
DỊCH VỤ THÔNG TIN

NHẬN DẠNG VÀ TRUY THEO TẦM XA - LRIT

Dịch vụ thông tin LRIT

- Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa LRIT là dịch vụ cung cấp dữ liệu nhận dạng và 

dõi theo hành trình tàu biển trên phạm vi toàn cầu thông qua các dữ liệu được phát đi từ các 

phương tiện tàu thuyền sử dụng thiết bị LRIT.
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Lợi ích cho tàu và chủ tàu

Hỗ trợ chủ tàu có được thông tin, lộ trình 
của đội tàu mình để cảnh báo cho tàu khi 
đi vào vùng biển có rủi ro cao (cướp biển/ 
tấn công có vũ trang, khủng bố, thiên 
tai,…);

Xác định các tàu lân cận trong khu vực, để 
kêu gọi hỗ trợ khi tàu gặp nạn;

Tránh việc bị Chính quyền cảng lưu giữ 
tàu tại các cảng biển.

An toàn - An ninh Hàng hải

Bảo vệ môi trường biển

Hỗ trợ phát hiện các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Tìm kiếm cứu nạn

Xác định vị trí của tàu bị nạn;

Xác định các tàu lân cận khu vực 

có tàu bị nạn để hỗ trợ hiệu quả 

cho việc tìm kiếm cứu nạn.

♦

♦

♦

♦

♦



Đối tượng lắp đặt thiết bị LRIT

Trách nhiệm của tàu/ chủ tàu

Lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị LRIT trên tàu thuyền.

Duy trì thiết bị LRIT hoạt động theo chế độ 24/7.

Tàu thuyền đang hành trình tự động thực hiện truyền phát thông tin LRIT 

về Trung tâm dữ liệu với tần suất tối thiểu 6 tiếng/ 1 lần.

* Lưu ý: Để giảm tần suất phát thông tin trong trường hợp tàu thuyền 

mang cờ quốc tịch Việt Nam đang sửa chữa hoặc tạm dừng hoạt động, chủ 

tàu  hoặc gửi thư điện tử cho thông báo bằng văn bản Công ty VISHIPEL.

Bắt buộc lắp đặt

Miễn trừ lắp đặt

Khuyến khích 

lắp đặt

Tàu khách, kể cả tàu khách cao tốc, hoạt 

động trên tuyến quốc tế;

Tàu hàng, bao gồm cả tàu hàng cao tốc, 

có tổng dung tích từ 300 GT trở lên, hoạt 

động trên tuyến quốc tế;

Giàn khoan di động.

♦

♦

♦

Tàu biển chỉ hoạt động trong vùng biển 

A1 (cách bờ khoảng 30 hải lý) và đã được 

lắp đặt thiết bị AIS.

Các loại tàu thuyền khác khi chủ tàu có 

yêu cầu.

♦

♦

Quy trình đăng ký và sử dụng dịch vụ LRIT

Bước 1

- Trang bị thiết bị 

LRIT.

Bước 2

- Đăng ký thử ứng dụng 

phù hợp(Conformance 

test) với ASP (tại Việt 

N a m  l à  C ô n g  t y 

VISHIPEL).

Bước 3

- Được cấp GCN thử 

ứng dụng phù hợp.

Bước 4

- Duy trì hoạt động của 

thiết bị LRIT.

- Phát dữ liệu thông tin 

LRIT hàng ngày.
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Một số lỗi thường gặp liên quan đến hệ thống LRIT trên tàu

Tàu trang bị nhiều thiết bị Inmarsat 

C/mini-C nhưng không duy trì hoạt 

động với thiết bị được đăng ký phù 

hợp LRIT.

Thiết bị cập nhật thông tin vị trí từ 

GPS không chính xác do: thiết bị 

hỏng, bị tắt nguồn ...

Người sử dụng thiết bị chủ động: 

Bỏ chức năng gửi thông tin vị trí tại 

thiết bị (Disable DNID).

Thay đổi việc cài đặt gửi thông tin vị trí 

tự động tại thiết bị.

Thiết bị LRIT trên tàu tắt máy (power 

off), logout hoặc mức tín hiệu thấp.

Lỗi 

thường 

gặp

Hỗ trợ của VISHIPEL cho chủ tàu

Đối với tàu chưa trang bị

thiết bị LRIT

Đối với tàu đã trang bị LRIT 

nhưng chưa tích hợp vào 

hệ thống LRIT

Đối với tàu đã tích hợp vào 

hệ thống LRIT

- Tư vấn trang bị thiết bị LRIT phù 

hợp. 

- Cung cấp dịch vụ thử phù hợp 

(LRIT Conformance Test).

- Hỗ trợ khách hàng sử dụng theo 

đúng Quy định 62/2014/QĐ-TTg.

- Tư vấn và hướng dẫn để đảm 

bảo thiết bị tích hợp vào hệ thống 

LRIT.

- Thông báo tình trạng duy trì 

thường xuyên thiết bị LRIT cho 

chủ tàu và tàu.

- Tư vấn và hướng dẫn để đảm 

bảo thiết bị duy trì tần suất phát 

theo quy định.

- Chủ tàu được tặng ngay gói cước 

Standard của dịch vụ quản lý tàu 

trị giá 1.800.000 VNĐ, thời hạn sử 

dụng trong 3 tháng.
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Các trường hợp bị xử phạt áp dụng 
cho các tàu

Hình thức xử phạt

Không lắp đặt thiết bị LRIT theo quy định;

Không duy trì hoạt động thiết bị thường 

xuyên.

♦

♦

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hàng hải; 

Không được cấp phép rời cảng;

Bị lưu giữ tại các Chính quyền Cảng nước 

ngoài.

♦

♦

♦



Giải đáp thắc mắc
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Tại sao phải lắp đặt thiết bị LRIT khi đã có thiết bị AIS?

Hệ thống AIS Hệ thống LRIT

- Phạm vi hoạt động: ở dải sóng VHF, 

tầm phủ sóng khoảng 25 hải lý.

chỉ đáp ứng được với các tàu hoạt 

động trong vùng biển A1. 



- Phạm vi hoạt động: qua vệ tinh với 

tầm phủ sóng lên tới 1,000 hải lý tính từ 

bờ.

có thể đáp ứng được với các tàu 

hoạt động trên mọi vùng biển.



Ai sẽ phải trả cước phí cho việc phát thông tin LRIT?

- Chủ tàu không phải trả cước cho việc phát các thông báo vị trí tàu qua thiết bị LRIT. 

- Chủ tàu chỉ trả cước trong các trường hợp sau:

+ Thử ứng dụng phù hợp thiết bị LRIT và cấp GCN thử phù hợp;

+ Nâng cấp phần mềm thiết bị LRIT; 

+ Thay thế hoặc lắp đặt mới thiết bị LRIT.

Thiết bị được sử dụng để phát thông tin LRIT?

- Đối với các tàu đã có sẵn thiết bị Inmarsat C, cần tham khảo và tư vấn nhà sản xuất thiết bị để nếu có thể chỉ 

cần nâng cấp thiết bị là có chức năng thông tin LRIT.

Tần suất phát báo cáo dữ liệu vị trí của tàu thuyền?

- Tàu thuyền trang bị thiết bị LRIT phát thông tin LRIT về Trung tâm dữ liệu với tần suất tối thiểu 6 tiếng/ 1 lần; 

hoặc theo yêu cầu của Trung tâm dữ liệu LRIT.

Tại Việt Nam, thử ứng dụng phù hợp LRIT (Conformance test) ở đâu?

- Tại Việt Nam,  được Cục Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Công ty VISHIPEL)

Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền là Nhà cung cấp dịch vụ Thử ứng dụng phù hợp (ASP - Application Service 

Provider) cho các thiết bị LRIT.

Khi nào có thể tắt thiết bị LRIT?

- Tàu chỉ được tắt thiết bị LRIT khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước.

- Khi tàu đang sửa chữa hoặc tạm dừng hoạt động trong một thời gian dài, thuyền trưởng có thể tạm dừng việc 

phát thông tin LRIT. Tuy nhiên, chủ tàu phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử 

cho Công ty VISHIPEL.

Giấy chứng nhận thử ứng dụng phù hợp LRIT có thời hạn trong bao lâu?

- Giấy chứng nhận thử ứng dụng phù hợp LRIT là vô thời hạn trong trường hợp thiết bị trên tàu không thay đổi.

- Tuy nhiên, một số trường hợp báo cáo thử phù hợp LRIT bị mất hiệu lực như sau:

+ Có sự thay đổi thiết bị phát thông tin LRIT trên tàu;

+ Tàu thay đổi cờ quốc tịch;

+ Khi ASP thông báo Báo cáo thử phù hợp được cấp không còn hiệu lực;

+ Thiết bị sử dụng để phát LRIT của tàu không còn khả năng sử dụng.

Do việc thử phù hợp có thể cần nhiều thời gian nên chủ tàu nên trang bị, lắp đặt và thử phù hợp thiết bị LRIT 

trong khoảng thời gian 3 tháng trước khi đến hạn kiểm tra chu kỳ thiết bị vô tuyến điện.

Đầu mối liên hệ

Đài Thông tin Nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT)

Địa chỉ: Km 3, đường Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng.

Điện thoại: +84 31 3660188 nhánh 1.

Fax: +84 31 3981615.

Email: vnlrit.support@ vishipel.com.vn
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