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Lời nói đầu
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT về Cơ sở đóng mới,
hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên
soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
theo Thông tư số

/2022/TT-BGTVT ngày

tháng

năm 2022.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT chỉ bao gồm nội
dung sửa đổi của QCVN 89:2015/BGTVT, các nội dung không được nêu trong quy chuẩn
sửa đổi này thì áp dụng theo QCVN 89:2015/BGTVT.
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PHẦN II – QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
CHƯƠNG 2 NĂNG LỰC KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI,
SỬA CHỮA PHỤC HỒI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
1. Mục 2.1.2.1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2.1.2.1 Mặt bằng sản xuất
a) Phải có nhà xưởng để gia công chi tiết phục vụ các công đoạn đóng tàu, kho
để lưu trữ bảo quản vật tư, trang thiết bị, mặt bằng thi công phải đủ diện tích để
bố trí phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện. Tùy
theo loại vật liệu đóng tàu, phân xưởng thi công và kho bảo quản vật liệu phải
tuân thủ các yêu cầu tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
b) Phải có triền đà, ụ hoặc biện pháp tương đương để bố trí phương tiện đóng
mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi và phải đủ năng lực để đưa phương tiện lên,
xuống nước theo cỡ loại phương tiện dự kiến thi công.”.
2. Bãi bỏ mục 2.4.
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PHẦN IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Mục 1.1 Trách nhiệm của các Cơ sở được bổ sung như sau:
“1.1.6 Tuân thủ quy định về việc sử dụng đất, quy định về bảo vệ môi trường,
phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật”.
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PHỤ LỤC A
MẪU DANH MỤC XÁC NHẬN NĂNG LỰC KỸ THUẬT CƠ SỞ
Mẫu Phụ lục I được sửa đổi như sau:

TÊN ĐƠN VỊ THÔNG BÁO
DANH MỤC XÁC NHẬN NĂNG LỰC KỸ THUẬT
CƠ SỞ ĐÓNG MỚI, HOÁN CẢI, SỬA CHỮA PHỤC HỒI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Số:
Tên và địa chỉ Cơ sở

Phương tiện thuộc phạm vi xác nhận

Loại xác nhận

Xác nhận cấp mới

Xác nhận bất thường

Số và ngày cấp Thông báo xác nhận năng lực Cơ sở

Danh mục xác nhận

Kết quả

Yêu cầu

TT

Có

1

Mặt bằng sản xuất

1.1

Có đủ nhà xưởng, các phương tiện sản xuất thích
hợp cần thiết để đảm bảo chất lượng yêu cầu đối với
sản phẩm?

1.2

Có triền đà, ụ hoặc biện pháp tương đương để bố trí
phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi?

1.3

Có đủ năng lực để đưa phương tiện lên, xuống nước
theo cỡ loại phương tiện dự kiến thi công?

2

Năng lực về giao thông nội bộ

2.1

Có đảm bảo giao thông nội bộ thuận tiện để tiếp
nhận, vận chuyển vật tư, trang thiết bị cũng như để
liên kết các bộ phận sản xuất?

1

Không

Nhận xét
Không áp
dụng
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3

Có khả năng cung ứng về vật liệu, trang thiết bị
trong quá trình sản xuất?

4

Tài liệu kỹ thuật và quy trình công nghệ

4.1

Có các quy trình công nghệ đóng tàu?

4.2

Có đầy đủ các tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật liên
quan đến đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi
phương tiện thủy nội địa mà Cơ sở đã và dự định thi
công?

5

Quy trình, thiết bị kiểm tra chất lượng

5.1

Có quy trình kiểm tra chất lượng về gia công chế tạo
chi tiết lắp ráp, thử để kiểm tra chất lượng sản phẩm
và nghiệm thu các sản phẩm trong quá trình đóng
mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy
nội địa?
Có đầy đủ các dụng cụ cần thiết để phục vụ việc kiểm
tra chất lượng sản phẩm?
Có cơ sở cung cấp các dịch vụ kiểm tra chất lượng
thông qua các nhà thầu phụ để kiểm tra máy móc, vật
liệu cũng như nghiệm thu các hạng mục trong thi
công trong trường hợp không có quy trình và thiết bị
kiểm tra nêu ở 5.1 và 5.2 ở trên?

5.2
5.3

6

Năng lực thi công

6.1

Thi công phần thân tàu, trang thiết bị

6.1.1

Có sàn phóng dạng hoặc phương pháp phóng dạng
tương đương để triển khai đóng theo thiết kế?

6.1.2

Có các máy móc trang thiết bị phục vụ gia công, lắp
ráp các bộ phận kết cấu thân tàu?
Có công nhân được đào tạo theo quy định để thực
hiện các công đoạn chế tạo, gia công chi tiết và lắp
ráp vỏ tàu phù hợp loại vật liệu đóng tàu và các quy
định trong quy chuẩn?
Có thợ hàn được công nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật
để thực hiện công việc hàn tàu (đối với tàu đóng bằng
vật liệu kim loại và vật liệu khác có liên kết bằng
phương pháp hàn)?
Phải có quy trình hàn đối với Cơ sở đóng tàu bằng
vật liệu kim loại và vật liệu khác có liên kết bằng
phương pháp hàn?

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.2

Thi công phần máy, điện tàu

6.2.1

Có khả năng gia công chế tạo các chi tiết cơ khí phục
vụ cho việc lắp đặt các máy chính, máy phụ, hệ thống
đường ống, hệ thống điện trên tàu?
Có khả năng sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt máy
chính, máy phụ, các hệ thống đường ống, hệ thống
điện trên tàu?
Có công nhân được đào tạo theo quy định để thực
hiện gia công chế tạo các chi tiết cơ khí, sửa chữa,
bảo dưỡng và lắp đặt máy chính, máy phụ, các hệ
thống đường ống, hệ thống điện trong quá trình đóng
mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện?

6.2.2

6.2.3
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6.2.4

Có các nhà thầu phụ cung cấp các dịch vụ mà Cơ sở
còn thiếu để đảm bảo quá trình sản xuất trong trường
hợp Cơ sở không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu
nêu ở từ mục 1 đến mục 6 ở trên.

Danh mục các hạng mục yêu cầu cần khắc phục sau khi xác nhận
TT

Các hạng mục yêu cầu

Đánh giá chung

,ngày
Đại diện Cơ sở

Đăng kiểm viên

(ký ghi rõ họ tên)

(ký ghi rõ họ tên)

3

tháng năm

Đơn vị xác nhận hoặc đơn vị
được giao nhiệm vụ xác nhận

