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 Số thông báo: 023TI/20TB 

Nội dung:  Văn bản số 11/TB ngày 09/4/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc gia hạn 
các giấy chứng nhận đăng kiểm của tàu và gia hạn hoặc hoãn kiểm tra, đánh giá 
đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam trong các tình huống bất khả kháng do đại 
dịch COVID-19.  

Kính gửi:  Các chủ tàu/ công ty quản lý tàu biển 
Các đơn vị đăng kiểm tàu biển 

Ngày 09/4/2020, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ban hành văn bản số 11/TB bằng tiếng Anh 
về việc gia hạn các giấy chứng nhận đăng kiểm của tàu và gia hạn hoặc hoãn kiểm tra, đánh giá 
đối với tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam trong các tình huống bất khả kháng do đại dịch 
COVID-19.  Văn bản này được Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi Ban Thư ký Tổ chức Hàng hải 
quốc tế (IMO) để phổ biến đến các quốc gia thành viên và các tổ chức liên quan khác. 

Chúng tôi đề nghị các Quý Đơn vị phổ biến văn bản số 11/TB ngày 09/4/2020 đến tất cả 
các công ty vận tải biển và các tàu; bản sao của văn bản này được tàu lưu và trình cho các tổ 
chức có thẩm quyền (ví dụ như Chính quyền Cảng) trong trường hợp cần thiết.  

 Thông báo kỹ thuật này được nêu trong mục: Thông báo/ Thông báo kỹ thuật tàu biển 
của Cổng thông tin điện tử Cục ĐKVN: http://www.vr.org.vn.  

Nếu Quý Đơn vị cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ: 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
Phòng Tàu biển 
Địa chỉ: 18 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Điện thoại: +84 24 37684701 (số máy lẻ: 521) 
Fax: +84 24 37684722 
Thư điện tử: taubien@vr.org.vn; bangph@vr.org.vn  
Xin gửi đến các Quý Đơn vị lời chào trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;    - Các chi cục đăng kiểm; 
- Phòng QP, TB, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 
 






