Theo ó, Cng v Hàng hi à Nng yêu cu thuyn trng các tàu hot ng trong khu vc qun lý tuân th úng các
quy nh ca pháp lut v qun lý hot ng hàng hi.
C th, Cng v yêu cu thuyn trng các tàu hot ng ti khu vc c bit chú trng vic thng xuyên duy trì hot ng
trc canh thông tin trên VHF kênh 16 và các thit b thông tin liên lc khác; thc hin úng, y v ni dung
thông tin, báo cáo ti các im báo cáo khi hot ng trong vùng VTS (h thng iu phi lu thông hàng hi) ca
Cng v Hàng hi à Nng theo quy nh.
Ch ón, tr hoa tiêu dn tàu (i vi tàu thuyn bt buc phi có hoa tiêu) ti vùng ón tr hoa tiêu ã c công b, hoc
ti v trí ã c Cng v Hàng hi à Nng chp thun (cu cng, bn phao, v trí neo u ã c ch nh).
Thuyn trng các tàu hot ng ti cng bin à Nng cng c yêu cu duy trì tc an toàn khi tàu hành trình, iu ng
trong vùng nc cng bin; c bit tuân th gii hn tc hành trình trên nhng on lung hàng hi có quy nh v gii
hn tc .
i vi các i lý tàu bin khu vc à Nng, Cng v Hàng hi à Nng yêu cu tuyên truyn, thông báo kp thi n các
ch tàu, thuyn trng các tàu do mình làm i lý tàu và yêu cu thuyn trng tàu chp hành nghiêm các ni
dung nêu trên khi tàu thuyn n hot ng ti khu vc cng bin à Nng.
ng thi phi hp vi Cng v Hàng hi à Nng gii quyt, x lý các vi phm (nu có), cng nh các vn phát sinh khi
tàu thuyn do mình làm i lý hot ng ti khu vc.
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hi khu vc IV cng c yêu cu tuyên truyn, quán trit n hoa tiêu viên
thuc s qun lý ca Công ty chp hành nghiêm các quy nh pháp lut v hàng hi khi tham gia dn tàu hot
ng ti khu vc cng bin à Nng.
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