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THÔNG BAO HANG HAl 
Thông so k' thut h thông báo hiu hang hal Luông hang hal Nha Trang 

KHA - TG - 15 - 2019 
- Vüng bin: Tinh Khánh Hôa 

- Ten 1ung: Luông hang hâi Nha Trang 

- Ten báo hiu: Phao báo hiu hang hái so "0", "1", "2", "3", "4", "5", "S", "N" 

Can cir Dan d nghj s 1052/CTBDATHI-fNTB-KT ngày 03/10/2019 cüa 
Cong ty Bâo darn an toàn hang hái Narn Trung B ye vic thông báo hang hãi h 
thng BHHH 1ung Nba Trang, tinh Khánh Hóa và Báo cáo tQa d phao cüa Xi 
nghip Kháo sat hang hái rnin Narn, 

Thira u quyn cüa Bô truâng Bô Giao thông v.n tái, lông cong ty Bâo dam 
an toàn hang hái min Nam thông báo v vic thông so k5 thut h thông báo hiu 
hang hái Lutng hang hâi Nba Trang vói nhftng dc tInh nhn bit nhir sau: 

- Vj trI thit 1p báo hiu: Lung hang hãi Nba Trang. 

1. H tling báo hiu Jung nhánh phIa Nam 
-Toadôdia1,2: 

Ten 
phao 

He VN-2000 He WGS-84 

Vi do (q) Kinh d (X) Vi do () Kinh d (A) 
"0" 12°10' 10,4" N 109°15'57,0" E 12°10'06,6" N 109°16'03,5"E 
"1"  12°10'41,3" N 109°15'40,0" E 12°10'37,6" N 109°15'46,5"E 
"2"  12°11'50,3" N 109°13'54,0" E 12°11'46,6" N 109°14'OO,S"E 

"3"  12°11' 16,3" N 109°15'13,0" E 12°11' 12,6" N 109°15' 19,5"E 
"4"  12°12'09,4" N 109°13'OO,O" E 12°12'05,6" N 109°13'06,5"E 
"5"  12°1 1 '53,4" N 109°14'44,0" E 12°! 1 '49,7" N 109°14'SO,S"E 
"S" 12° 12' 16,4" N 109°13'15,0" E 12° 12' 12,6" N 109°13'2 1,5"E 

DAC DIEM NHAN BIET:  

1.1. Phaosô"0" 
- Tác dung: Báo hiu vüng rnrâc an toàn, tàu thuyên có the hânh trInh xung 

quanb vi trI dt báo hiu; 

a. Dc tInh nhn bit ban ngày: 
- Du&ng kInh: 2,6iri; 

- HInh dng: Hlnh tháp; 
-Màusãc: S9c th&ng d(rng rnâu trng và do xen kë; 
- Dâu hiêu dinh: Mt hInh câu rnãu dO; 



- So hiêu: Ké s "0", rnàu den; 
b. Dac tInh nhân bit ban dêm: 
- Dc tInh anh sang: Anh sang trng, chip theo tin hiu ma Morse chi "A" 

chu kS'  6,0 giây; 
- Tam hiu h.rc: 2,0 hãi 1'. 
1.2. Phao s "1", "3" 
- Tác ding: Báo hiu giri htn 1ung v phIa phái, tàu thuyn duçc phép 

hành trInh O phIa trái cüa báo hiu; 
a. Dc tInh nh.n biét ban ngày: 
- Di.r&ng kinh: 2,6m; 
- HInh dng: Hmnh tháp kró'i; 
- Màu sic: Toàn than soi màu xanh liic; 
- Du hiêu dinh: Mt hmnh non mãu xanh hic, dinh hixOng len trén; 
- S hiu: Ké ch€ "1", "3", màu trng. 
b. Dc tInh nhân bit ban dêrn: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang mãu xanh 1iic, chap dan, chu k5' 3,0 giây; 
- Tarn hiu hrc: 2,5 hâi 1'. 
1.3. Phao s "2" 
- Tác diing: Báo hiu giài hn 1ung v phIa trái, tàu thuy&n ducc phép 

hành trInh 0 phIa phâi cüa báo hiu; 
a. Dc tInh nh.n bit ban ngày: 
-Du&ngkinh: 2,0rn; 
- HInh dang: Hinh tháp; 
- Màu sac: bàn than màu dO; 
- Du hiêu dinh: Mt hmnh tr màu dO; 
- S hiu: Ké s "2", màu trng; 
b. Dãc tInh nhân bit ban dérn: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang do, chap dan, chu kS'  3,0 giây; 
- Tarn hiu hrc: 2,0 hãi !. 
1.4. Phao si "4" 
- Tác diing: Báo hiu hithng lung chInh chuyén sang phãi; 
a. Dc tinh nhn bit ban ngày: 
- Duing kinh: 2,0rn; 
- Hmnh dng: HInh tháp; 
- Màu sic: Màu dO vOi mt dãi màu xanh hic nrn ngang giüa 

có chiêu cao bang 1/3 chiêu cao phân nôi cüa báo hiu; 
- Dâu hiu dinh: MOt  hInh trll màu dO; 
- S hiu: Ké s "4", màu trãng; 
b. Dc tInh nhân bit ban dém: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang do, ch&p nhóm (2+1), chu k' 1 0,0 giây; 

tAN 
3 



- Tiii hiêu luc: 2,0 hãi 1'. 
1.5. Phao so "5" 
- Tác dung: Báo hiu hi.râng luông chInh chuyên sang trái; 
a. Dc tInh nhn bit ban ngày: 
- Du&ng kInh: 2,6rn; 
- Hjnh dng: HInh tháp; 
- Màu sc: Mâu xanh hc vi iit dãi màu do nãm ngang O giQa 

có chiu cao bng 1/3 chiu cao phân nôi cOa báo hiu; 
- Dâu hiu dinh: Mt hInh non rnàu xanh 1iic, dinh hLr&ng len trên; 
- So hiu: Ké so "5", màu trãng; 
b. Dac tInh nhân bit ban dém: 
- Dc tInh anh sang: Anh sang xanh hc, ch&p nhóm (2+ 1), chu kS'  10,0 giây; 

- TArn hiu hrc: 2,0 hãi 1)2. 
1.6. Phao an toãn phIa Nam "S" 
- Vj trI: PhIa Nam xác tàu darn; roA 
- Tác diving: Báo hiu an toàn phIa Narn, tàu thuyén dixccc phép hãnh trmnh a 

phIa Narn cOa báo hiêu; 
a. Dc tInh nhn biét ban ngày: 
- Du&ng kInh: 2 ,0m; 
- HInh dng: HInh tháp; 
- Màu sc: Nira phIa trén màu yang, nira phIa drci rnàu den; 
- DAu hiu dinh: Hai hInh non màu den dt lien tiép nhau theo chiêu 

thäng ding, dinh non hr&ng xuông dixài; 
- S hiu: Ké ch€r "S", màu do; 
b. Dàc tInh nhân bi& ban dêrn: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang trng, chap nhanh nhóm 6 vai nit chap dài 

chukS' 15,Ogiây; 
- Tarn hiu hxc: 2,0 hãi 1)2. 

A A F •A A 2. Hç thong bao hiçu luong nhanh phia Bac 
Tça d dja 1)2: 

Ten 
phao 

He VN-2000 He WGS-84 
Vi do (cp) Kinh d (A.) Vi d ((p) Kinh d (A.) 

"0" 12°14'32,4" N 109°13'08,0" E 12°14'28,7" N 109°13'14,5" E 
"1"  12°13'39,4" N 109°13'05,0" E 12°13'35,7" N 109°13'11,5" E 
"2"  12°12'32,9" N 109°13'03,8" E 12°12'29,2" N 109°13'10,3" E 
"3"  12°12'39,4" N 109°13'OO,9" E 12°12'35,6" N 109°13'07,4" E 
"4"  12°12'21,7" N 109°13'OS,S" E 12°12'18,0" N 109°13'12,0" E 
"N" 12°14'23,3" N 109°13'46,O" E 12°14'19,6" N 109°13'52,5" E 

DAC DIEM NHAN BIET:  



2.1. Phao s "0" 
- Tác diing: Báo hiu vüng rnthc an toàn, tàu thuyn có th hành trInh xung 

quanh vi trI dt báo hiu; 
a. Dc tInh nhn bitt ban ngày: 
-DutingkInh: 2,6m; 
- HInh dng: Hmnh tháp; 
- Màu sic: S9c thing dfrng màu trAng và do xen kê; 
- Du hiu dinh: Mt hInh cu màu dO; 
- S6 hiu: Ké s "0", màu den; 
b. Dãc tInh nhn bit ban dém: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang trng, chap theo tin hiu ma Morse chit "A" 

chu k' 6,0 giây; 
- Tm hiu luc: 2,0 hãi 1. 
2.2.Phao s "1", "3" 
- Tác diing: Báo hiu giâi hn 1ung v phIa phâi, tàu thuyn duc phép 

hành trinh & phIa trái cüa báo hiu; 
a. Dc tInh nhn bi& ban ngày: 
- Dting kInh: 2,0+2,6m; 
- HInh dng: HInh tháp krài; 
- Màu sic: Toàn than scm màu xanh hic; 
- Du hiu dinh: Mt hInh non màu xanh hic, dinh huóng len trên; 
- S6 hiu: Ké cht "1", "3", màu trng. 
b. Dc tInh nhn bi& ban dém: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang màu xanh 1ic, ch&p dan, chu kS'  3,0 giây; 
- Tam hiu 1iic: 2,5 hãi 1. 
2.3.Phao s "2", "4" 
- Tác diing: Báo hiu giâi hn 1ung v phIa trái, tàu thuy&n dixçrc phép 

hành trInh ?i phIa phâi cüa báo hiu; 
a. Dc tmnh nhn bit ban ngày: 
-DithngkInh: 2,6m; 
- Hinh dang: HInh tháp; 
- Màu sic: Toàn than màu do; 
- Du hiu dinh: Môt hInh tru màu dO; 
- S hiu: Ké s "2", "4" màu trng; 
b. Dc tInh nhn bitt ban dém: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang dO, chap dan, chu k' 3,0 giây; 
- TAm hiu hrc: 2,0 hãi 1. 
2.4.Phao an toãn phIa Bãc "N" 
- VI trI: PhIa Bc bAi dá ngAm. 



KT. TONG GI 
PHI TONGG 

oOc 
B 

BAO DAM 
lOAN HANG HAl 
MIEN NAM 

un Anh 

- Tác dicing: Báo hiu an toàn phIa Bãc, tãu t1iuyii dupc phép hãnh trmnh o 
phIa Bc cüa báo hiu; 

a. Dc tInh nhn bit ban ngày: 
- Duing kinh: 2,6m; 
- HInh dng: HInh tháp; 
- Màu sic: Nüa phIa trên màu den, nüa phIa duâi mâu yang; 
- Du hiu dinh: Hai hmnh non màu den dt lien tip nhau theo chiu 

thing dCrng, dinh nOn huàng len trên; 
- S hiu: Ké s "N", màu tr&ng; 
b. Dtc tInh nh.n bit ban dém: 
- Dc tInh ánh sang: Anh sang tr.ng, chap don rt nhanh chu k' 1,0 giây; 
- Tm hiu hrc: 2,0 hâi 1. 

HU(ING DAN HANG HA!:  

Các phuxmg tin hành trInh trên tuyn 1ung hang hái Nha Trang theo 
htr&ng dn cüa h thông báo hiu hang hái dê dam bão an toàn hang hãi, tuyt 
dôi tuãn thu sr diêu dng cüa Cãng vi Hang hái Quy Nhan dê dam bào an toàn 
hang hãi../.-.-'4-" 
Noi nhIn: 
- Cic Hang hãi Vit Narn; 
- Cong ty Thông tin din tcr Hang hâi; 
-  Länh dao Tong cong ty BDATHH min Nam; 
- website www.vms-south.vn; 
- PhOng: KTKH, HTQT&QLHT; 
- Ltru VT-VP, P.ATHHBII. 

HA 



Danh sácli noi nhân kern theo 
I B Tr Inh Hal quân 
2 Cc Disóng thüy ni dja Vit Narn 
3 Chi Cic Du&ngsông phIa Narn 
4 Cc Cânh sat biên 
5 Tp doàn Dau khI Vit Narn 

- XNLD Du khI Vietsovpetro (VSP) 
- T6ng Cty Djch vu K thut Du khI (PTSC) 
- Tng Cty Thàm dO khai thác DAu khI (PVEP) 
- Tong Cty Vn tài Dâu khI (PVTrans) 
- Cty CP Vn tãi SP K1iI quôc tê(Gas shipping) 
- Trung thin Ung phó sr cô tràn dâu min Narn (NASOS) 

6 Ip  doan XAng dâu Vit Nam 
7 Tong Cty Hang hâi Vit Narn 

- Cong ty Vn tài Bin Dông (BISCO) 
- Cong ty Vn tãi bin container Vinalines (VCSC) 
- Cong ty Vn tãi bin Vinalines (VLC) 
- Cong ty CP Hang hâi Dong Do (DONG DO MARINE) 
- Cty CP VT biên & Hqp tác LD Qth (INLACO SAIGON) 
- Cong ty CP Hang hâi Vinalines Nha Trang 

9 Hip hi Cãng biên Vit Nam 
8 Dai  1 Hang hài Sal GOn (Vosa Sài GOn) 
10 Dài tiêng nói nhân dan Tp.Hô ChI Minh 
11 Dài Thông tin Duyén hâi Tp. Ho ChI Minh 
12 COng ty Vn tâi bin VN (VOSCO) 
13 COng ty Vn tài biên 111 (VINASHIP) 
14 Cty Vn tài và thuê tàu biên VN (VITRANSCHART) 
15 Cty Vn tâi xãng dAu dLr1ng biôn 

16 CVntâiThüyBc 
17 Cty VT và cung irng xAng dâu thrông thy I 
18 Cty Vn tãi biên Sài GOn 
19 Trtr&ng Cao dãng nghé hang hâi TP.HCM 
20 Trtr&ng Dai  hçc GTVT TP.HCM 
21 Cãng Sài GOn 
22 XN Tàu djch viii dAu khI 
23 XN Tric Vót Cru H Van Tâi I 
24 Cong ty Phtrng Nam - BO Quôc phOng 
25 Xi nghip Khâo sat hang hãi mien Nam 
26 Chi nhánh Tcty BDATHHMN tai  TPHCM 
27 Cty Bào darn an toàn hang hài Nam Trung B 
28 Cty ThHH MTV Hoa tiêu KV VI 
29 Câng vi Hang hãi Quy Nhon 
30 Dài Thông tin Duyên hâi Quy Nhan 

CAC Si GTVT & NT&PTNT CAC TiNH 
31 BinhDjnh 
32 Bt di bién phOng tinh BInh Dfnli 
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