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BÀI HỌC RÚT KINH NGHIỆM: TỬ VONG SAU KHI NGÃ TỪ THANG DI ĐỘNG TRÊN TÀU 
 

By Capt. Nguyen Tien Hieu 
January, 2021 

Mô tả sự việc: 

Cuối năm 2020, một tàu chở dầu của Nauy đang trên đường từ Hàn Quốc đến Los Angeles. Tất cả thủy thủ 
đoàn đang chuẩn bị cho việc kiểm tra của USCG khi tàu vào cập cầu thì phát hiện thấy tăng đơ chằng dây 

buộc của xuồng cứu sinh loại trượt của tàu có khiếm khuyết do chốt 
hãm đã bị ăn mòn vì rỉ sét. 

Đại phó đã  thông báo cho cả thủy thủ trưởng (Bosun) và thủy thủ 
(AB) về công việc và chỉ thị rằng công việc này chỉ bao gồm việc loại 
bỏ những vết rỉ sét và sơn lại tăng đơ. Bosun cũng được cho biết 
rằng AB sẽ hỗ trợ các thủy thủ còn lại của tổ boong trong các hoạt 
động dọn dẹp sau khi nhiệm vụ hoàn thành. 

Không có giấy phép làm việc nào được cấp vì công việc được lên kế 
hoạch thực hiện ở độ cao khoảng một mét trên boong và trong khu 

vực có lan can. 

Đại phó đã tiến hành đánh giá rủi ro bằng lời nói về công việc bảo dưỡng cho hai thuyền viên nói trên là 
Bosun và AB và khuyên rằng do tàu lắc ngang ở mức hơi mạnh nên không được phép thực hiện trên cao. 

Trong khi thực hiện công việc, AB quan sát thấy móc treo phía trước của xuồng cứu sinh loại rơi tự do cần 
được bôi trơn. Sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng tăng đơ, AB đến gần Bosun và yêu cầu anh ta hỗ trợ 
mình bôi trơn móc phía trước của xuồng cứu sinh bằng cách cố định một chiếc thang mà AB đã đặt trên 
boong bên dưới móc phía trước của xuồng cứu sinh. Chiều cao từ boong tàu đến móc treo xuồng khoảng 4,8 
mét. Thang được trang bị chân cao su ở dưới mỗi chân thang. Tuy nhiên, chân cao su bị mòn đáng kể và 
không tiếp xúc chắc chắn với mặt boong. Mặc dù thang không được ổn định nhưng nó lại không được cố định 
bằng bất kỳ biện pháp nào khác. 

AB leo lên thang và được báo cáo là không có trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp. Còn Bosun đã cố 
gắng ngăn anh ta lại thế nhưng Bosun vẫn tiếp tục hỗ trợ bằng cách giữ thang trong khi AB trèo lên. Vừa leo 
được một đoạn, thang bất ngờ bị trượt và do Bosun không thể giữ được thang nên AB đã bị rơi xuống và 
nằm bất tỉnh trên boong. 

Tai nạn đã được thông báo cho đại phó và một cáng cứu thương đã được đưa đến nơi xảy ra sự cố và AB 
được chuyển đến bệnh viện của tàu. Thuyền trưởng đã liên hệ với chính quyền cảng để được tư vấn y tế và 
sau đó liên hệ với đại lý yêu cầu USCG hỗ trợ đưa AB đi cấp cứu. Tuy nhiên, đại lý báo rằng trực thăng sẽ 
không thể tiếp cận kịp tàu trong vòng vài giờ. 

Hai giờ rưỡi sau khi xảy ra sự cố, AB đã tắt thở. Mặc dù quá trình khử rung tim đã được tiến hành, nhưng 
điều này đã không thành công một cách đáng buồn và sau đó AB được thông báo là đã chết trên tàu. 

 

Bài học rút kinh nghiệm: 

1. Không thực hiện đánh việc giá rủi ro và cấp giấy phép làm việc trước khi công việc bắt đầu mặc dù 
điều này đã được quy định trong Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) của công ty khi làm việc trên cao. 
Do đó, rủi ro của các công việc đã không được đánh giá chính xác và giảm thiểu. 

2. Giả định rằng cả thủy thủ (AB) và thủy thủ trưởng đều cùng nhận thức rõ về các yêu cầu của SMS, 
nhưng không thể xác định lý do tại sao các yêu cầu đó lại không được tuân thủ. Ngoài ra, thủy thủ 
trưởng đã được đại phó nói rằng không có công việc nào được thực hiện trên cao. 
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3. Thang di động không thích hợp cho nhiệm vụ đang được thực hiện. Nó ở trong tình trạng tồi tệ và cả 
hai chân đều không tiếp xúc tốt với sàn tàu. Hơn nữa, thang không được bảo đảm an toàn, có thể 
khiến thang không ổn định và bị trượt. 

4. Nếu AB đã sử dụng trang thiết bị bảo hộ các nhân (PPE) thích hợp để leo lên thang thì điều này sẽ 
giúp anh ta được bảo vệ khi bị ngã và có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của vết thương. 

5. Tai nạn sẽ được ngăn chặn nếu thủy thủ trưởng cho dừng công việc thay vì hỗ trợ AB bằng cách cố 
gắng giữ vững thang. 

(Theo Britannia P&I Club) 

 


