evidence to
indicate any structural concerns?
Tàu không có bất kỳ bằng chứng nào dạng văn bản hoặc
trực quan để chỉ ra bất kỳ mối quan ngại gì về kết cấu?
If any cargo / ballast tanks, void or hold spaces were sighted
from the deck, were they in good order, free from oil
contamination and could the vessel easily check or sample
segregated ballast prior to deballasting?
Nếu bất kỳ két hàng hóa/ két nước dằn, khoang trống hoặc
cách ly được quan sát từ boong tàu, thì chúng có trong tình
trạng tốt, không bị nhiễm dầu và tàu có thể dễ dàng kiểm tra
hoặc lấy mẫu nước dằn tách biệt trước khi bơm nước dằn ra
ngoài không?
Additional Comments/ Ý kiến bổ sung

Chapter 3: Crew Management/ Quản lý thuyền viên
No.
1.

2.

Sire
Question
No.
3.1 Does the manning level meet or exceed that required by the
Minimum Safe Manning Document?
Mức định biên đáp ứng hay vượt mức qui định trong GCN
định biên an toàn tối thiểu?
3.2 Are the STCW and flag Administration's regulations that
control hours of work to minimize fatigue being followed
and are all personnel maintaining hours of rest records in
compliance with MLC or STCW requirements?
Các quy định của STCW và Chính quyền tàu mang cờ về
việc kiểm soát số giờ làm việc để giảm thiểu sự mệt mỏi có
được tuân thủ và toàn bộ thuyền viên có duy trì ghi chép giờ
giấc nghỉ ngơi phù hợp với yêu cầu của MLC hoặc STCW
hay không?
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.3

Are all personnel able to communicate effectively in a
common language?
Tất cả các thuyền viên có khả năng giao tiếp với nhau một
cách hiệu quả bằng một ngôn ngữ chung hay không?
3.4 Has the Master attended a ship handling course where
applicable?
Thuyền trưởng đã học qua khóa điều động tàu hay chưa, nếu
áp dụng?
3.5 Does the officers' matrix posted for the vessel on the SIRE
website accurately reflect the information relating to the
officers on board at the time of the inspection?
Bản kê kinh nghiệm của sỹ quan được đăng tải trên trang
web SIRE có phản ánh chính xác thông tin liên quan đến
những sỹ quan làm việc trên tàu tại thời điểm kiểm tra
không?
3.6 Are those officers who have immediate responsibility for
cargo transfer, in possession of the Certificates of
Specialized Training as applicable to the type of cargo being
carried?
Các sỹ quan, những người có trách nhiệm trực tiếp trong
việc làm hàng có Giấy chứng nhận huấn luyện đặc biệt về
loại hàng được chuyên chở không?
3.7 If the vessel is equipped with an Electronic Chart Display
and Information System (ECDIS) have the Master and deck
officers undertaken both, generic training and type specific
familiarisation on the system fitted onboard?
Nếu tàu được trang bị hệ thống ECDIS, Thuyền trưởng và
sỹ quan boong đã hoàn thành cả huấn luyện chung và làm
quen chi tiết chủng loại đối với hệ thống được trang bị trên
tàu hay chưa?
3.8 Does the operator have measures in place to prevent Drug
and Alcohol abuse in accordance with OCIMF guidance?
Người khai thác có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn
việc lạm dụng chất gây nghiện và chất cồn phù hợp với
hướng dẫn của OCIMF hay không?
3.99 Additional Comments/ Ý kiển bổ sung

Chapter 4: Navigation and Communications/ Hàng hải và thông tin liên lạc
No.
1.

Sire
Question
No.
4.1 Are the deck officers' familiar with the Company navigation
procedures and instructions and are the Company navigation
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2.

4.2

3.

4.3

4.

4.4

5.

4.5

6.

4.6

7.

4.7

8.

4.8

procedures comprehensive?
Các sỹ quan boong có quen thuộc với những qui định và
hướng dẫn về hành hải của Công ty và các qui định về hành
hải của Công ty có đầy đủ không?
Is the vessel maintaining an adequate record of all
navigational activities, both at sea and during pilotage?
Tàu có duy trì ghi chép đầy đủ về các hoạt động hành hải cả
khi chạy biển và trong suốt thời gian có hoa tiêu hay không?
Are procedures in place for the testing of bridge equipment
before arrival / departure and check-lists in effective use for
pre-arrival, pre-departure, watch handover and master-pilot
exchange?
Có các qui định về việc thử các thiết bị buồng lái trước khi
tàu đến/ rời cảng và các DMKT có được sử dụng hiệu quả
để chuẩn bị trước khi tàu đến/ trước khi tàu rời, bàn giao ca
và trao đổi thông tin giữa thuyền trưởng - hoa tiêu hay
không?
Are fire and safety rounds being completed after each
watch, recorded in the deck log and are the staff conducting
the rounds aware of their duties here?
Các cuộc tuần tra PCCC có được hoàn tất sau mỗi ca trực,
được ghi chép vào nhật ký boong và những thuyền viên thực
hiện các cuộc tuần tra này có nhận biết trách nhiệm của
mình ở đây không?
Are the deck officers' familiar with the operators Under
Keel Clearance policy, able to demonstrate satisfactory
UKC calculations for the last voyage and is the policy
comprehensive?
Các sỹ quan boong có quen thuộc với Chính sách chân hoa
tiêu của người khai thác, có thể chứng minh các tính toán về
UKC thỏa đáng cho chuyến đi vừa qua và chính sách có đầy
đủ hay không?
Has the Bridge been adequately manned at all stages of the
voyage and at anchor and were lookout arrangements
adequate?
Buồng lái có được bố trí người trực ca đầy đủ ở tất cả các
giai đoạn của chuyến đi và trong quá trình neo đậu hay sắp
xếp cảnh giới có đầy đủ không?
Is navigation equipment appropriate for the size of the
vessel and in good order?
Thiết bị hành hải có tương xứng với kích cỡ tàu và trong
tình trạng hoạt động tốt hay không?
Are navigation lights in good order, the OOW aware of the
procedures for testing the lights and actions in event of
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9.

4.9

10. 4.10

11. 4.11

12. 4.12

13. 4.13

14. 4.14

15. 4.15

failure?
Các đèn hành trình có trong tình trạng tốt không, Sỹ quan đi
ca (OOW) có biết được các quy định về kiểm tra đèn và
những hành động trong trường hợp đèn hỏng hóc hay
không?
Are the Standard Magnetic and Gyro compasses in good
order and is the OOW aware of the requirements for taking
compass errors and is the compass error book maintained.
La bàn từ và la bàn điện có trong tình trạng tốt không và Sỹ
quan đi ca có nhận biết được các qui định về xác định sai số
la bàn và nhật ký sai số la bàn có được ghi chép hay không?
Was the hand steering in use for the vessels transit from
pilotage to the berth as appropriate and are deck officer's
familiar with the changeover from hand steering to auto and
vice versa?
Chế độ lái tay có được sử dụng thích hợp trong suốt thời
gian chạy tàu từ khu vực nhận hoa tiêu đến cầu cảng và các
sỹ quan boong có quen thuộc với việc chuyển đổi lái tay
sang lái tự động và ngược lại hay không?
Are the Deck Officers familiar with procedures to retain the
VDR data in the event of an incident?
Các sỹ quan boong có quen thuộc với các quy trình sao lưu
dữ liệu VDR trong trường hợp có sự cố không?
Is there an effective Chart and Publication (Paper and
Electronic) Management System in place and are the deck
officer's familiar with the process including the effective
management of T and P notices?
Có Hệ thống quản lý hải đồ và ấn phẩm (giấy và điện tử)
hiệu quả hay không và sỹ quan boong có quen thuộc với quy
trình quản lý này bao gồm việc quản lý hiệu quả các thông
báo T & P hay không?
Are deck officers aware of the requirements for managing
Navtex and Navarea Warnings and is there evidence of an
effective system in place to monitor these warnings?
Các sỹ quan boong có thông thạo về các yêu cầu của việc
quản lý các cảnh báo Navtex và Navarea và có bằng chứng
về hệ thống hiệu quả để theo dõi các cảnh báo này hay
không?
Are Master and deck officer's familiar with the operation of
the ECDIS system fitted on board?
Thuyền trưởng và các sỹ quan boong có quen thuộc với việc
khai thác hệ thống ECDIS được lắp trên tàu hay không?
Is the master and deck officers' familiar with the safety
parameter settings for the ECDIS and have the safety
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16. 4.16

17. 4.17

18. 4.18

19. 4.19

20. 4.20

21. 4.21

settings been correctly applied for the vessels passage?
Thuyền trưởng và các sỹ quan boong có quen thuộc với việc
cài đặt các chỉ số an toàn cho ECDIS và việc cài đặt chỉ số
an toàn này đã được áp dụng đúng cho chuyến đi của tàu
hay chưa?
Were the charts used for the previous voyage appropriate?
Các hải đồ được sử dụng cho chuyến đi trước đó có thích
hợp hay không?
Are the master and deck officers aware of the requirements
of Electronic Chart Display and Information System
(ECDIS) and does the system fitted meet SOLAS and flag
state requirements?
Thuyền trưởng và các sỹ quan boong có thông thạo các yêu
cầu của Hệ thống ECDIS hay không và hệ thống được trang
bị trên tàu có đáp ứng các yêu cầu của SOLAS và Nước mà
tàu mang cờ hay không?
Has the vessel been safely navigated in compliance with
international regulations and are deck officers' familiar with
these requirements?
Tàu có được hành hải an toàn phù hợp với các quy định
quốc tế và các sỹ quan boong có quen thuộc với các yêu cầu
này hay không?
Is the master and deck officers aware of the requirements for
the echo sounder and is there evidence that it has been in use
as appropriate during the voyage?
Thuyền trưởng và các sỹ quan boong có thông thạo các yêu
cầu đối với máy đo sâu và có bằng chứng cho thấy rằng nó
đã được sử dụng thích hợp trong chuyến đi hay không?
Was a comprehensive berth to berth passage plan available
for the previous voyage and were the deck officers aware of
position fixing requirements including the use of parallel
indexing both at sea and during pilotage?
Kế hoạch chạy tàu toàn diện từ cầu cảng đến cầu cảng có
sẵn sàng cho chuyến đi trước đó hay không và các sỹ quan
boong có thông thạo các yêu cầu của việc xác định ví trí tàu
bao gồm cả việc sử dụng đường vạch chuẩn song song cả
trên biển và trong vùng nước hoa tiêu hay không?
Are deck officers' familiar with the preparation and
transmission of distress and urgency messages on the
GMDSS equipment, are instructions clearly displayed and
equipment in good order?
Các sỹ quan boong có quen thuộc với việc chuẩn bị và phát
các bản tin cứu nạn và khẩn cấp trên các thiết bị GMDSS
hay không, các hướng dẫn có được yết thị rõ ràng và thiết bị
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22. 4.22

23. 4.23

24. 4.24

25. 4.25

26. 4.26

27. 4.27

28. 4.28

có trong tình trạng tốt hay không?
Are officers aware of the function of the ship security alert
system and how it operates?
Các sỹ quan boong có thông thạo các chức năng của hệ
thống báo động an ninh tàu biển và cách khai thác chúng
hay không?
Are the officers aware of the periodical test requirements for
GMDSS equipment and is the radio logbook correctly
maintained with entries of such tests?
Các sỹ quan có nắm về các yêu cầu thử định kỳ đối với thiết
bị hệ thống GMDSS và nhật ký radio có được duy trì ghi
chép các lần thử như vậy chính xác hay không?
Is there a maintenance programme in place to ensure
availability of the radio equipment?
Trên tàu có chương trình bảo dưỡng để đảm bảo tính sẵn
sàng hoạt động của các thiết bị vô tuyến không?
Is the satellite EPIRB fitted, armed, labelled correctly and
inspected in accordance with the manufacturer's
requirements?
Epirb vệ tinh có được lắp đặt, triển khai sẵn sàng và được
dán nhãn đúng và được kiểm tra theo đúng các yêu cầu của
nhà chế tạo hay không?
Is the vessel equipped with sufficient intrinsically safe
portable radios for use on deck?
Tàu có được trang bị các máy vô tuyến cầm tay bản chất an
toàn để sử dụng trên boong hay không?
Are survival craft portable VHF radios and Search and
Rescue Locating Devices in good order and charged?
Các máy VHF cầm tay dùng cho phương tiện cứu sinh và
SART có trong tình trạng tốt và được nạp điện đầy đủ hay
không?
Additional Comments/ Ý kiến bổ sung

Chapter 5: Safety Management/ Quản lý an toàn
No.
1.

Sire
Question
No.
5.1 Are officers' familiar with the process for conducting Risk
Assessments for routine and non-routine tasks, do operators
provide adequate procedures for conducting RA and is there
sufficient evidence of this process undertaken?
Các sỹ quan có quen thuộc với quy trình tiến hành Đánh giá
rủi ro cho các nhiệm vụ thường xuyên và không thường
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2.

5.2

3.

5.3

4.

5.4

5.

5.5

6.

5.6

7.

5.7

xuyên không, người khai thác có cung cấp đầy đủ các quy
định để thực hiện đánh giá rủi ro và có bằng chứng về quy
trình này được thực hiện không?
Is there evidence of a permit to work system in place for
hazardous activities, are the crew aware of these
requirements and is there documented evidence of
compliance?
Có bằng chứng về hệ thống giấy phép làm việc đối với các
công việc nguy hiểm không, thuyền viên có nhận thức được
những yêu cầu này và có bằng chứng bằng văn bản về sự
tuân thủ không?
Is the appointed Safety Officer suitably trained, aware of his
responsibilities and is there evidence to show that the safety
officer has been effectively performing duties associated
with this role?
Sỹ quan an toàn được bổ nhiệm có được đào tạo phù hợp,
nhận thức được trách nhiệm của mình và có bằng chứng cho
thấy rằng sỹ quan an toàn đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ
gắn liền với vai trò này không?
Are the ship's officers able to demonstrate their
familiarisation with the operation of fixed and portable
firefighting, lifesaving and other emergency equipment?
Các sỹ quan của tàu có thông thạo với việc vận hành các
thiết bị cứu hỏa cố định và xách tay, thiết bị cứu sinh và
thiết bị sự cố khác hay không?
Are the crew aware of the requirements for wearing personal
protective equipment such as boiler suits, safety footwear,
eye and ear protection, safety harnesses, respiratory and
chemical protective equipment?
Thuyền viên có nhận biết được các qui định về mang thiết bị
bảo vệ cá nhân như quần áo bảo hộ, ủng an toàn, dụng cụ
bảo vệ mắt và tai, đai an toàn và thiết bị hồi sức và bảo vệ
chống hóa chất hay không?
Is all electronic equipment in use in gas hazardous areas
intrinsically safe?
Tất cả các thiết bị điện tử được sử dụng trong những khu
vực nguy hiểm là loại an toàn hay không?
Are crew members participating in safety meetings and is
there evidence of effective discussions on safety related
issues with shore management feedback?
Thuyền viên có tham dự vào các cuộc họp an toàn không và
có bằng chứng thảo luận hiệu quả về những vấn đề liên quan
đến an toàn với sự phản hồi của Lãnh đạo trên bờ hay
không?
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8.

5.8

9.

5.9

10.

5.10

11.

5.11

12.

5.12

13.

5.13

14.

5.14

Are the crew aware of the requirements for reporting of
accidents, incidents, nonconformities and near misses and is
there an effective system of reporting and follow up
investigation in place?
Thuyền viên có nhận thức được các yêu cầu về báo cáo tai
nạn, sự cố, sự không phù hợp và tình huống suýt xảy ra tai
nạn và có hệ thống hiệu quả về báo cáo và theo dõi điều tra
hay không?
Are the officers and ratings aware of the requirements of the
ISGOTT Ship/Shore Safety Check List (SSSCL) and are the
provisions of the check list being complied with?
Sỹ quan và thủy thủ có nhận thức được các qui định của
Danh mục kiểm tra an toàn tàu/bờ (DMKT) và những nội
dung của nó có được tuân thủ hay không?
Are the crew aware of the requirements to keep external
doors, ports and windows closed in port and is the
accommodation space atmosphere maintained at a slightly
higher pressure than that of the ambient air?
Thuyền viên có nắm được yêu cầu phải đóng chặt tất cả các
cửa ra vào, húp-lô và cửa sổ mở ra bên ngoài khi tàu đang
trong cảng và bầu không khí khu vực sinh hoạt có được duy
trì ở áp suất cao hơn một chút so với áp suất không khí môi
trường hay không?
Is all loose gear on deck, machinery rooms, stores and in
internal spaces properly secured?
Tất cả các đồ lỏng lẻo trên boong, trong buồng máy các kho
và trong các khoang nội bộ có được chằng buộc chặt hay
không?
Are the crew familiar with the location and operation of fire
and safety equipment and have familiarisations been
effectively completed for all staff?
Thuyền viên có quen thuộc với vị trí và công tác vận hành
trang thiết bị cứu hỏa và an toàn cũng như công tác làm
quen có được hoàn thành hiệu quả đối với tất cả thuyền viên
không?
Are the crew familiar with their duties in the event of an
emergency and are emergency drills being carried out as
required?
Thuyền viên có quen thuộc với nhiệm vụ của mình trong
trường hợp khẩn cấp và các cuộc thực tập khẩn cấp có được
thực hiện như yêu cầu không?
Are the crew familiar with their duties during lifeboat and
fire drills and are drills being performed effectively and on a
frequency meeting SOLAS and flag state requirements?
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15.

5.15

16.

5.16

17.

5.17

18.

5.18

19.

5.19

20.

5.20

Thuyền viên có quen thuộc với nhiệm vụ của mình trong
cuộc thực tập cứu sinh, cứu hỏa và các cuộc thực tập này có
được thực hiện một cách hiệu quả đáp ứng các qui định của
SOLAS và chính quyền tàu mang cờ hay không?
Is there evidence of regular training in the use of life-saving
equipment undertaken and are crew familiar with those
requirements and the location/contents of the training
manuals?
Có bằng chứng huấn luyện thường xuyên trong việc sử dụng
trang thiết bị cứu sinh đã được thực hiện không và thuyền
viên có nắm được những qui định này và vị trí/ nội dung của
sổ tay huấn luyện?
Are the officers aware of the industry requirements for
enclosed space entry and have these been correctly
followed?
Sỹ quan có thông thạo với các qui định ngành về công tác
vào khu vực kín và các qui định này có được tuân thủ đúng
không?
Are the crew aware of safe entry procedures into the pump
room, compressor rooms and trunk spaces as applicable and
are safe entry procedures being followed?
Thuyền viên có thông thạo với các qui định an toàn vào
buồng bơm, buồng máy nén và khoang giếng hút sâu nếu áp
dụng và các quy định an toàn này có được tuân thủ hay
không?
Are pump room, compressor rooms and trunk spaces (as
applicable) adequately ventilated?
Buồng bơm, buồng máy nén và khu vực kín khác (nếu có)
có được thông gió đầy đủ hay không?
Are the officers aware of the correct settings of pump room
fire and flooding dampers and are the dampers clearly
marked and in good order?
Sỹ quan có thông thạo về đặt mức đúng cho các cánh chắn
lửa và chắn nước của buồng bơm không và chúng có được
đánh dấu rõ ràng cũng như trong tình trạng tốt không?
Are the crew aware of the permanent arrangements provided
for lifting an incapacitated person from the cargo and, if
applicable, the ballast pumproom, including provision of a
suitable stretcher or harness and is the equipment in good
order?
Thuyền viên có thông thạo với cơ cấu cố định để nâng một
người bất tỉnh từ buồng bơm hàng lên và, nếu có, buồng
bơm nước dằn lên, kể cả việc trang bị một cáng cứu thương
hoặc địu phù hợp và các thiết bị này có trong tình trạng tốt
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21.

5.21

22.

5.22

23.

5.23

24.

5.24

25.

5.25

26.

5.26

không?
Are spaces adjacent to cargo tanks, including pipe ducts,
regularly monitored for accumulations of gas with an
operable fixed and / or portable measuring equipment?
Các không gian liền kề các hầm hàng, bao gồm cả các hầm
dẫn ống có được theo dõi thường xuyên về sự tích tụ gas
bằng thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas cố định hay di động còn
hoạt động không?
Where a fixed system to monitor flammable atmospheres in
non-cargo spaces is fitted, are recorders and alarms in order?
Nếu lắp đặt một hệ thống cố định để theo dõi bầu không khí
dễ cháy trong các không gian không chứa hàng thì các thiết
bị ghi và báo động có hoạt động tốt hay không?
Does the vessel have appropriate duplicate portable gas
detection equipment suitable for the cargoes carried, are the
officers' familiar with the operation, calibration and is the
equipment being maintained in accordance with
manufacturers and industry recommendations?
Tàu có trang bị đôi các thiết bị phát hiện khí di động phù
hợp với loại hàng đang chuyên chở không, các sỹ quan có
thông thạo việc vận hành, hiệu chuẩn và thiết bị có được bảo
dưỡng phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất và ngành
không?
Are officers aware of the requirements for hot work and are
hot work procedures in accordance with the
recommendations of ISGOTT and OCIMF guidelines?
Các sỹ quan có thông thạo với các yêu cầu của công việc
nóng và qui trình gia công nóng có phù hợp với khuyến cáo
của ISGOTT và hướng dẫn của OCIMF không?
Are officers aware of safety guidelines for electric welding
equipment, are written guidelines posted and equipment in
good order?
Các sỹ quan có thông thạo với hướng dẫn vận hành an toàn
của thiết bị hàn điện không, các hướng dẫn bằng văn bản có
được yết thị và thiết bị hàn điện có trong tình trạng hoạt
động tốt không?
Is gas welding and burning equipment in good order and
spare oxygen and acetylene cylinders stored apart in a wellventilated location outside of the accommodation and engine
room?
Thiết bị khò và hàn khí có trong tình trạng tốt không và các
chai khí ô-xy và a-xê-ty-len có được cất giữ riêng ở nơi
được thông gió đầy đủ phía ngoài khu vực sinh hoạt và
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27.

5.27

28.

5.28

29.

5.29

30.

5.30

31.

5.31

32.

5.32

ngoài buồng máy không?
Are the officers aware of the requirements of LSA, are there
ship-specific life-saving equipment maintenance instructions
available and are weekly and monthly inspections being
carried out?
Các sỹ quan có thông thạo với các yêu cầu của bộ luật LSA,
các hướng dẫn bảo dưỡng trang thiết bị cứu sinh cụ thể của
tàu có sẵn sàng và việc kiểm tra hàng tuần và hàng tháng có
được thực hiện không?
Are the officers aware of the maintenance requirements for
lifeboat, liferafts, rescue boat release hooks and free-fall
lifeboat release systems, where fitted and, are lifeboats,
rescue boat and liferafts including associated equipment
well maintained ready for use?
Các sỹ quan có thông thạo với các yêu cầu bảo dưỡng xuồng
cứu sinh, bè cứu sinh, móc thả xuồng cấp cứu và hệ thống
nhả xuồng cứu sinh phóng, nếu được trang bị và, xuồng cứu
sinh, cấp cứu và bè bao gồm cả các thiết bị liên quan có
được bảo dưỡng tốt để sẵn sàng sử dụng không?
Are lifeboats, including their equipment and launching
mechanisms, in good order and have they been launched and
manoeuvred in the water in accordance with SOLAS
requirements?
Các xuồng cứu sinh, kể cả trang thiết bị và cơ cấu hạ của
chúng có trong tình trạng tốt không và chúng có được hạ và
điều động dưới nước phù hợp với yêu cầu của SOLAS
không?
Is the rescue boat, including its equipment and launching
arrangement, in good order and officers' familiar with the
launch procedures?
Xuồng cứu nạn bao gồm cả các thiết bị và cơ cấu hạ xuồng
có trong tình trạng tốt và các sỹ quan có quen thuộc với quy
trình hạ chúng hay không?
Are lifebuoys, associated equipment and pyrotechnics in
good order, clearly marked and are there clear procedures in
place to ensure that only intrinsically safe lights are located
in the gas hazardous areas?
Phao tròn cứu sinh, các thiết bị liên quan và đuốc cầm tay có
trong tình trạng tốt, được đánh dấu rõ ràng và có các qui
định rõ ràng để đảm bảo rằng chỉ những đèn chiếu sáng bản
chất an toàn mới được lắp đặt trong khu vực nguy hiểm khí
cháy?
Are lifejackets in good order and correctly located?
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33.

5.33

34.

5.34

35.

5.35

36.

5.36

37.

5.37

38.

5.38

39.

5.39

Các phao áo cứu sinh có trong tình trạng tốt và đặt đúng vị
trí hay không?
Are immersion suits in a good order, correctly positioned
and officers aware of maintenance and carriage
requirements?
Các bộ quần áo bơi có trong tình trạng tốt, đặt đúng vị trí và
các sỹ quan thông thạo với việc bảo dưỡng và mang theo
hay không?
Are ship-specific fire training manuals and safety
operational booklets available and are the crew aware of the
general contents and location of the manuals?
Có sẵn sổ tay huấn luyện cứu hỏa đặc trưng của tàu và sổ
tay vận hành an toàn không và thuyền viên có nắm đuợc nội
dung chung và vị trí của chúng hay không?
Are the crew aware of the fixed firefighting equipment
fitted, are ship specific firefighting equipment maintenance
instructions available and is maintenance being carried out?
Thuyền viên có thông thạo với các trang thiết bị cứu hỏa
được trang bị trên tàu, có các hướng dẫn bảo dưỡng trang
thiết bị cứu hỏa cụ thể của tàu và việc bảo dưỡng có được
tiến hành hay không?
Are records available to show that samples of foam
compound have been tested at regular intervals?
Có các biên bản chứng minh các mẫu chất tạo bọt đã được
thử theo tần xuất thường xuyên hay không?
Are the crew aware of the location and use of the
International Shore Connection, is it readily available
externally, is a fire control plan exhibited within the
accommodation, also a copy available externally and
equipment correctly marked on the plan?
Thuyền viên có thông thạo với vị trí và cách sử dụng của
bích nối bờ quốc tế, bích nối bờ quốc tế có bố trí sẵn bên
ngoài, sơ đồ cứu hỏa có được treo trong khu vực ca bin và
bản sao có bố trí sẵn bên ngoài và các thiết bị cứu hỏa có
được đánh dấu chính xác trong sơ đồ đó không?
Are fire mains, pumps, hoses, nozzles and isolating valves
in good order, available for immediate use and clearly
marked?
Các hệ thống chữa cháy, bơm, rồng, lăng phun và các van
cách ly có trong tình trạng tốt, sẵn sàng để sử dụng ngay và
đánh dấu rõ ràng không?
Are officers aware of the requirements for testing fixed fire
detection and alarm systems and are the systems in good
order and tested regularly?
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40.

5.40

41.

5.41

42.

5.42

43.

5.43

44.

5.44

45.

5.45

46.

5.46

Các sỹ quan có thông thạo với các yêu cầu kiểm tra của hệ
thống phát hiện và báo động cháy cố định và hệ thống có
trong tình trạng tốt và được thử thường xuyên không?
Are the crew familiar with the fixed fire extinguishing
systems, where fitted, are they in good order and are clear
operating instructions posted?
Các thuyền viên có thông thạo với hệ thống chữa cháy cố
định, nếu lắp đặt, chúng có trong tình trạng tốt và các hướng
dẫn vận hành rõ ràng có được yết thị không?
Is the emergency fire pump in full operational condition,
starting instructions clearly displayed and are officers able
to operate the pump?
Bơm cứu hỏa sự cố có trong tình trạng hoạt động đầy đủ,
hướng dẫn khởi động có được niêm yết rõ ràng và các sỹ
quan có thể vận hành nó hay không?
Are portable fire extinguishers in good order with operating
instructions clearly marked and are crew members familiar
with their operation?
Các bình chữa cháy xách tay có trong tình trạng tốt, các
hướng dẫn vận hành có được niêm yết rõ ràng và thuyền
viên có quen thuộc với cách vận hành chúng hay không?
Are crew members familiar with donning breathing
apparatus and are Fireman's Outfits in good order and ready
for immediate use?
Thuyền viên có quen thuộc với việc mang bình thở và bộ
dụng cụ trang bị cho người cứu hỏa có trong tình trạng tốt
và sẵn sàng để sử dụng hay không?
Are crew members familiar with the donning of Emergency
Escape Breathing Devices (EEBD's) located in the
accommodation, engine room and pump room (as
applicable) and are they in good order and ready for
immediate use?
Thuyền viên có quen thuộc với việc mang thiết bị thở thoát
hiểm sự cố (EEBD) đặt trong khu vực sinh hoạt, buồng máy
và buồng bơm (nếu có) và chúng có trong tình trạng tốt và
sẵn sàng để sử dụng ngay không?
Are fire flaps clearly marked to indicate the spaces they
serve and is there evidence of regular testing and
maintenance?
Cửa chắn lửa dạng chớp có được đánh dấu rõ ràng khoang
mà chúng phục vụ và có bằng chứng thử cũng như bảo
dưỡng thường xuyên không?
Are Material Safety Data Sheets (MSDS) on board for all
the cargo, bunkers, chemicals, paints and other products
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47.

48.

49.

being handled, and are all officers' familiar with their use?
Có các bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) của tất cả loại
hàng hóa, nhiên liệu, hóa chất, sơn và các sản phẩm khác
đang tác nghiệp trên tàu hay không và các sỹ quan đều quen
thuộc với việc sử dụng chúng?
5.47 Is the vessel provided with a safe means of access and are
all available means of access (gangway / accommodation
ladder / pilot ladder / transfer basket) in good order and well
maintained?
Tàu có được trang bị hệ thống tiếp cận an toàn hay không và
tất cả các phương tiện tiếp cận sẵn có (cầu thang
mạng/buồng ở cố định/ cầu thang hoa tiêu/ rọ chuyển người)
có trong tình trạng tốt và bảo dưỡng đầy đủ không?
5.48 Is there a suitable means for storing of cargo and bunker
samples, cargo and bunker sample locker situated within the
main cargo area and is it in good order?
Có cách thức phù hợp để lưu trữ mẫu hàng hóa và nhiên liệu
không, kho lưu giữ mẫu hàng hóa và nhiên liệu có nằm
trong khu vực hàng hóa chính yếu và nó có trật tự không?
5.99 Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 6: Pollution Prevention/ Ngăn ngừa ô nhiễm
No.
1.

2.

3.

Sire
Question
No.
6.1 Are the ship's crew familiar with their duties in relation to
the Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)/
Shipboard Marine Pollution Emergency Plan (SMPEP), is
the plan maintained updated with emergency contacts
readily available?
Thuyền viên có quen thuộc với nhiệm vụ của mình trong kế
hoạch ứng cứu ô nhiễm do dầu từ tàu (SOPEP)/ kế hoạch
ứng cứu ô nhiễm biển (SMPEP), kế hoạch này đã được cập
nhật danh sách liên lạc khẩn cấp mới nhất hay không?
6.2 Is the ship fitted with a main deck boundary coaming and
scupper arrangement that is effectively plugged during
operations?
Tàu có được trang bị be quây boong chính không và hệ
thống các lỗ thoát nước được nút hiệu quả trong suốt quá
trình làm hàng hay không?
6.3 Are means readily available for dealing with small oil or
chemical spills?
Có sẵn các phương tiện để xử lý các vụ tràn dầu hoặc hóa
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chất nhỏ không?
4. 6.4 Are Annex 1 and 2 overboard valves and cargo system sea
valves suitably secured, thoroughly checked closed prior to
commencement of cargo transfer and where provided, sea
valve-testing arrangements in order and regularly monitored
for leakage?
Các van thông mạng theo phụ lục 1 và 2 và các van thông
biển của hệ thống hàng hóa có được đóng thích hợp, được
kiểm tra kỹ ngay trước khi bắt đầu làm hàng và nếu có trang
bị thì hệ thống thử kín van thông biển có trong tình trạng tốt
và được theo dõi thường xuyên về sự rò rỉ hay không?
5. 6.5 If ballast lines pass through cargo and/or Bunker tanks are
they tested regularly, and the results recorded?
Nếu đường ống nước dằn chạy xuyên qua hầm hàng thì
chúng có được thử thường xuyên và kết quả thử có được ghi
chép lại hay không?
6. 6.6 Are adequate manifold spill containers and gratings in place
under the cargo manifolds, fitted with suitable drainage
arrangements and are they empty?
Các khay hứng dầu tràn và sàn trên bề mặt khay đầy đủ
được bố trí ngay dưới các đầu ống làm hàng, được trang bị
hệ thống hút vét và không có hàng không?
7. 6.7 Have bunker pipelines been satisfactorily tested on an
annual basis and is there suitable evidence of this test?
Các đường ống nhiên liệu có được thử thỏa đáng từng năm
và có bằng chứng thích hợp cho việc thử này không?
8. 6.8 Are unused cargo and bunker pipeline manifolds fully
bolted and are all drains, vents and unused gauge stems,
suitably blanked or capped?
Các đầu ống hàng và đầu ống nhiên liệu không sử dụng có
được bắt đủ bu-lông và tất cả các van xả, lỗ thông hơi và lỗ
lắp đồng hồ không sử dụng có được bắt bích đặc hoặc được
nắp kín một cách phù hợp?
9. 6.9 Is suitable spill containment fitted around all fuel, diesel and
lubricating oil tank vents and hydraulic deck machinery?
Các khay hứng dầu tràn có được bố trí quanh tất cả các lỗ
thông hơi của các két dầu F.O, dầu Diesel và dầu nhờn hay
máy móc trên boong lai bởi dầu thủy lực không?
10. 6.10 Are the arrangements for the disposal of oily water in the
forecastle and other internal spaces adequate and are officers
aware of these requirements?
Các cơ cấu để loại bỏ nước lẫn dầu trong kho mũi và các
khoang bên trong khác có đầy đủ không và các sỹ quan có

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

19/62

11. 6.11

12. 6.12

13. 6.13

14. 6.14

15. 6.15

16. 6.16

17. 6.17

18. 6.18

nhận biết những qui định như vậy không?
Are pump room/ trunk space bilge high level alarms fitted,
regularly tested and the results recorded?
Báo động mức la-canh cao của buồng bơm/khoang hút sâu
có được lắp đặt, chúng có được thử thường xuyên và kết quả
thử có được ghi lại hay không?
Are adequate arrangements provided for pipeline draining
and the disposal of pump room bilge accumulations?
Có các cơ cấu phù hợp để hút vét và xử lý nước la-canh tích
tụ trong buồng bơm không?
If an ODME is fitted, is it in good order, well maintained
and any operational downtime recorded in the ORB?
Nếu hệ thống ODME được lắp đặt, nó có trong tình trạng
tốt, được bảo dưỡng thích hợp và có bất kỳ khoảng dừng
hoạt động nào được ghi vào trong Nhật ký dầu hay không?
Are the engine room bilge oily water pumping and disposal
arrangements in good order?
Các hệ thống bơm và xử lý nước lẫn dầu la canh buồng máy
có trong tình trạng tốt hay không?
Are emergency bilge pumping arrangements ready for
immediate use; is the emergency bilge suction clearly
identified and, where fitted, is the emergency overboard
discharge valve provided with a notice warning against
accidental opening?
Các hệ thống bơm la-canh sự cố có sẵn sàng để sử dụng hay
không; cửa hút la-canh sự cố có được nhận dạng rõ ràng và
nếu có lắp đặt, thì van thoát mạn khẩn cấp, có được niêm yết
bảng cảnh báo để ngăn ngừa bị mở vô tình hay không?
Have disposals of sludge and other machinery waste been
conducted in accordance with MARPOL requirements?
Việc loại bỏ cặn và các chất thải khác của buồng máy có
được thực hiện phù hợp với những qui định của Marpol
không?
Is the oily water separator in good order, free from
unauthorised modifications and are the engineers well
familiar with its operation and data recovery procedure
where applicable?
Thiết bị phân ly dầu nước có trong tình trạng tốt, không bị
thay đổi trái phép và sỹ quan bộ phận máy có quen thuộc
với quy trình vận hành và phục hồi dữ liệu nếu có không?
Are specific warning notices posted to safeguard against the
accidental opening of the overboard discharge valve from
the oily water separator?
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19. 6.19

20. 6.20

21. 6.21

22. 6.22

23. 6.23

Các bảng cảnh báo cụ thể có được niêm yết để ngăn ngừa
việc mở vô ý van xả mạn từ thiết bị phân ly dầu nước
không?
If the oily water separator is not fitted with an automatic
stopping device, do entries in the Oil Record Book Part 1
indicate that it has not been used in a Special Area?
Nếu thiết bị phân ly dầu nước buồng máy không được lắp
thiết bị dừng tự động thì những ghi nhận trong nhật ký dầu 1
có cho thấy rằng nó đã không được dùng trong khu vực đặc
biệt không?
Is the vessel correctly segregating garbage and able to store
garbage in a safe hygienic manner onboard and is the
garbage being handled in accordance with the vessel's
garbage management plan and is garbage record book being
correctly maintained.
Tàu có phân lọai rác đúng quy định và có thể lưu giữ rác
theo cách hợp vệ sinh trên tàu và rác có được xử lý phù hợp
với kế hoạch quản lý rác của tàu cũng như nhật ký rác có
được ghi chép chính xác hay không?
If the vessel is provided with an approved Ballast Water
Treatment System, is the system in good order, used where
required and are officer's familiar with the safe operation of
the same?
Nếu tàu được lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn đã được phê
duyệt thì hệ thống có trong tình trạng tốt, được sử dụng nếu
qui định hay không và các sỹ quan có thông thạo với công
tác vận hành an toàn nó không?
Where a Ballast Water Treatment Plant is fitted is it
maintained in accordance with manufacturers and vessels
planned maintenance requirements?
Nếu trạm xử lý nước dằn được lắp đặt thì nó có được bảo
dưỡng phù hợp với các qui định của nhà sản xuất và PMS
của tàu không?
Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 7: Maritime Security/ An ninh hàng hải
No.
1.
2.

Sire
Question
No.
7.1 Does the vessel have an approved Ship Security Plan?
Tàu có Kế hoạch an ninh đã được phê duyệt không?
7.2 Is the Master & Crew aware of the name and contact details
of the company security officer, and are these details posted.
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3.

7.3

4.

7.4

5.

7.5

6.

7.6

7.

7.7

8.

7.8

9.

7.9

10.

7.10

11.

7.11

12.

7.12

13.

7.13

Thuyền trưởng và Thuyền viên có nắm được tên, thông tin
liên lạc của sỹ quan an ninh công ty và những thông tin đó
có được niêm yết hay không?
Are ship security records related to port calls being
maintained?
Các biên bản an ninh tàu liên quan đến các lần ghé cảng có
được lưu giữ không?
Are records of training and maintenance of equipment
related to the ship security plan available?
Các biên bản thực tập và bảo dưỡng trang thiết bị liên quan
đến kế hoạch an ninh có sẵn trên tàu không?
Has the ship's security officer been trained to undertake this
role and do they understand their responsibilities?
Sỹ quan an ninh của tàu có được huấn luyện để thực hiện
vai trò này và có hiểu trách nhiệm của mình hay không?
If fitted, is the vessel's dedicated standalone security
communications equipment regularly tested?
Nếu được lắp đặt, thiết bị liên lạc an ninh chuyên dụng của
tàu có thường xuyên được thử không?
Does the vessel have a routine to regularly test the ship
security alert system?
Tàu có lịch định để thường xuyên thử hệ thống cảnh báo an
ninh tàu biển (SSAS) hay không?
Does the Passage Plan include security related information
for each leg of the voyage?
Kế hoạch chuyến đi có bao gồm thông tin liên quan đến an
ninh cho mỗi lượt của chuyến đi không?
Does the vessel have a voyage/transit security risk
assessment?
Tàu có đánh giá rủi ro về an ninh chuyến đi/quá cảnh
không?
Does the vessel have procedures for vessel hardening?
Tàu có quy định về nâng cao an ninh hay không?
Does the Master/SSO have a clear understanding of the
procedures for voluntary security reporting?
Thuyền trưởng/Sỹ quan an ninh tàu (SSO) có hiểu biết rõ
ràng về các thủ tục báo cáo an ninh tự nguyện không?
Is an adequate deck watch being maintained to prevent
unauthorised access in port?
Có duy trì ca trực boong đầy đủ để ngăn ngừa việc tiếp cận
bất hợp pháp lúc trong cảng không?
Has the company provided a list of security charts,
publications and guidelines to the ship?
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14.

7.14

15.

7.15

16.

7.16

17.

7.17

18.

7.99

Công ty có cung cấp các hải đồ, ấn phẩm và hướng dẫn an
ninh cho tàu không?
Are Cyber Security Policy and Procedures part of the Safety
Management System and is there a Cyber Response Plan
onboard?
Chính sách và các quy định an ninh mạng có là một phần
của hệ thống quản lý an toàn và có kế hoạch ứng phó trên
tàu không?
Are the crew aware of the company policy on the control of
physical access to all shipboard IT/OT systems?
Thuyền viên có nhận biết các Chính sách của Công ty về
việc kiểm soát tiếp cận thực tế đến hệ thống IT/OT trên tàu
không?
Does the company have a policy or guidance on the use of
personal devices onboard?
Công ty có chính sách hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết
bị cá nhân trên tàu hay không?
Is Cyber Security awareness actively promoted by the
company and onboard?
Sự nhận thức về an ninh mạng có được triển khai tích cực
trên Công ty và cả trên tàu không?
Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 8: Cargo and Ballast Systems (Petroleum)/ Hệ thống hàng hóa và nước dằn
(tàu dầu)
No.
1.

Sire
No.
8.1

2.

8.2

Question

Comment

Are the officers aware of the operator's policy statements,
guidance and procedures, including information on
maximum loading rates and venting capacities with regard
to safe cargo operations?
Các sỹ quan có nắm bắt được tuyên bố chính sách, hướng
dẫn và qui định của Công ty, bao gồm thông tin về tốc độ
nhận hàng lớn nhất và khả năng thông hơi liên quan đến
tác nghiệp an toàn hàng hay không?
Are legible and up to date pipeline and/or mimic diagrams
of cargo, inert gas and venting systems, as applicable,
available in the pumproom(s) and cargo control area and
deck officer's familiar with the systems?
Có sẵn các sơ đồ đường ống rõ ràng và cập nhật và/hoặc
sơ đồ mô phỏng của hệ thống hàng, khí trơ và thông hơi,
nếu có lắp đặt trong buồng bơm và khu vực kiểm soát làm
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3.

8.3

4.

8.4

5.

8.5

6.

8.6

7.

8.7

hàng cũng như các sỹ quan boong có quen thuộc với chúng
hay không?
Are cargo pump performance curves available, are deck
officers aware of the test requirements for the cargo lines,
vapour lines and inert gas lines in good order and is there
recorded evidence of regular testing where applicable?
Có sẵn các đường cong đặc tính của bơm hàng, các sỹ
quan boong có nắm bắt được những yêu cầu về việc thử
đối với đường ống hàng, đường ống hơi và đường khí trơ
có trong tình trạng tốt và có bằng chứng bằng văn bản về
việc thử thường xuyên nếu áp dụng hay không?
If a loading computer or programme is in use, is it class
approved, regularly tested and are officers aware of the test
requirements including damage stability?
Nếu sử dụng máy tính hoặc chương trình xếp hàng thì
chúng có được cơ quan phân cấp phê duyệt, được thử
thường xuyên và các sỹ quan có nắm được các yêu cầu về
thử bao gồm tính ổn định bị tổn hại hay không?
Has a cargo plan been prepared and followed with a
detailed sequence of cargo and ballast transfers
documented, are stress, intact and damage stability and any
limitations, where applicable understood by the cargo
watch officers and clearly documented?
Kế hoạch hàng hóa đã được chuẩn bị và tuân thủ theo trình
tự chi tiết về bơm hàng và ballast đã in thành văn bản, lực
nén, ổn định nguyên thủy và tổn hại cũng như bất kỳ giới
hạn nào, nếu có, đã được hiểu bởi sỹ quan trực ca hàng hóa
và ghi nhận rõ bằng văn bản chưa?
Is the vessel free of inherent intact stability problems, are
officer's aware of these problems or risks of structural
damage due to sloshing, and actions required if the vessel
takes on an unstable condition and/or an angle of loll?
Tàu không có các vấn đề về tính ổn định nguyên thủy vốn
có phải không và các sỹ quan boong có nhận biết những
vấn đề này hoặc những rủi ro về hư hỏng kết cấu do dịch
chuyển hàng, cũng như những hành động được qui định
nếu như tàu rơi vào trạng thái mất ổn định và/hoặc có góc
nghiêng lớn?
Are all officers and ratings aware of the carriage
requirements including emergency procedures for the
specific cargo onboard and are officers' familiar with the
vessels cargo system, including emergency discharge
arrangements?
Tất cả các sỹ quan và thủy thủ có nắm bắt được các qui

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

24/62

8.

8.8

9.

8.9

10.

8.10

11.

8.11

12.

8.12

13.

8.13

14.

8.14

định vận chuyển bao gồm những qui định khẩn cấp về
hàng hóa cụ thể trên tàu và các sỹ quan có quen thuộc với
hệ thống hàng hóa trên tàu, bao gồm hệ thống dỡ hàng
khẩn cấp?
Are the cargo, ballast and stripping pumps, eductors and
their associated instrumentation and controls including
temperature monitoring, in good order and is there
recorded evidence of regular testing?
Bơm hàng, bơm ballast và bơm vét, các bơm hút theo cũng
như thiết bị kèm theo và kiểm soát của chúng bao gồm
thiết bị giám sát nhiệt độ có trong tình trạng tốt và có bằng
chứng ghi lại việc thử thường xuyên không?
Are officers aware of the column/cofferdam purging
routines where deep well pumps are fitted and is the pump
leakage within tolerable limits?
Sỹ quan có nắm bắt được lịch định đuổi khí khoang
trống/khoang cách ly mà ở đó bơm hút sâu được lắp đặt
cũng như việc rò rỉ của bơm có nằm trong giới hạn cho
phép không?
Are the officers and ratings aware of the location of the
cargo pump emergency stops, is the emergency cargo
pump shutdown system in good order and is there recorded
evidence of regular testing?
Các thuyền viên có nắm được vị trí dừng bơm hàng khẩn
cấp, hệ thống dừng bơm khẩn cấp này có trong tình trạng
tốt và có bằng chứng ghi lại việc thử thường xuyên không?
Are the cargo and ballast system valves in good order and
is there recorded evidence of regular testing?
Các van của hệ thống hàng và nước dằn có trong tình trạng
tốt và có bằng chứng ghi lại việc thử thường xuyên?
Are the cargo system ullage gauges, vapour locks and UTI
tapes in good order and is there recorded evidence of
regular testing?
Hệ thống đo khoảng vơi cố định, khóa hơi và thước UTI
của hệ thống hàng hóa có hoạt động tốt và có bằng chứng
ghi lại việc thử thường xuyên?
Are the remote and local temperature and pressure sensors
and gauges in good order and is there recorded evidence of
regular testing?
Các cảm biến và đồng hồ hiển thị nhiệt độ và áp suất từ xa
và tại chỗ có trong tình trạng tốt không và có bằng chứng
ghi lại việc thử thường xuyên không?
Are the cargo tank high level and overfill alarms in good
order and is there recorded evidence of regular testing?
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15.

8.15

16.

8.16

17.

8.17

18.

8.18

19.

8.19

20.

8.20

21.

8.21

Báo động mức cao két hàng và tràn hàng có hoạt động tốt
và có bằng chứng ghi lại việc thử thường xuyên?
Where fitted, is the condition of the cargo tank heating
system satisfactory, is it regularly tested and is any
observation tank free of oil?
Nếu được lắp đặt, tình trạng của hệ thống xông sấy hầm
hàng có thỏa mãn không, nó có được thử thường xuyên
không và bất kỳ két dẫn ống sấy nào được quan sát đều
không có dầu?
If the vessel is handling volatile or toxic cargoes, is it
operating in a closed condition?
Nếu tàu đang làm hàng dễ bay hơi hoặc hàng có tính độc
hại thì tác nghiệp có tiến hành trong tình trạng kín hay
không?
Is the vessel provided with an approved vapour control
system?
Tàu có được trang bị hệ thống kiểm soát hơi được phê
duyệt không?
Do tank hatches, tank cleaning apertures and sighting ports
appear to be liquid and gas tight?
Nắp hầm, nắp rửa hầm và cửa quan sát có kín nước và kín
khí hay không?
Are the officers aware of the primary and secondary cargo
tank venting systems and are the systems functioning
correctly?
Các sỹ quan nắm được hệ thống thông hơi chính và hệ
thống thông hơi dự phòng không và những hệ thống này
có đang vận hành đúng chức năng không?
If stop valves are fitted which permit isolation of
individual tanks from the common venting system, are
they provided with positive locking arrangements and are
the keys under the control of the person in overall charge
of the cargo transfer?
Nếu có lắp đặt các van chặn để cách ly các hầm cụ thể
khỏi hệ thống thông hơi chung thì chúng có được lắp các
khóa chủ động và các chìa khóa có nằm trong sự kiểm soát
của sỹ quan chịu trách nhiệm chung về làm hàng không?
Are the P/V valves in good order, inspected and cleaned as
part of a regular planned maintenance routine and are there
records to support this?
Các van P/V có trong tình trạng hoạt động tốt, được kiểm
tra và vệ sinh theo chế độ bảo dưỡng thường xuyên và có
biên bản ghi lại các việc đó không?
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22.

8.22

23.

8.23

24.

8.24

25.

8.25

26.

8.26

27.

8.27

28.

8.28

29.

8.29

Was the inert gas system in use and operating satisfactorily
at the time of the inspection?
Hệ thống khí trơ có đang sử dụng và vận hành thỏa đáng
tại thời điểm kiểm tra không?
Is there evidence to show that regular maintenance has
been conducted on the inert gas system, including the
overhaul of the non-return valve(s)?
Có bằng chứng cho thấy bảo dưỡng thường xuyên đã thực
hiện đối với hệ thống khí trơ, bao gồm cả đại tu van một
chiều hay không?
Are the deck officers aware of required actions in the event
of the inert gas failure and are all cargo tanks maintained
under positive pressure throughout?
Sỹ suan boong có nắm bắt được những hành động được
qui định trong tình huống hư hỏng hệ thống khí trơ và két
hàng luôn được duy trì áp suất dương không?
Is the inert gas system including instrumentation, alarms,
trips and pressure and oxygen recorders, in good order?
Hệ thống khí trơ, kể cả các thiết bị đo khí, báo động, cơ
cấu ngắt và thiết bị ghi áp suất và hàm lượng ô-xy đều hoạt
động tốt?
Was the fixed oxygen analyser calibrated immediately
prior to use of the inert gas system and do local and remote
oxygen and pressure recorders, where fitted, agree?
Thiết bị phân tích oxy cố định có được hiệu chuẩn ngay
trước khi sử dụng hệ thống khí trơ và các đồng hồ đo hàm
lượng khí ô xy và áp suất tại chỗ và từ xa có khớp nhau,
nếu lắp đặt, không?
Is the liquid level in the deck seal at the correct level,
clearly visible and are officers aware of requirements to
periodically check the level?
Mức chất lỏng trong van một chiều có ở mức thích hợp,
quan sát dễ dàng và các sỹ quan có nắm bắt được qui định
kiểm tra định kỳ mức chất lỏng này không?
Does the P/V breaker appear to be in good order?
Van P/V tự vỡ có trong tình trạng tốt không?
If the vessel is provided with a nitrogen generator/ bottle
manifold system, are the officers and crew aware of the
specific hazards associated with nitrogen gas?
Nếu tàu có trang bị máy tạo khí ni tơ/ hệ thống manifold
nhận khí từ chai ni tơ, thì các sỹ quan và thủy thủ có nắm
được những hiểm họa chuyên biệt gắn liền với khí ni tơ
không?
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30.

8.30

31.

8.31

32.

8.32

33.

8.33

34.

8.34

35.

8.35

36.

8.36

37.

8.37

Are officers and ratings aware of safe entry requirements
for the inert gas room(s), are these procedures being
followed and where applicable, is fixed oxygen detection
provided?
Sỹ quan và thủy thủ có nắm bắt được qui định vào an toàn
đối với việc vào buồng tạo khí trơ, các qui định như vậy có
được tuân thủ và nếu áp dụng, thì hệ thống phát hiện khí ô
xy cố định có được trang bị không?
Are the officers' familiar with the dangers associated with
over pressurisation of the cargo tanks and are procedures
implemented to avoid over pressure due to purging,
blowing and pigging with nitrogen?
Các sỹ quan có quen thuộc với những nguy gắn liền với sự
vượt áp suất két hàng và những qui định có được thực thi
để tránh vượt áp do tẩy khí, thổi khí và nạp nhồi với khí ni
tơ không?
Is the Crude Oil Washing system approved and are officers
aware of the requirements within the COW Manual?
Hệ thống rửa dầu thô có được phê duyệt và các sỹ quan có
nắm được các yêu cầu có trong sổ tay Cow không?
Are the officers aware of the IMO requirements for COW
and is the vessel complying with such requirements?
Các sỹ quan có nắm được những qui định của IMO về rửa
dầu thô và tàu có tuân thủ qui định như vậy không?
If the vessel is Crude Oil Washing, has the COW system
been tested for integrity, appropriate checks complete and
all associated COW equipment in good operational order?
Nếu tàu đang rửa dầu thô, thì hệ thống rửa dầu thô đã được
thử về sự đồng nhất, các kiểm tra thích hợp đã được hoàn
thành và tất cả các thiết bị rửa gắn liền có trong tình trạng
vận hành tốt không?
Is the tank cleaning heater, where fitted, effectively
isolated from the crude oil washing line and any hydranttype connections on the crude oil washing lines securely
sealed?
Ống dẫn nước nóng làm vệ sinh két, nếu lắp đặt, có được
cách ly hiệu quả khỏi ống rửa dầu thô và bất kỳ chỗ đấu
nối kiểu họng chờ trên đường ống rửa dầu thô có được bịt
kín chắc chắn chưa?
Are records maintained of previous COW operations?
Có lưu giữ các biên bản về các lần vận hành rửa dầu thô
trước đây không?
Are deck officers aware of the precautions necessary to
avoid static discharge including maximum flow rates and
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38.

8.38

39.

8.39

40.

8.40

41.

8.41

42.

8.42

43.

8.43

settling periods for flammable cargoes in non-inert tanks?
Sỹ quan có nắm bắt được những khuyến cáo cần thiết
nhằm tránh dỡ hàng tĩnh điện bao gồm tốc độ dòng lớn
nhất và khoảng thời gian lắng cho hàng hóa dễ cháy trong
những két không có khí trơ?
Are officers aware if the vessel is fitted with full depth
sounding pipes, is this information clearly displayed and
are officers aware of the additional precautions relating to
cargo tanks that are not fitted with full depth pipes?
Sỹ quan có nắm bắt được tàu có trang bị các ống đo có
chiều dài toàn phần không, những thông tin như vậy có
được yết thị rõ ràng và sỹ quan có nắm được những
khuyến cáo bổ sung liên quan đến két hàng không được
trang bị các ống đo có chiều dài toàn phần?
Are precautions followed for metal tapes, gauging or
sampling devices and portable tank cleaning equipment (as
applicable) before being introduced into tanks?
Các khuyến cáo có được tuân thủ đối với các thước cuộn
bằng kim loại, các dụng cụ đo hoặc lấy mẫu và thiết bị làm
vệ sinh két hàng xách tay (nếu áp dụng) trước khi chúng
được đưa vào trong két?
Are deck officers aware of the hazards associated with
tank cleaning after the carriage of volatile products and the
need to avoid the free fall of liquid into tanks?
Các sỹ quan boong có biết được những mối nguy gắn liền
với việc làm vệ sinh két sau khi vận chuyển những sản
phẩm dễ bay hơi và sự cần thiết để tránh việc rơi tự do của
chất lỏng vào két?
Are the manifolds and associated valves in good order,
blank flanges of an equivalent rating to that of the
pipelines and pressure gauges fitted outboard of the
manifold valves on both sides and monitored for leakage?
Các đầu ống và những van đi kèm có trong tình trạng tốt,
các bít mù có độ dày tương đương với đầu ống và đồng hồ
áp lực có được lắp bên ngoài các van đầu ống manifold
trên cả hai mạn và được theo dõi về sự rò rỉ không?
If the vessel is fitted with vapour return manifolds, are they
in good order including those for SBM use as appropriate?
Nếu tàu có trang bị đầu ống hồi hơi, chúng có trong tình
trạng tốt bao gồm những đầu ống để sử dụng tại SPM nếu
áp dụng không?
Does the vessel's piping system appear to be free of
unauthorised inter-connections between cargo, bunker and
ballast systems?

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

29/62

44.

8.44

45.

8.45

46.

8.46

47.

8.47

48.

8.48

49.

8.49

50.

8.50

Hệ thống ống của tàu cho thấy không có những kết nối bất
hợp pháp giữa hệ thống ống hàng, nhiên liệu và nước dằn
không?
On vessels with pump rooms and trunk spaces, are they
free of evidence of significant leaks from machinery,
pipework, valve glands and instrumentation and bilges
clean?
Trên những tàu có trang bị buồng bơm, khoang dẫn ống,
chúng không có bằng chứng về rò rỉ đáng kể từ máy móc,
ống công nghệ, trết van và dụng cụ cũng như la canh có
sạch sẻ không?
Are bulkhead seals gas tight and, if required, well
lubricated?
Các doăng kín vách có kín khí và nếu qui định thì chúng
có được bôi trơn đầy đủ không?
Is the pump room gas monitoring system in good order,
regularly checked and are officers aware of the alarm
settings?
Hệ thống theo dõi khí cháy buồng bơm có trong tình trạng
tốt, được kiểm tra thường xuyên và các sỹ quan có nắm
được việc cài đặc báo động không?
Is the bilge pump in good order and can it be operated
from a position outside the pump room?
Bơm la canh có trong tình trạng tốt và chúng có thể vận
hành được từ bên ngoài buồng bơm không?
Is all lighting in the pumproom or trunk space operational
and does it appear adequate to illuminate the space?
Việc chiếu sáng trong buồng bơm hoặc trong các khoang
dẫn ống có hoạt động và cho thấy đầy đủ để chiếu sáng
toàn bộ khoang không?
If the vessel uses its own cargo hoses, are they in good
order, pressure tested annually and is a record of all hose
tests and inspections maintained on board?
Nếu tàu sử dụng ống mềm làm hàng riêng thì chúng có
trong tình trạng tốt, được thử áp lực hàng năm và biên bản
về việc thử và kiểm tra các ông hàng có lưu giữ trên tàu
không?
Are all cranes and other lifting equipment properly
marked, regularly inspected, tested and are the vessels
crew aware of maintenance requirements?
Các cần cẩu và thiết bị nâng khác có được đánh dấu thích
hợp, kiểm tra thường xuyên, thử và thuyền viên trên tàu có
nắm bắt được những qui định bảo dưỡng không?

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

30/62

51.

8.51

52.

8.52

53.

8.53

54.

8.54

55.

8.55

56.

8.199

Are the officers and crew familiar with the requirements
and risks during ship to ship operations?
Các sỹ quan và thủy thủ có quen thuộc với những yêu cầu
và rủi ro trong suốt quá trình làm hàng sang mạn không?
Does the POAC have the necessary qualifications and
experience and are officers aware of these requirements?
POAC (Người kiểm soát chuyển tải) có bằng cấp và kinh
nghiệm cần thiết cũng như các sỹ quan có nắm được
những qui định này không?
Are closed fairleads and mooring bitts provided?
Lỗ sô ma kín và các bít buộc dây có được trang bị không?
Are officers aware of the requirements of the ship-to-ship
transfer checklists and are there records of STS operations
maintained?
Các sỹ quan có nắm được những yêu cầu trong checklist
làm hàng sang mạn không và có các biên bản làm hàng
sang mạn được lưu giữ không?
If a ship-to-ship transfer was in progress during the
inspection, was it conducted in accordance with the
recommendations of the OCIMF/ICS STS Transfer Guide?
Nếu công tác làm hàng sang mạn đang diễn tiến trong quá
trình kiểm tra, thì chúng có được thực hiện phù hợp với
những khuyến cáo của ấn phẩm “OCIMF/ICS STS
Transfer Guide”?
Additional comments/
Ý kiến bổ sung

Chapter 8: Cargo and Ballast Systems (Chemical)/ Hệ thống hàng hóa và nước dằn
(Tàu hóa chất)
No.
1.

2.

Sire
Question
No.
8.1 Are the officers aware of the operator's policy statements,
guidance and procedures, including information on
maximum loading rates and venting capacities with regard
to safe cargo operations?
Sỹ quan có nắm được những quy định của chính sách Công
ty, hướng dẫn và qui trình, bao gồm các thông tin về tốc độ
nhận hàng lớn nhất và khả năng thông hơi liên quan đến làm
hàng an toàn không?
8.2 Are legible and up to date pipeline and/or mimic diagrams
of cargo, inert gas and venting systems, as applicable,
available in the pump room(s) and cargo control area and
deck officers' familiar with the systems?
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3.

8.3

4.

8.4

5.

8.5

6.

8.6

7.

8.7

8.

8.8

Sơ đồ đường ống rõ ràng và cập nhật hoặc mô phỏng của hệ
thống ống hàng, ống khí trơ và thông hơi nếu áp dụng, thì có
sẵn trong buồng bơm và khu vực kiểm soát hàng và các sỹ
quan boong có quen thuộc với những hệ thống này không?
Are cargo pump performance curves available, are deck
officers aware of the test requirements for cargo lines,
vapour and inert gas lines on the system?
Các đường cong hoạt động của bơm hàng có sẵn sàng
không, sỹ quan boong có nắm được những qui định thử đối
với ống hàng, ống hơi và ống khí trơ không?
Are officers' familiar with the information contained within
the Procedures and Arrangements Manual, and is the manual
accessible onboard?
Sỹ quan có quen thuộc với những thông tin có trong sổ tay
qui trình và hệ thống và sổ tay có được tiếp cận trên tàu
không?
Is the Cargo Record Book correctly completed and up to
date?
Nhật ký làm hàng có được ghi chép đúng và cập nhật
không?
Are the officers aware of the hazards of tank cleaning where
flammable and/or toxic products have been carried, the
controlled use of chemicals and solvents, gas freeing and
steaming of cargo tanks?
Sỹ quan có nhận biết được những mối nguy của việc làm vệ
sinh két hàng nếu sản phẩm dễ cháy hoặc có tính độc hại
được vận chuyển, việc sử dụng có kiểm soát hóa chất và
chất phụ gia, thông khí gas và hâm sấy két hàng?
If a loading computer or programme is in use, is it class
approved, regularly tested and are officers aware of the test
requirements including damage stability?
Nếu máy tính hoặc chương trình nhận hàng đang sử dụng,
nó có được đăng kiểm phê duyệt, được thử thường xuyên
không và sỹ quan có nắm bắt những qui định thử bao gồm
tính ổn định bị tổn hại không?
Has a cargo plan been prepared and followed with a detailed
sequence of cargo and ballast transfers documented, stress,
intact and damage stability and are any limitations, where
applicable understood by the cargo watch officers, clearly
documented and signed?
Kế hoạch làm hàng có được chuẩn bị và tuân thủ theo trình
tự chi tiết về làm hàng và ballast đã được thành văn bản, lực
nén, tính ổn định nguyên thủy và tổn hại cũng như nếu có
bất kỳ hạn chế gì, nếu có áp dụng, thì đã được hiểu bởi sỹ
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9.

8.9

10.

8.10

11.

8.11

12.

8.12

13.

8.13

quan trực ca hàng hóa, in thành văn bản rõ ràng và ký đầy
đủ không?
Is the vessel free of inherent intact stability problems, are
officers aware of these problems or risks of structural
damage from sloshing, and actions required if the vessel
takes on an unstable condition and/or angle of loll?
Tàu không có những vấn đề về tính ổn định nguyên thủy
vốn có, sỹ quan có nhận biết những vấn đề này hoặc những
nguy cơ về hư hỏng kết cấu từ việc xô hàng và những hành
động được qui định nếu tàu rơi vào tình huống mất ổn định
và/hoặc chịu góc nghiêng lớn?
Are all officers and ratings aware of the carriage
requirements including emergency procedures for the
specific cargo onboard and chemicals in general and are
officers' familiar with the vessels cargo system, including
emergency discharge arrangements?
Tất cả các sỹ quan và thủy thủ có nhận biết những qui định
về vận chuyển bao gồm qui trình khẩn cấp đối với hàng hóa
và hóa chất cụ thể trên tàu và các sỹ quan có quen thuộc với
hệ thống hàng hóa trên tàu bao gồm hệ thống dỡ hàng khẩn
cấp?
Can the deck officers demonstrate familiarity with the use of
cargo compatibility charts and are dangers of co-mingling
non-compatible cargoes considered?
Sỹ quan boong có thể cho thấy sự thuần thục trong việc sử
dụng biểu đồ tương thích hàng hóa và những nguy cơ về các
loại hàng không tương thích đang pha trộn có được xem xét
không?
Are officers aware of the documentation and handling
requirements for cargoes with inhibitors, and if the cargo
carried is required to be inhibited, is the required
information available?
Các sỹ quan có nắm bắt được những qui định về chứng từ và
vận hành đối với các loại hàng có chất ức chế, và nếu hàng
này được vận chuyển qui định phải xử lý ức chế, những
thông tin qui định như vậy có sẵn sàng không?
Are officers aware of the dangers associated with tank
cleaning and ventilation after the carriage of volatile or toxic
products and is a comprehensive tank cleaning plan
established and followed prior to each operation?
Các sỹ quan có nắm bắt được những nguy cơ gắn liền với
việc rửa két và thông gió sau khi vận chuyển các sản phẩm
dễ bay hơi hoặc mang tính độc hại và có thiết lập một kế
hoạch rửa két đầy đủ và bám sát trước mỗi lần vận hành
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14.

8.14

15.

8.15

16.

8.16

17.

8.17

18.

8.18

19.

8.19

không?
Are officers aware of the column/cofferdam purging
routines where deep well pumps are fitted and is any pump
leakage within tolerable limits?
Các sỹ quan có nắm bắt được lịch định đuổi khí khoang
trống/két cách ly nếu các bơm hút sâu được lắp đặt và bất kỳ
sự rò rỉ nào có trong giới hạn chấp nhận được không?
Are deck officers' familiar with the requirements for
passivation and pickling of stainless steel cargo tanks, are
passivity tests performed as required and are there clear
procedures available for the process?
Sỹ quan boong có làm quen với những qui định về sự ô xy
hóa chống rỉ (rửa bằng a xít) và việc tẩy gỉ bằng a xít các két
hàng làm bằng thép không gỉ, các lần thử rửa bằng a xít có
được thực hiện như qui định và có các qui định rõ ràng sẵn
sàng cho quá trình này không?
If the vessel provided with wall wash test equipment, are the
officers familiar with the wall wash test procedures and are
the procedures comprehensive and consider the safety
aspects of the process?
Nếu tàu có trang bị các thiết bị thử rửa vách hầm thì các sỹ
quan có quen với các qui trình thử rửa vách và những qui
trình này có đầy đủ cũng như cân nhắc đến khía cạnh an
toàn của quá trình này không?
Are cargo samples safely stored within the main cargo area,
and are officers and crew aware of safe handling
procedures?
Mẫu hàng có được lưu giữ an toàn trong khu vực hàng hóa
chính yếu không, và các sỹ quan và thủy thủ có nắm bắt
được những qui trình xử lý an toàn không?
Are the cargo, ballast and stripping pumps, eductors and
their associated instrumentation and controls, in good order
and is there recorded evidence of regular testing?
Các bơm hàng, bơm nước dằn, bơm vét, bơm hút theo và
các dụng cụ và thiết bị kiểm soát đi kèm theo chúng có
trong tình trạng tốt và có bằng chứng ghi nhận về việc thử
thường xuyên không?
Are the cargo and ballast pump bearing, casing and shaft
gland temperature monitoring sensors in good order and is
there evidence of regular testing?
Các cảm biến theo dõi nhiệt độ bệ đỡ, vỏ và vỏ bao trục
xuyên vách của bơm hàng, bơm nước dằn có trong tình
trạng tốt và có bằng chứng ghi chép về việc thử thường
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20.

8.20

21.

8.21

22.

8.22

23.

8.23

24.

8.24

25.

8.25

26.

8.26

xuyên không?
Are the officers and ratings aware of the location of the
cargo pump emergency stops, is the emergency cargo pump
shutdown system in good order and is there recorded
evidence of regular testing?
Các sỹ quan và thủy thủ có nắm bắt được vị trí dừng khẩn
cấp bơm hàng không, hệ thống ngắt bơm hàng khẩn cấp có
trong tình trạng tốt và có bằng chứng ghi chép việc thử
thường xuyên không?
Are the cargo and ballast system valves in good order and is
there recorded evidence of regular testing?
Các van thuộc hệ thống bơm hàng và ballast có trong tình
trạng tốt và có bằng chứng ghi nhận việc thử thường xuyên
không?
Are the cargo system ullage gauges, vapour locks and UTI
tapes in good order and are there recorded evidence of
regular testing?
Đồng hồ chỉ báo mức khoảng trống hệ thống hàng, khóa
hơi, thướt đo UTI có trong tình trạng tốt và bằng chứng ghi
nhận việc thử thường xuyên không?
Are the remote and local temperature and pressure sensors
and gauges in good order and is there recorded evidence of
regular testing?
Cảm biến và đồng hồ chỉ báo áp suất, nhiệt độ từ xa và tại
chỗ có trong tình trạng tốt và có bằng chứng ghi nhận việc
thử thường xuyên không?
Are the cargo tank high level and overflow alarms in good
order, independent of both the gauging devices and the
overflow-control alarm system and is there recorded
evidence of regular testing?
Báo động mức cao và tràn hàng két hàng có trong tình trạng
tốt, độc lập với cả hệ thống báo động của thiết bị đo và
kiểm soát tràn hàng cũng như có bằng chứng ghi nhận việc
thử thường xuyên không?
Are pipeline drains and stub pieces valved and capped and
are cargo line drains suitably positioned to preclude liquid
remaining in the line after draining?
Các đầu xả ống và các đầu ống nhô ra có được khóa van hay
chụp nắp và các ống xả hàng có được bố trí ở chỗ thích hợp
để loại bỏ phần còn lại của chất lỏng trong ống sau khi xả
không?
Are officers aware of the requirements for calibration of key
cargo instrumentation, including temperature and pressure
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27.

8.27

28.

8.28

29.

8.29

30.

8.30

31.

8.31

32.

8.32

gauges and are there records onboard to verify this being
performed?
Các sỹ quan có nắm bắt được những qui định về hiệu chuẩn
các dụng cụ đo hàng chính không, bao gồm các đồng hồ chỉ
báo nhiệt độ và áp suất và có các biên bản trên tàu để đối
chiếu việc này được thực hiện không?
Where fitted, is the condition of the cargo tank heating
system satisfactory, is it regularly tested and is any
observation tank free of oil?
Nếu có lắp đặt, tình trạng hệ thống hâm sấy két hàng có thỏa
đáng không, thường xuyên kiểm tra và két quan sát không
có dầu?
If fixed tank gauges are not fitted, are sufficient portable
tapes provided to simultaneously gauge each tank being
worked?
Nếu hệ thống đo két cố định không lắp đặt, thì các thướt đo
xách tay có được trang bị đầy đủ để đồng thời đo được mỗi
két đang làm việc không?
Are the officers aware of what is considered a volatile or
toxic cargo, is the vessel operating in a closed condition
where a volatile or toxic cargo is carried and do tank
hatches, tank cleaning apertures and sighting ports appear to
be liquid and gas tight?
Các sỹ quan có nắm bắt được những việc gì cần xem xét cho
hàng hóa dễ bay hơi hoặc có tính độc hại không, tàu có đang
vận hành trong chu trình kín không nếu như hàng hóa dễ
bay hơi hoặc độc hại đang vận chuyển và nắp két hàng, lỗ
dùng làm vệ sinh két hàng hay lỗ quan sát cho thấy kín chất
lỏng và kín khí không?
Was the inert gas system in use and operating satisfactorily
at the time of the inspection?
Hệ thống khí trơ có đang dùng không và đang vận hành thỏa
đáng tại thời điểm kiểm tra không?
Is there evidence to show that regular maintenance has been
conducted on the inert gas system, including the overhaul of
the non-return valve(s)?
Có bằng chứng cho thấy rằng bảo dưỡng thường xuyên đã
được thực hiện trên hệ thống khí trơ, bao gồm việc đại tu
van một chiều?
Are the deck officers aware of required actions in the event
of the inert gas failure and are all cargo tanks maintained
under positive pressure throughout?
Các sỹ quan boong có biết được những hành động đã qui
định trong tình huống hư hỏng khí trơ và tất cả các két hàng
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33.

8.33

34.

8.34

35.

8.35

36.

8.36

37.

8.37

38.

8.38

39.

8.39

40.

8.40

có duy trì dưới áp suất dương suốt thời gian vận hành
không?
Is the inert gas system including instrumentation, alarms,
trips and pressure and oxygen recorders, in good order?
Hệ thống khí trơ bao gồm dụng cụ, báo động, ống và các
đồng hồ ghi nhận áp lực và nồng độ ô xy có trong tình trạng
tốt không?
Was the fixed oxygen analyser calibrated immediately prior
to use of the inert gas system and do local and remote
oxygen and pressure recorders, where fitted agree?
Thiết bị phân tích khí ô xy cố định có được hiệu chuẩn ngay
trước khi sử dụng hệ thống khí trơ và các đồng hồ chỉ báo
hàm lượng ô xy và áp lực từ xa tại chỗ, nếu lắp đặt, có đồng
bộ không?
Is the liquid level in the deck seal at the correct level, clearly
visible and are officers aware of requirements to
periodically check the level?
Mức chất lỏng trong van một chiều trên boong có ở mức
thích hợp, dễ nhìn thấy không và các sỹ quan có nắm được
những qui định để kiểm tra định kỳ mức chất lỏng không?
Does the P/V breaker appear to be in good order?
Van tự vỡ P/V có trong tình trạng tốt không?
If the vessel is provided with a nitrogen generator / bottle
manifold system, are the officers and crew aware of the
specific hazards associated with nitrogen gas?
Nếu tàu có trang bị máy tạo khí ni tơ/ hệ thống manifold sử
dụng chai khí, thì các sỹ quan và thủy thủ có nắm được
những nguy cơ cụ thể gắn liền với khí ni tơ không?
Are officers and ratings aware of safe entry requirements for
the inert gas room(s), are these procedures being followed
and where applicable, is fixed oxygen detection provided?
Các sỹ quan và thủy thủ có nắm bắt được qui định vào an
toàn đối với buồng khí trơ, các qui định này có được tuân
thủ và nếu áp dụng, thì hệ thống phát hiện ô xy cố định có
được trang bị không?
Are the officers' familiar with the dangers associated with
over pressurisation of the cargo tanks and are procedures
implemented to avoid over pressure due to purging, blowing
and pigging with nitrogen?
Các sỹ quan có quen thuộc với những nguy cơ gắn liền với
sự quá áp két hàng và những qui định cần thực hiện để tránh
quá áp do đuổi khí, thổi khí và nạp khí ni tơ không?
Are the officers aware of the primary and secondary cargo
tank venting systems and are the systems functioning
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41.

8.41

42.

8.42

43.

8.43

44.

8.44

45.

8.45

46.

8.46

correctly?
Các sỹ quan có nắm được hệ thống thông hơi két hàng cơ
bản và thứ cấp không và hệ thống có hoạt động đúng
không?
Are the P/V valves in good order, inspected and cleaned as
part of a regular planned maintenance routine and are there
records to support this?
Các P/V van có trong tình trạng tốt, được kiểm tra và làm vệ
sinh như một phần của chương trình bảo dưỡng theo kế
hoạch thường xuyên và có biên bản hỗ trợ việc này không?
Are the officers aware of the additional precautions
operating with a vapour return line connected and are
appropriate transfer procedures in place?
Các sỹ quan có biết được những khuyến cáo bổ sung chi
phối ống hồi hơi kết nối và các qui định làm hàng thích hợp
có hiện hữu không?
Are deck officers aware of the precautions necessary to
avoid static discharge including maximum flow rates and
settling periods for flammable cargoes in non-inert tanks?
Sỹ quan boong có biết được những khuyến cáo cần thiết để
tránh dỡ hàng tĩnh điện bao gồm tốc độ dòng lớn nhất và
thời gian lắng cho hàng dễ cháy trong két không có khí trơ?
Are officers aware if the vessel is fitted with full depth
sounding pipes, is this information clearly displayed and are
officers aware of the additional precautions relating to cargo
tanks that are not fitted with full depth pipes?
Sỹ quan có biết được liệu tàu trang bị ống đo có chiều cao
toàn bộ không, thông tin này có yết thị rõ ràng và sỹ quan có
nắm bắt được những khuyến cáo bổ sung liên quan đến các
két hàng không trang bị ống đo có chiều cao toàn bộ không?
Are precautions followed for metal tapes, gauging or
sampling devices and portable tank cleaning equipment (as
applicable) before being introduced into tanks?
Các khuyến cáo có được tuân thủ đối với những thướt cuộn
bằng kim loại, thiết bị đo hoặc lấy mẫu và thiết bị làm vệ
sinh két hàng xách tay (nếu có) trước khi chúng được đưa
vào trong két không?
Are deck officers aware of the hazards associated with tank
cleaning after the carriage of volatile products and the need
to avoid the free fall of liquid into tanks?
Các sỹ quan boong có biết được những nguy cơ gắn liền với
làm vệ sinh két hàng sau khi vận chuyển sản phẩm dễ bay
hơi và sự cần thiết để tránh rơi tự do chất lỏng vào trong
két?

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

38/62

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

8.47 Are personnel aware of the hazards associated with
steaming cargo tanks after the carriage of volatile products?
Thuyền viên có biết những nguy cơ gắn liền với hâm sấy két
hàng sau khi vận chuyển sản phẩm dễ bay hơi?
8.48 Are cargo pipe joints bonded?
Các điểm đấu nối trên ống hàng có tiếp mát không?
8.49 Are the manifolds and associated valves in good order,
blank flanges of an equivalent rating to that of the pipelines
and pressure gauges fitted outboard of the manifold valves
on both sides and monitored for leakage?
Đầu ống đấu nối và các van liên quan có trong tình trạng tốt
không, các bích mù có độ dày tương đương với mặt bích các
đầu ống và đồng hồ áp suất có được lắp phía ngoài van đầu
ống trên cả 2 mạn và được theo dõi về sự rò rỉ không?
8.50 Is the vessel free of unauthorised inter-connections between
cargo, bunker and ballast systems?
Tàu không có kết nối bất hợp pháp giữa hệ thống hàng,
nhiên liệu, và nước dằn?
8.51 On vessels with pump rooms and trunk spaces, are they free
of evidence of significant leaks from machinery, pipework,
valve glands and instrumentation and are bilges clean?
Trên những tàu có buồng bơm và khoang cách ly, chúng
không có những bằng chứng về sự rò rỉ đáng kể từ máy
móc, ống hàng, bầu van và dụng cụ cũng như la canh có
sạch không?
8.52 Are bulkhead seals gas tight and, if required, well
lubricated?
Các doăng trục xuyên vách kín khí không, nếu có, chúng
được bôi mỡ đầy đủ không?
8.53 Is the pump room gas monitoring system in good order,
regularly checked and are officers aware of the alarm
settings?
Hệ thống theo dõi khí gas buồng bơm có trong tình trạng tốt
không, thường xuyên được kiểm tra và các sỹ quan có biết
được mức cài đặt báo động không?
8.54 Is the bilge pump in good order and can it be operated from
a position outside the pump room?
Bơm la canh có trong tình trạng tốt và có thể vận hành từ
một vị trí bên ngoài buồng bơm không?
8.55 Are the officers aware of the requirements for the provision
of protective equipment, is there adequate protective
equipment onboard and in effective use?
Các sỹ quan có biết được những qui định về trang bị thiết bị
bảo hộ, có thiết bị bảo hộ đầy đủ trên tàu và đang sử dụng
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56.

8.56

57.

8.57

58.

8.58

59.

8.59

60.

8.60

61.

8.61

62.

8.62

hiệu quả không?
Are officers' familiar with the safety equipment
requirements of the IBC or BCH Code and is the safety
equipment provided in accordance with the code in good
order?
Các sỹ quan có quen thuộc với qui định thiết bị an toàn của
Bộ luật IBC hoặc BHC không và thiết bị an toàn được trang
bị phù hợp với bộ luật có trong tình trạng tốt không?
Are the officers aware of the safe stowage requirements of
the safety equipment and are these requirements being
followed?
Các sỹ quan có biết được qui định sắp đặt an toàn của thiết
bị an toàn không và những qui định này có được tuân thủ
không?
Has the breathing apparatus required by the IBC or BCH
Codes examined by an expert agency annually, are the
officers' familiar with the onboard inspection requirements
and is this logged accordingly?
Các chai khí BA qui định bởi Bộ luật IBC hoặc BCH có
được kiểm tra bởi một Công ty chuyên biệt hàng năm
không, các sỹ quan có quen thuộc với những qui định kiểm
tra trên tàu và việc này có ghi chép lại không?
Are the officers and ratings familiar with donning of the
emergency escape sets where provided and are these sets in
good order?
Các sỹ quan và thủy thủ có quen thuộc với việc mang bộ
thoát hiểm khẩn cấp không nếu được trang bị và những bộ
thoát hiểm này có trong tình trạng tốt không?
Does the Company preclude the use of filter type respirators
onboard and are officers and ratings aware of these
requirements?
Công ty có ngăn ngừa sử dụng mặt nạ phòng độc loại có
màng lọc trên tàu không và sỹ quan và thủy thủ có biết
những qui định này không?
Are the crew aware of the locations and operation of the
decontamination showers and eyewash, and are the showers
in good operational order in suitably marked locations?
Thuyền viên biết được vị trí và sự vận hành các vòi nước
hoa sen và rửa mắt không, cũng như các vòi hoa sen trong
tình trạng hoạt động tốt hay ở chỗ đánh dấu thích hợp
không?
If the vessel uses its own cargo hoses, are they in good
order, pressure tested annually and is a record of all hose

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

40/62

63.

64.

tests and inspections maintained on board?
Nếu tàu dùng các ống mềm làm hàng riêng, chúng có trong
tình trạng tốt, thử áp lực hàng năm và biên bản của các lần
thử ống và kiểm tra được lưu giữ trên tàu không?
8.63 Are all cranes and other lifting equipment properly marked,
regularly inspected, tested and are the vessels crew aware of
maintenance requirements?
Tất cả cần cẩu và thiết bị nâng khác được đánh dấu thích
hợp, kiểm tra thường xuyên, thử tải không và thuyền viên
trên tàu biết được qui định bảo dưỡng không?
8.99 Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 8: Cargo and Ballast Systems (LPG)/ Hệ thống hàng hóa và nước dằn (Tàu
chở khí hóa lỏng)
No.
1.

2.

3.

4.

Sire
Question
No.
8.1 Are the officers aware of the operator's policy statements,
guidance and procedures, including information on
maximum loading rates and instructions with regard to safe
cargo operations?
Sỹ quan có nắm bắt được các tuyên bố trong chính sách
Công ty, hướng dẫn và qui trình bao gồm những thông tin
về tốc độ nhận hàng lớn nhất và những chỉ định liên quan
đến tác nghiệp hàng an toàn không?
8.2 Are the officers aware of any loading limitations for the
vessel and are these limitations, if applicable clearly posted
in the cargo control area?
Sỹ quan có nắm bắt được những hạn chế trong làm hàng đối
với tàu và những hạn chế này, nếu có, có được yết thị rõ
ràng trong khu vực kiểm soát hàng không?
8.3 Are legible and up to date pipeline and/or mimic diagrams
of cargo, inert gas and venting systems, as applicable,
available in the cargo control area and deck officers' familiar
with the systems?
Sơ đồ đường ống rõ ràng và cập nhật hoặc mô phỏng của hệ
thống ống hàng, ống khí trơ và thông hơi nếu áp dụng, có
sẵn trong khu vực kiểm soát hàng và các sỹ quan boong có
quen thuộc với những hệ thống này không?
8.4 Are officers' familiar with the information contained within
the Procedures and Arrangements Manual, and is the manual
accessible onboard?
Sỹ quan có quen thuộc với những thông tin có trong sổ tay
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

qui trình và hệ thống và sổ tay có được tiếp cận trên tàu
không?
8.5 Is the Cargo Record Book correctly completed and up to
date?
Nhật ký làm hàng có được ghi chép đúng và cập nhật
không?
8.6 Has a cargo plan been prepared and followed with a detailed
sequence of cargo and ballast transfers documented, stress,
intact and damage stability and are any limitations, where
applicable understood by the cargo watch officers and
clearly documented?
Kế hoạch làm hàng có được chuẩn bị và tuân thủ theo trình
tự chi tiết về làm hàng và ballast đã được thành văn bản, lực
nén, tính ổn định nguyên thủy và tổn hại cũng như nếu có
bất kỳ hạn chế gì, nếu có áp dụng, thì đã được hiểu bởi sỹ
quan trực ca hàng hóa, in thành văn bản rõ ràng không?
8.7 If a loading computer or programme is in use, is it class
approved, regularly tested and are officers aware of the test
requirements including damage stability?
Nếu máy tính hoặc chương trình nhận hàng đang sử dụng,
nó có được đăng kiểm phê duyệt, được thử thường xuyên
không và sỹ quan có nắm bắt những qui định thử bao gồm
tính ổn định bị tổn hại không?
8.8 Is the vessel free of inherent intact stability problems, are
officers aware of these problems or risks of structural
damage from sloshing, and actions required if the vessel
takes on an unstable condition and/or angle of loll?
Tàu không có những vấn đề về tính ổn định nguyên thủy
vốn có, sỹ quan có nhận biết những vấn đề này hoặc những
nguy cơ về hư hỏng kết cấu từ việc xô hàng và những hành
động được qui định nếu tàu rơi vào tình huống mất ổn định
và/hoặc chịu góc nghiêng lớn?
8.9 Are all officers and ratings aware of the carriage
requirements including emergency procedures for the
specific cargo onboard and gases in general and are officers'
familiar with the vessels cargo system, including emergency
discharge arrangements?
Tất cả các sỹ quan và thủy thủ có nhận biết những qui định
về vận chuyển bao gồm qui trình khẩn cấp đối với hàng hóa
và khí gas cụ thể trên tàu và các sỹ quan có quen thuộc với
hệ thống hàng hóa trên tàu bao gồm hệ thống dỡ hàng khẩn
cấp?
8.10 Is the chief officer familiar with the term 'reference
temperature' and is he/she aware of the reference
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11.

8.11

12.

8.12

13.

8.13

14.

8.14

15.

8.15

16.

8.16

17.

8.17

temperature for the existing cargo?
Đại phó có quen thuộc với khái niệm ‘nhiệt độ tham chiếu’
và anh ta/cô ta có nắm bắt được nhiệt độ tham chiếu đối với
loại hàng hiện tại không?
Is a cargo compatibility chart available?
Biểu đồ về tính tương thích hàng hóa có sẵn sàng không?
Are cargo operations being carried out and logged in
accordance with the plan?
Công tác làm hàng có được thực hiện và ghi chép phù hợp
với kế hoạch không?
Are officers aware of the documentation and handling
requirements for cargoes with inhibitors, and if the cargo
carried is required to be inhibited, is the required
information available?
Các sỹ quan có nắm bắt được những qui định về chứng từ và
vận hành đối với hàng các loại hàng có chất ức chế, và nếu
hàng này được vận chuyển có qui định phải xử lý ức chế, thì
những thông tin qui định như vậy có sẵn sàng không?
Are all officers aware of the emergency procedures for
dealing with leakage, spillage or fire involving the cargo?
Tất cả các sỹ quan có biết được những qui trình xử lý rò rỉ
hàng, tràn hàng hoặc cháy liên quan đến hàng hóa không?
Are the cargo, booster, ballast and stripping pumps, eductors
and their associated instrumentation and controls, where
fitted, in good order, free of leaks and is there evidence of
regular testing?
Các bơm hàng, bơm thúc, bơm nước dằn, bơm vét, bơm hút
theo và các dụng cụ và thiết bị kiểm soát đi kèm theo chúng,
nếu lắp đặt, có trong tình trạng tốt, không bị rò rỉ và có bằng
chứng thử thường xuyên không?
Are the officers aware of the operational requirements for
the cargo heater and/or vaporiser, where fitted, are they in
good order, and is there evidence of regular pressure
testing?
Các sỹ quan có nắm bắt được những qui định vận hành đối
với hệ thống sấy hàng và/hoặc hệ thống hóa hơi, nếu lắp đặt,
chúng có trong tình trạng tốt, cũng như có bằng chứng thử
áp lực thường xuyên?
Are cargo pump performance curves available, are deck
officers aware of the requirements for cargo lines, vapour
and inert gas lines on the system?
Các đường cong hoạt động bơm hàng có sẵn sàng không, sỹ
quan boong có nắm bắt được những qui định đối với ống
hàng, ống hơi và ống khí trơ trên hệ thống không?
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

8.18 Are the cargo and ballast system valves in good order and is
there evidence of regular testing?
Các van thuộc hệ thống hàng và ballast có trong tình trạng
tốt và có bằng chứng thử thường xuyên không?
8.19 Are the officers aware of the test requirements for cargo
system remote and local tank pressure, temperature, and
level sensors and gauges, and are these in good order with
evidence of regular testing?
Sỹ quan có nắm được những qui định thử đối với các cảm
biến và đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ két hàng từ xa và tại
chỗ thuộc hệ thống hàng hóa cũng như những thiết bị này có
trong tình trạng tốt với bằng chứng thử thường xuyên
không?
8.20 Are the officers aware of the test requirements for the cargo
tank high level and overflow alarms, and are they in good
order with evidence of regular testing and in use for both
cargo loading and discharging?
Sỹ quan có nắm được những qui định thử đối với báo động
mức cao và tràn hàng két hàng không, cũng như chúng có
trong tình trạng tốt có bằng chứng thử thường xuyên và sử
dụng cho cả nhận và dỡ hàng không?
8.21 Are tank domes, associated fittings in good order, free from
corrosion and leaks?
Vỏ vòm két hàng, các thiết bị đi kèm có trong tình trạng tốt,
không bị ăn mòn và rò rỉ?
8.22 Are officers aware of safe cargo sampling procedures, are
sample lines provided for both liquid and vapour with
double valve arrangement on the liquid line and capped
when not in use?
Các sỹ quan có nắm được những qui định lấy mẫu hàng an
toàn, đường ống lấy mẫu có được trang bị cho cả phần lỏng
và hơi với cơ cấu van đôi trên ống lỏng và được bịt đầu khi
không sử dụng không?
8.23 Where any cargo or vapour lines are insulated, is the
insulation in good order and inspection routines in place?
Nếu bất kỳ ống lỏng hàng và hơi được bao bọc cách lý, thì
lớp cách ly có trong tình trạng tốt và lịch định kiểm tra có
hiện hữu không?
8.24 Where cargo or vapour lines are isolated from the structure,
are joints electrically bonded?
Nếu ống lỏng và ống hơi hàng được cách ly khỏi kết cấu, thì
các chỗ đấu nối ống có tiếp tĩnh điện không?
8.25 Are cargo and vapour line expansion arrangements in good
order?
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26.

8.26

27.

8.27

28.

8.28

29.

8.29

30.

8.30

31.

8.31

32.

8.32

33.

8.33

Cơ cấu giãn nở ống lỏng và ống hơi hàng có trong tình trạng
tốt không?
Are liquid and vapour lines free to move inside their
clamps?
Các đường ống lỏng và hơi không bị dịch chuyển trong các
vòng kẹp của chúng phải không?
Are pipeline drains and stub pieces valved and capped and
in good order?
Các đầu xả trên đường ống và những đầu ống nhô ra có
được đóng van và chụp nắp cũng như trong tình trạng tốt
không?
Are cargo line and system relief valves in good order and
officers aware of the requirements?
Các van xả trên ống hàng và hệ thống hàng có trong tình
trạng tốt cũng như các sỹ quan có nắm được những qui định
không?
Are cargo pipelines free of screwed-in connections?
Các ống hàng không có những đấu nối kiểm vít vặn răng
trong phải không?
Is the cargo tank high level alarm system independent of
both the gauging system and in the case of IGC vessels, also
independent of the high level shut-down (overflow control)
system and are officers aware of the override procedures
where provided?
Hệ thống báo động mức cao két hàng có độc lập với cả hệ
thống đo và trong trường hợp tàu IGC, cũng như độc lập với
hệ thống ngắt mức cao (kiểm soát tràn hàng) và các sỹ quan
có biết được qui định vượt quyền, nếu có trang bị không?
Are there records of the calibration of key cargo
instrumentation, including temperature and pressure gauges?
Có các biên bản về hiệu chuẩn các thiết bị hàng hóa chính,
bao gồm đồng hồ đo nhiệt độ và áp suất không?
Are the officers aware of the dangers of using slip tubes
where fitted and do procedures preclude their use except for
emergencies?
Các sỹ quan có nắm được những nguy cơ trong việc sử dụng
các ống đo nếu lắp đặt và có những qui định loại bỏ việc sử
dụng chúng ngoại trừ trong tình huống khẩn cấp không?
Are the officers' familiar with the operation of the cargo
conditioning (reliquefaction) plant and associated machinery
and is instrumentation in good order?
Các sỹ quan có quen thuộc với sự vận hành máy làm lạnh
hàng (hóa lỏng) và những máy móc liên quan cũng như
trang thiết bị có trong tình trạng tốt không?

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

45/62

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.

8.34 Are the crew aware of the hazards of the cargo compressor
and motor rooms and are they clean and free of combustible
material?
Thuyền viên có biết những nguy cơ của buồng nén hàng và
buồng động cơ không và chúng có sạch sẽ và không có các
vật liệu dễ cháy không?
8.35 Are the bulkhead seals between the compressor room and
the motor room gas tight and well lubricated?
Các doăng kín vách giữa buồng nén và buồng động cơ có
kín khí và bôi đủ mỡ không?
8.36 Is the compressor room free of gas leaks?
Buồng máy nén không bị rò khí?
8.37 Is the compressor room well-lit and are electrical fittings
suitable for use in gas-hazardous areas and in good order?
Buồng nén được chiếu sáng đầy đủ và các thiết bị điện có
thích hợp để sử dụng trong khu vực có hiểm họa về khí và
còn trong tình trạng tốt không?
8.38 Are officers aware of the requirements for the compressor
room ventilation system and is the system maintaining
negative relative pressure?
Các sỹ quan có nắm được những qui định đối với hệ thống
thông hơi buồng nén hàng và hệ thống có đang duy trì áp
suất âm không?
8.39 Are officers aware of the requirements for the motor room
ventilation system and is the system maintaining relative
positive pressure and operating satisfactorily?
Sỹ quan có biết được những qui định cho hệ thống thông hơi
buồng motor không và hệ thống có đang duy trì áp suất
dương không và vận hành thỏa đáng không?
8.40 Are the officers aware of the requirements for airlocks, are
the alarms in good order and in the event of pressure in the
air-lock lost, will the shutdown system operate correctly?
Sỹ quan có biết được những qui định đối với nút không khí
không báo động có trong tình trạng tốt không và trong tình
huống áp lực ở nút không khí bị mất, hệ thống ngắt sẽ vận
hành thích hợp không?
8.41 Are the officers' familiar with the operation and
requirements of the fixed gas detection equipment and is the
equipment in good order?
Các sỹ quan có quen thuộc với sự vận hành và những qui
định của thiết bị phát hiện khí gas cố định và thiết bị có
trong tình trạng tốt không?
8.42 Are the officers aware of the requirements for setting fixed
gas detector sample points and, where applicable are they

Ban hành bởi Tổ công tác ‘PVN với OCIMF’

46/62

43.

8.43

44.

8.44

45.

8.45

46.

8.46

47.

8.47

48.

8.48

fitted at the appropriate level for the cargo being carried?
Sỹ quan có nắm được những qui định để định vị các đầu lấy
mẫu của cảm biến khí gas cố định không, nếu áp dụng,
chúng có được lắp đặt tại mức thích hợp cho hàng hóa đang
vận chuyển không?
Where Ethylene Oxide and Propylene Oxide cargoes maybe
carried are the officers aware of the isolation requirements
for the compressors and, if applicable are the compressors
isolated at the time?
Nếu các loại hàng có tính ethylene hóa và propylene hóa có
thể được vận chuyển, các sỹ quan có nắm được những qui
định cách ly đối với máy nén và nếu áp dụng, các máy nén
có được cách ly tại thời điểm vận chuyển không?
Are the officers aware of the environmental control of the
void spaces and are void space seals where fitted in good
order. Is the environmental control of void spaces
satisfactory?
Các sỹ quan có nắm được sự kiểm soát môi trường các
khoang trống không và các doăng của khoang trống nếu lắp
đặt có trong tình trạng tốt không. Kiểm soát môi trường
khoang trống có thỏa đáng không?
Are officers' familiar with the inspection requirements for
the cargo tank insulation, where fitted, and is the insulation
reported to be in good condition?
Các sỹ quan có quen thuộc với qui định kiểm tra đối với vật
liệu cách ly két hàng, nếu lắp đặt, và lớp cách ly này có
được báo cáo trong tình trạng tốt không?
Are officers aware of the setting requirements for relief
valves for void spaces, hold spaces and primary and
secondary barriers and, where fitted are they in good order?
Sỹ quan có nắm được những qui định cài đặt cho van xả đối
với két trống, khoang trống lắp két hàng và khoang cách ly
chính và dự phòng, nếu lắp đặt, chúng có còn tốt không?
Are the officers' familiar with the monitoring requirements
of the interbarrier spaces and are these regularly monitored,
and the results recorded?
Sỹ quan có quen với những qui định theo dõi các khoang
cách ly và các khoang này được giám sát thường xuyên, kết
quả có ghi nhận không?
Are the relief valves for the hold spaces and primary and
secondary barriers in good order?
Các van xả khoang hàng và khoang cách ly chính và phụ có
trong tình trạng tốt không?
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

8.49 Is there a means to sample for ingress of water into the
interbarrier spaces provided and are checks being recorded?
Có biện pháp lấy mẫu đối với việc nước vào khoang cách ly
được trang bị và việc kiểm tra có ghi nhận lại không?
8.50 Is the inert gas system and/or storage and associated
pipework, where fitted, in good order?
Hệ thống khí trơ và/hoặc kho lưu trữ và ống liên quan, nếu
lắp đặt, có trong tình trạng tốt không?
8.51 Are officers aware of the arrangements to prevent the
backflow of cargo vapour into the inert gas system and is
this arrangement in place?
Sỹ quan có nắm được những cơ cấu ngăn chặng dòng ngược
của hơi hàng vào hệ thống khí trơ và cơ cấu như vậy có hiện
hữu không?
8.52 Are the officers aware of the requirements for setting the
relief valves, are certificates of test available and clear
procedures for changing MARVS as applicable?
Sỹ quan có nắm được những qui định về cài đặt van xả, các
GCN về thử và những qui định rõ ràng để thay đổi MARVS
có sẵn sàng không, nếu áp dụng?
8.53 Are the officers' familiar with the vent outlet arrangements
and, as fitted are protective or flame screens in good order
and regularly inspected?
Sỹ quan có quen thuộc với cơ cấu thoát hơi nếu lắp đặt, lưới
bảo vệ hoặc ngăn lửa có trong tình trạng tốt và được kiểm
tra thường xuyên không?
8.54 Is there a liquid sensor in the liquid pressure relief valve
collecting tank or, if not fitted, in the vent mast?
Có cảm biến chất lỏng trong van xả áp lực chất lỏng thu
gom từ két hoặc nếu không lắp đặt, thì ở cột thông hơi
không?
8.55 Are officers' familiar with the operation of any fixed fire
extinguishing systems on the vent masts, where fitted, and
are the systems in good order and operational?
Sỹ quan có quen thuộc với sự vận hành hệ thống cứu hỏa cố
định trên cột thông hơi, nếu lắp đặt, hệ thống đang trong
tình trạng tốt và hoạt động không?
8.56 Are officers' familiar with the operation of the Emergency
Shut Down (ESD) system, and is the system regularly tested
operational?
Sỹ quan có quen thuộc với việc vận hành hệ thống ngắt
khẩn cấp (ESD) và hệ thống có được thường xuyên thử và
đang hoạt động không?
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57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

8.57 Are personnel aware of the locations of ESD points, and
auxiliary equipment shut down requirements?
Thuyền viên biết được vị trí các điểm ESD không và những
qui định ngắt của thiết bị phụ không?
8.58 Are officers aware of the requirements of fusible plugs, and
are they fitted on the liquid domes, in the vicinity of the
manifolds and in good order?
Sỹ quan có nắm được những yêu cầu về phít cầu chì và
chúng có lắp đặt trên mái vòm két hàng lỏng, gần với đầu
ống và trong tình trạng tốt không?
8.59 Are cargo and vapour manifold arrangements satisfactory?
Bố trí đầu ống hàng lỏng và hơi có thỏa đáng không?
8.60 Are the manifolds and associated valves in good order,
blank flanges of an equivalent rating to that of the pipelines
and pressure gauges securely fitted outboard of the manifold
valves on both sides and monitored for leakage?
Đầu ống và các van liên quan có trong tình trạng tốt, các
bích mù có độ dày tương đương với độ dày của ống và đồng
hồ áp lực có được lắp chắc chắn bên ngoài các van đầu ống
trên cả 2 mạn và được giám sát về sự rò rỉ không?
8.61 Are the manifold valves and lines clearly marked as to
whether they are liquid or vapour and are drains and purge
pipes where fitted valved and capped?
Các van đầu ống và ống có được đánh dấu rõ ràng để xác
định liệu chúng là ống lỏng hoặc hơi và những ống xả hay
đuổi hơi nếu lắp đặt có được khóa van hay chụp nút không?
8.62 Are officers aware of the procedures for the use of manifold
strainers, and where fitted are the strainers not being bypassed?
Các sỹ quan có nắm được những qui định về sử dụng cơ cấu
kéo căng đầu ống và nếu lắp đặt thì các cơ cấu kéo căng này
không được nối vòng?
8.63 Are liquid spill arrangements adequate, taking into account
the lowest temperature cargoes which the vessel is certified
to carry?
Cơ cấu tràn chất lỏng đầy đủ không, có tính đến hàng hóa có
nhiệt độ thấp nhất mà tàu được chứng nhận vận chuyển
không?
8.64 Are crew members aware of the requirements for the use of
protective equipment and is there suitable protective
equipment available and in use for all crew members
engaged in cargo operations?
Thuyền viên có biết những qui định về sử dụng thiết bị bảo
hộ và có thiết bị bảo vệ thích hợp sẵn sàng không và đang sử
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65.

8.65

66.

8.66

67.

8.67

68.

8.68

69.

8.69

70.

8.70

71.

8.71

72.

8.72

dụng cho tất cả thuyền viên liên quan đến tác nghiệp hàng
không?
Are the officers' familiar with the requirements for provision
of safety equipment onboard, is the safety equipment in
good order and are officers capable of donning the
equipment satisfactorily?
Sỹ quan có quen với những qui định về trang bị các trang
thiết bị an toàn trên tàu không, trang thiết bị an toàn có trong
tình trạng tốt và sỹ quan có khả năng vận hành thiết bị này
thỏa đáng?
Are crew members familiar with the requirements for
personal protection for toxic products and donning of the
emergency escape sets where provided?
Thuyền viên có quen với những qui định về bảo hộ cá nhân
đối với sản phẩm độc hại và việc vận hành các bộ thở thoát
hiểm nếu trang bị không?
Are decontamination showers and an eye-wash, where
required, provided in suitably marked locations and
operating correctly?
Các vòi hoa sen tẩy rửa và nước rửa mắt, nếu qui định, có
được trang bị ở những chỗ đánh dấu thích hợp và vận hành
đúng không?
Are officers aware of the operation of the chemical dry
powder system, and is the system in good order?
Các sỹ quan có nắm được việc vận hành hệ thống bột khô
hóa chất không, hệ thống có trong tình trạng tốt không?
Are the officers aware of the maintenance requirements for
the water spray system and is the system in good order?
Các sỹ quan có biết được các qui định bảo dưỡng cho hệ
thống phun sương nước và hệ thống có trong tình trạng tốt
không?
Are the officers' familiar with the fixed fire extinguishing
systems installed within enclosed spaces containing cargo
handling equipment?
Sỹ quan có quen thuộc với các hệ thống cứu hỏa cố định
được lắp đặt trên tàu trong các khoang kín chứa trang thiết
bị làm hàng không?
Is the safety equipment inspected on board monthly and are
records available?
Trang thiết bị an toàn được kiểm tra trên tàu hàng tháng
không và các biên bản sẵn sàng không?
If the vessel uses its own cargo hoses, are they in good
order, pressure tested annually to their design working
pressure and is a record of all hose tests and inspections
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73.

8.73

74.

8.74

75.

8.75

76.

8.76

77.

8.77

78.

8.78

79.

8.79

80.

8.99

maintained on board?
Nếu tàu sử dụng ống mềm làm hàng riêng, chúng có trong
tình trạng tốt, thử áp lực hàng năm ở mức áp lực làm việc
thiết kế của ống hay biên bản về thử và kiểm tra ống được
duy trì trên tàu không?
Are all cranes and other lifting equipment properly marked,
regularly inspected, tested and are the vessels crew aware of
maintenance requirements?
Tất cả cẩu và thiết bị nâng khác được đánh dấu thích hợp,
kiểm tra thường xuyên, thử và thuyền viên trên tàu có biết
được qui định bảo dưỡng không?
Are operator's procedures provided for ship-to-ship
operations?
Các qui trình của Công ty được trang bị để tác nghiệp
chuyển tải không?
Are the officers and crew familiar with the requirements and
risks during ship to ship operations?
Các sỹ quan và thủy thủ có quen thuộc với những qui định
và rủi ro trong suốt quá trình tác nghiệp hàng sang mạn tàu
không?
Does the POAC have the necessary qualifications and
experience and are officers aware of these requirements?
POAC có bằng cấp và kinh nghiệm cần thiết và sỹ quan nắm
được những qui định này không?
Are sufficient closed fairleads and mooring bitts provided?
Các lỗ sô ma kín và cọc bích buộc dây đầy đủ được trang bị
không?
Are officers aware of the requirements of the ship-to-ship
transfer checklists and are there records of STS operations
maintained?
Sỹ quan nắm được những yêu cầu của danh mục tác nghiệp
STS và có các biên bản tác nghiệp STS được lưu giữ không?
If a ship-to-ship transfer was in progress during the
inspection, was it conducted in accordance with the
recommendations of the OCIMF/ICS STS Transfer Guide?
Nếu tác nghiệp STS đang diễn ra trong quá trình kiểm tra,
nó được thực hiện phù hợp với khuyến cáo của ấn phẩm
“the OCIMF/ICS STS Transfer Guide” không?
Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 9: Mooring Buộc tàu
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No.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sire
Question
No.
9.1 Are certificates available for all mooring lines and wires?
Có các chứng chỉ của tất cả các dây buộc tàu và cáp buộc
tàu không?
9.2 Does the ship have a Mooring System Management Plan?
Tàu có Kế Hoạch Quản Lý Hệ Thống Buộc Tàu không?
9.3 Does the ship have a Line Management Plan?
Tàu có Kế Hoạch Quản Lý Dây Buộc Tàu không?
9.4 Have the operator's policies on line inspections, retirement
and wear zone management been implemented as outlined
in the Line Management Plan?
Chính sách của Công ty về kiểm tra dây, loại bỏ dây và quản
lý khu vực cọ sờn dây có được thực thi như vạch ra trong Kế
hoạch quản lý dây không?
9.5 Do all mooring lines and where fitted, mooring tails, meet
Industry guidelines?
Tất cả dây buộc tàu và khuyết dây buộc tàu, nếu lắp đặt đáp
ứng được hướng dẫn ngành không?
9.6 If one or more bow stoppers are fitted, is a certificate
attesting to the safe working load provided?
Nếu một hoặc nhiều khóa lỉn được lắp đặt, có giấy chứng
nhận chứng minh tải trọng làm việc an toàn không?
9.7 Is there a policy in place for the testing of winch brakes and
are the results recorded?
Có chính sách về việc thử phanh tời và kết quả có được ghi
lại không?
9.8 Are moorings satisfactorily deployed and tended?
Các dây buộc tàu có được triển khai và trông coi thỏa đáng
không?
9.9 Are mooring lines secured to bitts and turned up correctly?
Các dây buộc tàu có được cô chặt vào bích tàu và quấn đúng
chiều không?
9.10 Are all powered mooring lines correctly reeled on drums,
secured on brakes and winches out of gear?
Các dây buộc tàu đang chịu lực được quấn đúng chiều trên
trống tời, hãm bằng phanh tời và các máy tời đã ra ly hợp
chưa?
9.11 On split drum winches are all the lines made fast with no
more than one layer on each tension side of the drum?
Đối với tời loại split, tất cả các dây buộc tàu có được cô
không quá một lớp trên mỗi bên chịu tải của trống tời
không?
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

9.12 If mooring tails are fitted to wires or HMSF lines, do they
have proper connections and are they correctly fitted?
Nếu khuyết dây được đấu vào dây cáp hoặc dây HMSF thì
chúng có mối nối thích hợp không và được đấu đúng không?
9.13 Are all mooring lines stowed neatly to minimise tripping
hazards and are mooring areas clear and unobstructed?
Tất cả các dây buộc tàu có được sắp xếp gọn gàng để giảm
thiểu mối nguy hiểm về vấp ngã và các khu vực làm dây có
quang đãng và không có vật cản trở hay không?
9.14 Are mooring winches, including winch foundations in good
order?
Các máy tời dây bao gồm bệ tời có trong tình trạng tốt
không?
9.15 Do brake linings, drums and pins appear to be in good
order?
Má phanh, trống tời và chốt tời có trong tình trạng tốt
không?
9.16 If mooring winches in a gas hazardous area are electrically
powered, are motors Ex 'd' rated and have insulation tests
been carried out and the results recorded.
Nếu các máy tời đặt trong khu vực nguy hiểm về khí chạy
bằng điện thì các mô tơ có phải là loại đánh lửa trong (“Ex
‘d’”) không cũng như thử cách điện có thực hiện và ghi lại
kết quả không?
9.17 Are mooring wires, lines, synthetic tails and connecting
apparatus in good order?
Cáp buộc tàu, dây buộc tàu, khuyết và đoạn nối bằng sợi
tổng hợp có trong tình trạng tốt không?
9.18 Are pedestal fairleads, roller fairleads and other rollers wellgreased and free to turn and are bitts and chocks free of
grooving?
Các con lăn chuyển hướng, con lăn kín và các con lăn khác
đều được tra đầy đủ mỡ và xoay dễ dàng; các cột bích và lỗ
sô ma không có rãnh?
9.19 Is mooring equipment marked with its SWL?
Thiết bị buộc tàu có được đánh dấu tải trọng làm việc an
toàn (SWL) không?
9.20 Are windlasses, anchors, locking bars and cables in good
order and operating effectively?
Tời neo, neo, ngáng lỉn và lỉn neo có trong tình trạng thỏa
mãn và hoạt động hiệu quả không?
9.21 Except whilst alongside, when locking bars should be in
place, were the anchors cleared and ready for immediate use
during port entry?
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22.

9.22

23.

9.23

24.

9.24

25.

9.25

26.

9.26

27.

9.27

28.

9.28

29.

9.29

30.

9.99

Trừ khi đang cập mạn, khi đó ngáng lỉn phải ở vị trí hãm,
các neo đã sẵn sàng để thả trong khi tàu vào luồng chưa?
Are bitter end securing arrangements unobstructed and
outside the chain locker?
Cơ cấu chốt đuôi lỉn không bị cản trở và nằm ngoài hầm lỉn?
Are the chain locker doors securely battened down?
Cửa hầm lỉn có được bắt chặt không?
Is the crew aware of the design limitations of their anchor
windlass and systems?
Thuyền viên có nắm được các hạn chế về thiết kế của máy
tời neo và cả hệ thống không?
Is single point mooring (SPM) and associated equipment
fitted to OCIMF recommendations?
Các thiết bị buộc tàu vào phao đơn (SPM) và thiết bị liên
quan có phù hợp với các khuyến cáo của OCIMF?
If the vessel is equipped for mooring at single point
moorings, does it meet the recommendations as applicable,
contained in Mooring Equipment Guidelines?
Nếu tàu được trang bị để buộc phao đơn, thì nó có đáp ứng
các khuyến cáo áp dụng có trong tài liệu Hướng dẫn thiết bị
buộc tàu không?
If the vessel is fitted with a hydraulically operated bow
stopper, are safeguards provided to prevent its accidental
release?
Nếu tàu được lắp đặt khóa lỉn vận hành bằng thủy lực thì có
cơ cấu bảo vệ để tránh trường hợp nhả ngẫu nhiên hay
không?
Are emergency towing arrangements readily available for
deployment at both ends of the vessel?
Các hệ thống lai dắt sự cố có sẵn sàng để triển khai ở cả mũi
và lái không?
Does the vessel have on board Emergency Towing
Procedures?
Trên tàu có Quy trình lai dắt sự cố không?
Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 10: Engine and Steering Gear Compartments/ Khoang máy và máy lái
No.
1.

Sire
No.
10.1

Question

Comment

Are the engineers aware of the procedures for safe operation
of the machinery plant including their duties and watch
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2.

10.2

3.

10.3

4.

10.4

5.

10.5

6.

10.6

7.

10.7

standing instructions as per the Company SMS and are these
instructions clearly defined?
Các sỹ quan máy có nắm được những qui định để vận hành
an toàn các máy thuộc bộ phận máy bao gồm nhiệm vụ của
mình và những chỉ thị thường trực của ca trực theo SMS của
Công ty và những chỉ thị này được định nghĩa rõ ràng
không?
If the machinery space is certified for unmanned operation is
it being safely operated in that mode without regular alarms
occurring under normal conditions?
Nếu buồng máy được chứng nhận để vận hành không người
trực ca thì nó có được vận hành an toàn trong chế độ đó mà
không có báo động thường xuyên xảy ra trong điều kiện
bình thường hay không?
Are the engineers demonstrating knowledge and
understanding of the chief engineers standing orders and
instructions and are the standing orders posted and signed by
all engineers?
Các sỹ quan máy cho thấy có kiến thức và hiểu biết về lệnh
thường trực và chỉ thị của máy trưởng cũng như Lệnh
thường trực được yết thị và ký bởi tất cả sỹ quan máy
không?
Are the engineers familiar with safe entry requirements to
the machinery space when operating in the UMS mode,
especially with regards to use of the dead man alarm where
fitted?
Các sỹ quan máy có quen thuộc với các qui định vào khoang
máy an toàn khi vận hành ở chế độ UMS không, đặc biệt với
sự liên quan đến sử dụng báo động ‘Dead man’ nếu lắp đặt?
Are engineers aware of the entries required in the engine
room log book, and are the entries clear, comprehensive and
adequately maintained?
Các sỹ quan máy có nắm được những ghi nhận được qui
định trong nhật ký buồng máy không, các ghi chép có rõ
ràng, đầy đủ và duy trì thích hợp không?
Can the engine room staff demonstrate full knowledge of
essential emergency equipment and are instructions clearly
posted on site for safe operation?
Các thuyền viên bộ phận máy có đầy đủ kiến thức về các
thiết bị khẩn cấp thiết yếu và các hướng dẫn vận hành có
được niêm yết rõ ràng tại chỗ để vận hành an toàn không?
Does the operator subscribe to a fuel, lube and hydraulic oil
testing programme on a frequency in accordance with the
manufacturers recommendations and are there procedures to
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8.

10.8

9.

10.9

10.

10.10

11.

10.11

12.

10.12

13.

10.13

act on these results?
Công ty có lập ra chương trình thử dầu đốt, dầu nhờn và dầu
thủy lực theo tần suất phù hợp với khuyến cáo của nhà chế
tạo có các quy định để xử lý kết quả không?
Are the vessels staff engaged in bunkering operations well
aware of safe transfer requirements and are detailed bunker
transfer instructions available?
Các thuyền viên tham gia vào các hoạt động nhận nhiên liệu
có nắm được các yêu cầu tác nghiệp an toàn không và hướng
dẫn tác nghiệp dầu máy chi tiết có sẵn sàng không?
Are the engineers aware of the requirements for vessels
operating within a ECA and are there clear procedures
available regarding use of low sulphur fuels in boilers, main
plant and auxiliary engines?
Các sỹ quan máy có nắm được những qui định đối với
những tàu hoạt động trong vùng SECA không và có các các
qui định rõ ràng liên quan đến sử dụng dầu nhiên liệu có
hàm lượng sulphur thấp ở nồi hơi, máy chính và máy phụ
không?
Are the engineers aware of the requirements and precautions
necessary to control the change from residual to low-sulphur
fuels and are these requirements posted?
Các sỹ quan máy có nắm được những qui định và khuyến
cáo cần thiết để kiểm soát sự thay đổi từ dầu nhiên liệu có
hàm lượng sulphur cao đến thấp không và những qui định
này có yết thị không?
If the vessel is fitted with a class approved Exhaust Gas
Cleaning System are the officers well familiar with the
system and safety requirements and are these documented?
Nếu tàu được trang bị hệ thống vệ sinh khí xả được phê
duyệt, các sỹ quan có làm quen đầy đủ với hệ thống này và
những qui định an toàn cũng như qui định có in thành văn
bản không?
Are the officers' familiar with the planned maintenance
system and is the system being followed and maintained up
to date?
Sỹ quan có quen thuộc với hệ thống bảo dưỡng theo kế
hoạch không và hệ thống được tuân thủ và duy trì cập nhật
không?
Is a Ship specific list of Critical equipment defined and
available on board and highlighted in the PMS? Are there
measures in place to ensure that defined critical spare parts
are available on board?
Danh mục trang thiết bị thiết yếu cụ thể của tàu có được xác
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14.

10.14

15.

10.15

16.

10.16

17.

10.17

18.

10.18

19.

10.19

định và lưu ý trong PMS không? Có các biện pháp hiện hữu
đảm bảo rằng phụ tùng vật tư thiết yếu đã xác định có sẵn
trên tàu không?
Is an engineer's call alarm fitted and is it in good order and
tested regularly and the results recorded?
Báo động gọi sỹ quan máy có lắp đặt không và có trong tình
trạng tốt và thử thường xuyên cũng như kết quả thử được ghi
nhận lại không?
Are all areas of the machinery space well illuminated,
emergency escape routes clearly marked, unobstructed and
are ship's crew familiar with the escape routes?
Tất cả khu vực khoang máy được chiếu sáng đầy đủ không,
các tuyến thoát hiểm khẩn cấp được đánh dấu rõ ràng không,
không bị cản trỡ và thuyền viên có quen thuộc các tuyến
thoát hiểm không?
Are engineers aware of the testing requirements and able to
demonstrate familiarity with the procedure for testing of
emergency equipment?
Sỹ quan máy có nắm được quy định về thử và có khả năng
diễn giải sự thuần thục qui trình thử trang thiết bị thiết yếu
không?
Are engineers aware of the operation of the machinery space
liquid fuel system remote closing valves, and are the closing
devices regularly tested and in good order?
Các sỹ quan máy nắm được sự vận hành các van đóng từ xa
của hệ thống nhiên liệu lỏng thuộc khoang máy không và
thiết bị đóng được thường xuyên thử và trong tình trạng tốt
không?
Are officers aware of the location of the accommodation and
engine room ventilation fan emergency stops, are they
clearly marked to indicate the spaces they serve and is there
evidence of regular testing and maintenance?
Sỹ quan biết được vị trí dừng khẩn cấp quạt thông gió buồng
ở và buồng máy không, chúng được đánh dấu rõ ràng để chỉ
định khoang mà chúng phục vụ và có bằng chứng thử, bảo
dưỡng thường xuyên không?
Are diesel engine fuel delivery pipes adequately jacketed or
screened, exhaust lines and hot surfaces protected from
spray and surrounding areas free from fuel or lube oil
leakage?
Các ống cấp nhiên liệu động cơ diesel được bao bọc đầy đủ
hoặc bọc ống đôi không, ống khí xả và bề mặt nóng được
bảo vệ khỏi sự phun và khu vực xung quanh không bị rò dầu
nhiên liệu hoặc dầu nhờn không?
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

10.20 Are purifier rooms and fuel and lubricating oil handling
areas ventilated and clean?
Buồng lọc và khu vực xử lý dầu nhờn được thông gió và
sạch sẻ không?
10.21 If the vessel class notation allows UMS operation, are main
engine bearing temperature monitors, or the crankcase oil
mist detector, in good order?
Nếu ghi chú Đăng kiểm cấp tàu cho phép vận hành UMS, thì
giám sát nhiệt độ bệ đỡ máy chính hoặc thiết bị phát hiện
nồng độ dầu dạng sương trong các te máy chính có trong
tình trạng tốt không?
10.22 Where hydraulic aggregate pumps are located within the
main engine compartment, is an oil mist detector fitted?
Nếu các bơm tích hợp dầu thủy lực đặt trong khoang máy
chính, thiết bị phát hiện hơi dầu dạng sương được lắp đặt
không?
10.23 Are the main switchboard, alternators and other electrical
equipment satisfactorily protected from water spray?
Bảng điện chính, bảng điện chuyển đổi và thiết bị điện khác
được bảo vệ thỏa đáng khỏi sự bắn vào của nước không?
10.24 Is deck insulation provided to the front and rear of medium
power (i.e. 220V and above) electrical switchboards and is it
in good order?
Vật liệu cách điện mặt boong được trang bị phía trước và
phía sau của bảng điện công suất trung bình không (ví dụ từ
220 v trở lên) và nó có trong tình trạng tốt không?
10.25 Are gauge glass closing devices on oil tanks of a selfclosing, fail-safe type and not inhibited?
Các thiết bị đóng thuộc ống thủy tinh đọc mức trên các két
dầu nhiên liệu có phải loại tự đóng, an toàn lúc bị hỏng và
không bị cản trở không?
10.26 Are self-closing sounding devices to double bottom tanks in
good order and closed?
Thiết bị đo kiểu tự đóng cho các két đáy đôi có trong tình
trạng tốt và đang đóng không?
10.27 Is all moving machinery provided with effective guards and
adequate eye protection available?
Máy móc chuyển động được trang bị thiết bị bảo vệ hiệu quả
và bảo vệ mắt đầy đủ không?
10.28 Are records maintained for the regular inspection and testing
of lifting devices and loose gear?
Các biên bản được lưu giữ đối với kiểm tra thường xuyên và
thử thiết bị nâng và máy móc lỏng lẻo không?
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

10.29 Are machinery spaces and steering compartments clean and
free from obvious leaks and is the overall standard of
housekeeping and fabric maintenance satisfactory?
Khoang máy và khoang máy lái sạch sẻ và không bị rò rỉ
nhìn thấy không cũng như tiêu chuẩn chung về sự ngăn nắp
và bảo dưỡng kết cấu có thỏa đáng không?
10.30 Is the bilge high level alarm system regularly tested and are
records maintained?
Hệ thống báo động mức cao la canh được thử thường xuyên
không và duy trì biên bản đầy đủ không?
10.31 Are seawater pumps, sea chests and associated pipework in
good order and free of hard rust and temporary repairs,
particularly outboard of the ship-side valves?
Các bơm nước biển, van thông biển và đường ống liên quan
có trong tình trạng tốt không và không bị rỉ sét nặng hay sửa
chữa tạm thời, đặc biệt phía ngoài van thông mạn tàu?
10.32 Are the following, where applicable, all in good order and
do they appear to be well maintained?
Những trang thiết bị dưới đây, nếu áp dụng, đều trong tình
trạng tốt và được bảo dưỡng đầy đủ?
10.33 Are engineers familiar with the procedure for taking over the
controls for manoeuvring the vessel from the bridge in an
emergency?
Sỹ quan máy có quen với qui trình giành quyền kiểm soát
điều động tàu từ buồng lái trong tình huống khẩn cấp
không?
10.34 Are officers fully familiar with all starting procedures for the
emergency generator and are these procedures clearly and
displayed?
Sỹ quan có thuần thục với tất cả các qui trình khởi động máy
phát sự cố không và những qui trình này được yết thị rõ ràng
không?
10.35 Is the emergency generator reserve fuel tank provided with
sufficient fuel?
Két nhiên liệu dự trữ của máy phát sự cố được cấp đủ nhiên
liệu không?
10.36 Where an emergency generator is not fitted, are engine room
emergency batteries in good order and fully charged?
Nếu máy phát sự cố không lắp đặt, ắc quy sự cố buồng máy
có trong tình trạng tốt và nạp đủ điện không?
10.37 Is all electrical equipment including junction boxes and
cable runs in good order?
Tất cả thiết bị điện bao gồm hộp đấu điện và các ống dẫn
cáp điện có trong tình trạng tốt không?
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38.

39.

40.
41.

42.
43.

44.

45.

10.38 Are switchboards free of significant earth faults?
Các bảng điện không bị lỗi tiếp đất nghiêm trọng phải
không?
10.39 Are the officers aware of the test requirements for the
steering gear both pre-departure and for emergency steering
drills and have these tests been conducted satisfactorily with
operating instructions clearly posted?
Các sỹ quan có nắm được những yêu cầu thử đối với máy lái
cả chế độ trước khi khởi hành và huấn luyện máy lái sự cố
không và các lần thử như vậy có được thực hiện thỏa đáng
với các hướng dẫn được yết thị rõ ràng không?
10.40 Is the steering gear emergency reserve tank fully charged?
Két dầu dự trữ của máy lái sự cố được nạp đầy không?
10.41 Are the arrangements for the provision of communications
with the wheelhouse and heading and rudder indication in
good order?
Các hệ thống dùng cho thông tin liên lạc với buồng lái và
chỉ báo hướng tàu hay góc bánh lái có trong tình trạng tốt
không?
10.42 Is access to steering gear unobstructed?
Lối tiếp cận máy lái không bị cản trở phải không?
10.43 Is the steering compartment fitted with suitable handrails,
gratings or other non-slip surfaces?
Khoang máy lái được trang bị lan can thích hợp, các tấm lót
sàn hoặc bề mặt sơn chống trượt không?
10.44 Are the officers and crew aware of the safe operating
requirements of any watertight doors fitted?
Sỹ quan và thủy thủ có nắm được qui định vận hành an toàn
các cửa kín nước nếu lắp đặt không?
10.99 Additional Comments
Ý kiến bổ sung

Chapter 11: General Appearance and Condition/ Hình dạng và tình trạng chung
No.
1.

Sire
No.
11.1

2.

11.2

Question

Comment

Is the general condition, visual appearance and cleanliness
of the hull satisfactory?
Tình trạng chung, hình dạng và tình trạng sạch sẽ nhìn thấy
được của vỏ tàu có thỏa mãn không?
Are hull markings clearly indicated and correctly placed?
Các dấu hiệu trên vỏ tàu hiển thị rõ ràng và nằm đúng vị trí
không?
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.3

Is the general condition, visual appearance and cleanliness
of the weather decks satisfactory and are deck working areas
clearly identified and provided with non-slip surfaces?
Tình trạng chung, hình dạng và tình trạng sạch sẽ nhìn thấy
được của các boong thời tiết có thỏa mãn không và các khu
vực làm việc trên boong đã được phân định rõ và có bề mặt
chống trượt không?
11.4 Is the general condition of service pipework satisfactory and
is it free from significant corrosion and pitting and soft
patches or other temporary repairs?
Tình trạng chung của các đường ống công tác có thỏa mãn
không và không bị ăn mòn hoặc rỗ đáng kể cũng như không
được bó mềm hoặc sửa chữa tạm thời khác?
11.5 Are pipe stands, clamps, supports and expansion
arrangements satisfactory?
Các bệ đỡ, quai nhê, giá đỡ và các đoạn dãn nở có thỏa mãn
không?
11.6 Are all deck openings, including weathertight doors, bridge
windows and portholes, in good order and capable of being
properly secured?
Tất cả các lỗ mở trên boong kể cả các cửa kín nước và cửa
sổ buồng lái hay cửa húp-lô mạn có trong tình trạng thỏa
mãn và có khả năng được đóng chặt không?
11.7 Are fuel, ballast and other space vents and air pipes in good
order and does visual evidence indicate regular
maintenance?
Các ống thông hơi két nhiên liệu, két nước dằn và các
khoang hay các ống dẫn khí có trong tình trạng thỏa mãn
không và có bằng chứng nhìn thấy được chỉ ra việc bảo
dưỡng thường xuyên không?
11.8 Is the general condition, visual appearance and cleanliness
of the superstructure satisfactory?
Tình trạng chung, hình dạng và tình trạng sạch sẽ nhìn thấy
được của kiến trúc thượng tầng có thỏa mãn yêu cầu hay
không?
11.9 Are the deck lights all operational and sufficient in number
and range to illuminate the deck to facilitate safe working
during darkness?
Các đèn chiếu sáng trên boong có hoạt động tốt không, đủ số
lượng và đủ phạm vi chiếu sáng mặt boong tạo thuận lợi
làm việc được an toàn suốt đêm không?
11.10 Is the general condition of electrical equipment, including
conduits and wiring, satisfactory?
Tình trạng chung của các thiết bị điện kể cả các ống dẫn và
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11.

11.11

12.

11.12

13.

11.13

14.

11.14

15.

11.15

16.

11.16

17.

11.17

18.

11.99

dây điện có thỏa mãn không?
Are light fittings in gas-hazardous areas Ex 'd' rated and in
good order?
Các đèn chiếu sáng trong các khu vực nguy hiểm về khí có
phải là loại “Ex d” và trong tình trạng tốt không?
Are forecastle stores free of water, internal spaces and
storerooms clean, free from debris and tidy?
Khoang kho mũi không có nước và các khoang bên trong và
các kho sạch sẽ, không có mảnh vỡ và gọn gàng không?
Are accommodation, public spaces, sanitary areas, food
store handling spaces, refrigerated spaces, galleys and
pantries well illuminated, clean, tidy, in a hygienic condition
and obstruction free?
Khu vực sinh hoạt, khu vực công cộng, khu vực vệ sinh, kho
thực phẩm, khoang chế biến, kho lạnh, nhà bếp và buồng
chia thức ăn được chiếu sáng đầy đủ, sạch sẽ và gọn gàng,
trong tình trạng vệ sinh tốt và không bị cản trỡ không?
Are laundries free of accumulations of clothing that could
constitute a fire hazard?
Các buồng giặt là không chất đống quần áo có thể tạo nguy
cơ cháy không?
If fitted, is the Ship's Hospital clean and tidy and ready for
use?
Nếu được lắp đặt, phòng y tế sạch sẽ, gọn gang và sẵn sàng
để sử dụng không?
Is the condition of electrical equipment in the
accommodation satisfactory?
Tình trạng của các thiết bị điện trong khu vực buồng ở có
thỏa mãn không?
Are personnel alarms in refrigerated spaces in good order
and operational?
Thiết bị báo động có người trong kho lạnh trong tình trạng
tốt và hoạt động không?
Additional Comments
Ý kiến bổ sung
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