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Nội dung:  Thông báo số 4204/Add.8 (Circular Letter No. 4204/Add.8) ngày 14/4/2020 của  
Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về cuộc họp trực tuyến với các thể chế kiểm soát 
tàu của quốc gia có cảng (PSC) liên quan đến virus corona (COVID-19). 

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

Ngày 14/4/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã ban hành Thông báo số 4204/Add.8 
về cuộc họp trực tuyến với các thể chế kiểm soát tàu của quốc gia có cảng (PSC) liên quan đến 
virus corona (COVID-19) (nguyên bản tiếng Anh đính kèm).  

Trong thông báo nêu trên của IMO bao gồm 2 phụ lục: 

•  Phụ lục 1: Tuyên bố chung của cuộc họp trực tuyến của các thể chế kiểm soát tàu 
của các quốc gia có cảng để mở kênh thông tin toàn cầu về kiểm tra PSC trong dại 
dịch COVID-19 (xem bản dịch tiếng Việt dưới đây). 

• Phụ lục 2: các tuyên bố và/hoặc hướng dẫn tạm thời của các thể chế kiểm tra PSC 
(bao gồm: Tổ chức Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), Thỏa thuận Vina del Mar, 
Carribean MoU, Indian Ocean MOU, Mediterranean MoU, Paris Mo và Tokyo 
MoU) về các hoạt động kiểm tra tàu trong bối cảnh đại dịch COVID-19. 

------ 
TUYÊN BỐ CHUNG 

CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN CỦA CÁC THỂ CHẾ KIỂM SOÁT TÀU CỦA CÁC QUỐC GIA 
CÓ CẢNG ĐỂ MỞ KÊNH THÔNG TIN TOÀN CẦU VỀ KIỂM TRA PSC 

TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 
Nhận lời mời của Tổng thư ký IMO, ông Kitack Lim, 10 thể chế  kiểm soát tàu của quốc 

gia có cảng (PSC), cụ thể là Tổ chức Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ, Hiệp định Viña del Mar, Bản ghi 
nhớ (MoU) Abuja, Black Sea, Caribbean, Indian Ocean, Mediterranean, Paris, Riyadh, Tokyo 
về kiểm soát tàu của quốc gia có cảng đã thực hiện cuộc họp trực tuyến (video) vào ngày 
08/4/2020, mở ra kênh thông tin toàn cầu về kiểm tra PSC trong đại dịch COVID-19.  
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Toàn bộ thế giới có thể cảm nhận được hậu quả của cuộc khủng hoảng này, điều đó đang 
tác động đến chuỗi cung ứng ở quy mô chưa từng có do sự gián đoạn thương mại quốc tế. Điều 
này cũng đã được nhấn mạnh trong kết quả của Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tháng 3/2020 
của các nhà lãnh đạo G20 về COVID-19. Vai trò tương ứng của các quốc gia tàu mang cờ và 
các quốc gia có cảng để giải quyết cuộc khủng hoảng này, về mặt hỗ trợ thương mại hàng hải, 
là tối quan trọng, và các quốc gia này cũng có thể được ngành vận tải biển hỗ trợ đáng kể. Đồng 
thời, an toàn sinh mạng con người trên biển, bảo vệ môi trường biển và sự tôn trọng những 
người đi biển là những người lao động chủ chốt vẫn là các ưu tiên được chia sẻ, cũng lưu ý đến 
Thông tin lưu ý ngày 07/4/2020 của ILO về các vấn đề lao động hàng hải và virus corona 
(COVID-19)*.  

Các quốc gia tàu mang cờ và quốc gia có cảng riêng lẻ, thông qua sự phối hợp và hỗ trợ 
hiệu quả của các thể chế PSC khu vực, đã chấp nhận và thực hiện các biện pháp liên quan và đã 
lưu hành hướng dẫn để giải quyết các thách thức hiện tại. Các thể chế kiểm tra đã được định 
hướng bởi các phương pháp tiếp cận thực tế, thực dụng và linh hoạt tự quyết định. IMO đánh 
giá cao vai trò tích cực và mang tính xây dựng của các thể chế PSC trong tinh thần hợp tác đầy 
đủ của tất cả các bên đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có này. Một phần kết 
quả của cuộc họp này là bản tổng hợp các hướng dẫn hiện có do các thể chế PSC ban hành, 
nhằm mục đích hài hòa toàn cầu các thực tiễn hiện nay, được đính kèm trong thông báo này, và 
sẽ được duy trì trên trang web của IMO.  

Trong bối cảnh này, cuộc họp đã xem xét một cách tổng thể các ứng phó khẩn cấp và các 
biện pháp mà Tổ chức đã thực hiện để đảm bảo không làm gián đoạn chuỗi cung ứng thương 
mại biển, bao gồm cả dòng chảy cung ứng vật tư y tế sống còn, các sản phẩm nông nghiệp quan 
trọng và các hàng hóa, dịch vụ khác. Các biện pháp này rất quan trọng để hỗ trợ sức khỏe và 
thịnh vượng của tất cả mọi người, lưu ý đến tác động của sự chậm trễ của các cuộc kiểm tra, 
đánh giá, dịch vụ trên tàu, và việc cấp mới hoặc xác nhận giấy chứng nhận của thuyền viên 
cũng như của tàu. Cách tiếp cận "thực dụng, thực tế và linh hoạt" đang được khuyến nghị, thừa 
nhận là các miễn giảm, miễn trừ và gia hạn giấy chứng nhận đã được chấp nhận bởi nhiều quốc 
gia tàu mang cờ và thông tin liên quan đã được IMO lưu hành. Các thể chế PSC thúc giục các 
thực tiễn đó phải được chuẩn hóa, hài hòa hóa và kêu gọi IMO hỗ trợ phát triển các hướng dẫn 
liên quan.  

Cuộc họp là cơ hội kịp thời để nêu ra một số mối quan tâm cụ thể mà 9 tổ chức liên chính 
phủ, với vai trò tham vấn tại IMO, có thể có trong những thời điểm đầy thách thức này. Để đảm 
bảo hành động theo dõi và khắc phục thích hợp, ban đầu IMO cam kết duy trì và tăng cường 
kênh liên lạc này trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.  

Tất cả các bên tham gia đồng ý thúc đẩy, như được lặp lại và mở rộng bởi một cuộc họp 
như vậy, giá trị của tinh thần hợp tác phổ biến và tầm quan trọng của sự hiểu biết tốt hơn về các 
vấn đề mà tất cả các bên phải đối mặt, bao gồm các thể chế PSC, và sự phát triển của các giải pháp 
hợp lý, thực tế và thống nhất, theo tinh thần thực sự của "chuyến đi cùng nhau" của chúng ta. 

* https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm 

------ 
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Đề nghị các Quý Đơn vị phổ biến Thông báo kỹ thuật tàu biển này tới tất cả các chủ 
tàu/công ty quản lý tàu biển và các tàu biển. 

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; 
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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDON SE1 7SR 
Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

 

  Circular Letter No.4204/Add.8 
  14 April 2020 

 
To:  All IMO Member States 

United Nations and specialized agencies 
Intergovernmental organizations 
Non-governmental organizations in consultative status with IMO 

     
Subject:  Coronavirus (COVID-19) – Video meeting with port State control (PSC) 

regimes  
  
  
1 The Secretary-General wishes to advise that a video meeting with 10 port State 
control (PSC) regimes was held on 8 April 2020 with a view to promote harmonized action, 
assistance and a pragmatic approach with respect to PSC inspections at this time of the 
COVID-19 pandemic. The meeting agreed a joint statement, as set out in annex 1.   
  
2 This circular letter also contains the statements and/or relevant temporary guidance 
issued by the Viña del Mar Agreement, the Caribbean, Indian Ocean, Mediterranean, Paris 
and Tokyo Memoranda of Understanding (MoUs), as well as the United States Coast Guard 
as a national regime in relation to PSC activities in light of the COVID-19 pandemic, as set out 
in annex 2, which may be amended or updated from time to time. 
  
3 Member States and other stakeholders are invited to bring the contents of this circular 
letter to the attention of all concerned, especially flag Administrations and port State and 
coastal State authorities. 
  
  

*** 
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ANNEX 1 
  

JOINT STATEMENT 
 

VIDEO MEETING OF PORT STATE CONTROL REGIMES 
TO OPEN A GLOBAL COMMUNICATION CHANNEL ON PSC INSPECTIONS 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
 

At the invitation of IMO Secretary-General Mr. Kitack Lim, the 10 port State control (PSC) 
regimes, namely the United States Coast Guard, the Viña del Mar Agreement and the Abuja, 
Black Sea, Caribbean, Indian Ocean, Mediterranean, Paris, Riyadh and Tokyo Memoranda of 
Understanding (MoUs) on PSC, came together in a video meeting on 8 April 2020, opening a 
global communication channel on PSC inspections during the COVID-19 pandemic. 
 

The world in its entirety can feel the consequences of this crisis, which is impacting the supply 
chain at an unprecedented scale by creating international trade disruptions. This was also 
highlighted in the outcome of the March 2020 Virtual Summit of G20 Leaders on COVID-19. 
The respective roles of flag States and port States to solve this crisis, in terms of supporting 
maritime trade, are paramount, and can also be significantly assisted by the industry. At the 
same time, the safety of life at sea, the protection of the marine environment and the respect 
of seafarers as key workers must remain shared priorities, having also noted the release 
on 7 April 2020 of the ILO Information note on maritime labour issues and coronavirus 
(COVID19)*. 
 

Individual flag and port States, through the efficient coordination and support of regional PSC 
regimes, have already adopted and implemented relevant measures and have circulated 
guidance to address current challenges. Inspection regimes are already guided by 
self-determined practical, pragmatic and flexible approaches. IMO appreciates the positive and 

constructive role of PSC regimes in a full spirit of cooperation of all actors confronted with 
this unprecedented crisis. As part of the outcome of this meeting, a compilation of existing 
guidance developed by PSC regimes is initiated, with a view to global harmonization of these 
practices, as an annex to this circular letter, and will be maintained on the IMO website. 
 

In this context, the meeting reviewed emergency response and measures taken by the 
Organization, as a whole, to ensure no disruption to sea trade supply chains, including, the 
flow of vital medical supplies, critical agricultural products, and other goods and services. Such 
measures are critical to support the health and well-being of all people, taking into account the 
impact of delays for surveys, inspections, audits and onboard service, and renewal or 
endorsement of certificates of seafarers as well as ships. A "pragmatic, practical and flexible" 
approach is being recommended, recognizing that exemptions, waivers and extensions to 
certificates have been granted by many flag States and information thereon has been 
circulated by IMO. PSC regimes urged that such practices be standardized and harmonized 
and called on IMO to support the development of related guidance.  
 

The meeting was a timely opportunity to raise some of the specific concerns the nine 
intergovernmental organizations, in consultative status at IMO, may have in these challenging 
times. In order to ensure proper follow-up and remedial action, IMO is committed to maintain 
and to enhance this communication channel in the context of the current crisis, initially. 
 

All participants agreed to promote, as echoed and amplified by such a meeting, the value of 
the prevailing spirit of cooperation and, the importance of a better understanding of the issues 
being faced by all actors, including PSC regimes, and the development of sensible, practical 
and unified solutions, in the true spirit of our "voyage together". 

***

 
* https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_741024/lang--en/index.htm
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ANNEX 2 
 

STATEMENTS AND/OR RELEVANT TEMPORARY GUIDANCE ISSUED BY THE UNITED 
STATES, THE ACUERDO DE VIÑA DEL MAR AND THE CARIBBEAN, INDIAN OCEAN, 

MEDITERRANEAN, PARIS AND TOKYO MOUS  
 
United States 
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Acuerdo de Viña Del Mar 
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Caribbean MoU 
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Indian Ocean MoU 
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Mediterranean MoU 
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Paris MoU 
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Tokyo MoU 
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