Sáng 12/8, Trung tâm Phi hp tìm kim cu nn hàng hi Vit Nam cho hay, lúc 20h40 ti qua 11/8, tàu cu h cu nn SAR
412 ã a 06 ng dân Qung Bình trên tàu QB 92838 TS b nn trên vùng bin phía Tây qun o Hoàng Sa v n à Nng an
toàn.

Trc ó, lúc 01h00 ngày 11/8/2019, tàu QB 92838 TS do ông Phm Xuân Tùng (thng trú ti xã c Trch, huyn B Trch, tnh
Qung Bình) làm ch tàu kiêm thuyn trng cùng 5 lao ng khác ang hành ngh trên vùng bin phía Tây qun o Hoàng Sa ti v
trí 16026’N thì tàu bt ng b phá nc, nc tràn vào tàu làm ngp bung máy khin tàu mt kh nng iu ng.
Ông Tùng cùng các thuyn viên ã n lc khc phc s c tuy nhiên n 08h00 cùng ngày thì bt lc. Trc nguy c tàu b chìm, nguy
him e da tính mng các thuyn viên ang hoang mang, mt mi sau nhiu gi n lc tát nc cu tàu, ông Tùng ã liên lc vi Trung
tâm phi hp tìm kim cu nn hàng hi Vit Nam (MRCC – thuc Cc Hàng hi Vit Nam, B GTVT) yêu cu c cu nn khn cp.
Trong n lc tìm gii pháp h tr cho tàu QB 92838 TS, MRCC ã phát thông báo hàng hi khn cp, kêu gi các tàu thuyn trong
khu vc n h tr cho tàu b nn; hng dn các thuyn viên tàu QB 92838 TS các bin pháp an toàn ng phó vi tình th, ng thi a
Trung tâm tìm kim cu nn hàng hi khu vc gn nht là à Nng MRCC vào trng thái báo ng, sn sàng phng tin chuyên dng trin
khai cu nn.
Lúc 08h55 cùng ngày, tàu SAR 412 ã c à Nng MRCC iu ng khn trng ri bn ng cu cho các thuyn viên tàu QB 92838
TS. n 12h00, tàu QB 92838 TS ã chìm, các thuyn viên ri tàu bng thúng chai theo hng dn an toàn ca Trung tâm.
Lúc 14h25, lc lng cu nn hàng hi ã tip cn hin trng, phi hp cùng tàu Kim ng KN 366 thuc Vùng III Hi quân trin khai tìm kim
và cu sng toàn b 06 thuyn viên tàu QB 92838 TS. Các thuyn viên gp nn c a lên tàu SAR 412 trong tình trng sc khe suy
yu, tinh thn hong lon và ã c bác s chm sóc y t, trn an tình thn.
n 20h40 ti qua, tàu SAR 412 ã a 06 thuyn tàu QB 92838 TS v n cu cng ca à Nng MRCC an toàn, tình trng sc khe các
thuyn viên gp nn ã bình phc hoàn toàn, tâm lý phc hi n nh và c Trung tâm tin hành bàn giao cho c quan chc nng.
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