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THÔNG BÁO KỸ THUẬT TÀU BIỂN 
TECHNICAL INFORMATION ON SEA-GOING SHIPS 

 
 Ngày 25 tháng 6 năm 2020 
 Số thông báo: 037TI/20TB 

Nội dung:  Văn bản số 1963/ĐKVN-TB ngày 24/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Danh 
mục kiểm tra nhanh thông tin COVID-19 (mẫu COVID19.CL). 

 
Kính gửi: - Các Chủ tàu/Công ty quản lý, khai thác tàu biển; 

-  Các cơ sở sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, dịch vụ kỹ thuật 
liên quan đến tàu biển; 

-  Các Đơn vị Đăng kiểm tàu biển. 

Xin gửi các Quý Đơn vị kèm theo Thông báo kỹ thuật tàu biển này văn bản số 
1963/ĐKVN-TB ngày 24/6/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về Danh mục kiểm tra nhanh 
thông tin COVID-19 (mẫu COVID19.CL). 

Đề nghị các Quý Đơn vị lưu ý sử dụng mẫu nói trên theo hướng dẫn nêu trong văn bản số 
1963/ĐKVN-TB.  

 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:bangph@vr.org.vn; taubien@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, TS, CN, HTQT;  - Lưu TB./. 
- Trung tâm VRQC, TH; 
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BQ GIAO THÔNG VJN TM CQNG HOA xi HQI cnU NGHIA VIET NAM 
CTJC DANG KIEM VIT NAM Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 

S: 1963/DKVN-TB Ha N(3i, ngày 24 tháng 6 ndm 2020 

V/v Danh mic kim tra nhanh thông tin 
COVID-19 (mãu COVID19.CL) 

Kinhgri: 
- Các Chü tàulCông ty quãn 1, khai thác tàu biên; 
- Các Co s& san xuât, sira chüa, bâo duorng, djch vii k thut 

lien quan den tàu bien; 
- Các Don vj Däng kiêm tàu biên. 

Theo Ban Chi d.o Quc gia phông ch6ng djch COVID-19, Vit Nam dà co 
bàn không ché thrçic dai  djch COVTD-19 lay lan trong cong  dông. Tuy nhiên tren 
thá giói djch COVID-19 van dang diên biên rat phirc tap.  Do 4y, Ban Chi d.o 
Quéc gia phông chng dch COVID- 19 dä dtxa ra khuyên cáo dôi v6i các to chi'rc, 
cá nhân, d.c bit là các to chirc và cá nhân có yeu to giao thuong quOc tê, không 
duçic chü quan, can phài duy trI các bin pháp can thiêt dê ngän ngüa sir biing phát 
tth lai  cüa djch bnh nguy hiêm nay. 

Vâi miic dIch bâo v khách hang và däng kim viên trong qua trmnh thirc 
hin cong vic giám sat k5 thut dôi vth tàu biên ho.c tai  co so san xuât, süa cha, 
bâo duông, djch vi k5 thut lien quan den tàu biên (sau day gpi là "co sO"), Cic 
Däng kiêm Vit Nam dã soan thâo Danh mi1c kiêm tra nhanh thông tin COVTD-19 
(mu COVJD19.CL) dInh kern. Dê nghj các Qu Don vj: 

1. Khi nhn di.rcic d nghj kim traldánh giálgiám sat tàu hoc tai  co sO, Don 
vj Däng kiêrn tàu biênldàng hem viên gCri mâu C0V1D19.CL cho tàulcông ty/cor 
sO dé ng kiêm traldánh giálgiám sat dê diên day dü các thông tin trong mu nay. 

2. Don vj Ding kim tàu bin chi dao  dàng kim viên chi tip cn tàu!công 
ty/co sO dê th'trc hin cong vic sau khi dã nhn 1.i mu nêu trên, và thông tin néu 
trong mâu cho thây không có rCii ro ye COVID- 19 khi thirc hin cong vic duçic 
yëu cau. 

Ciic Dãng kim Vit Nam xiii trân tr9ng cam on s1r hcrp tác cüa các Qu' 
Don vi.!. 

Nol nhn: 
- Nhtr trên; 
- Ciic trtr&ig (d b/c); 
- Các phông TB, QP, CTB, CN (de t/h); 
- Trung tam VRQC (dê t/h); 
-Li.ru:VP,TB. 
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DANH MTJC KIEM TRA NHANH THÔNG TIN COVID-19 

CO\TID-19 QUICK CHECKLIST 

I. Giói thiu 
Preface 

Danh mic kim tra nay thrgc sir ding nhrn ngän ch.n sr lay lan cüa COVID-19 và dng 
thai dê bào v các khách hàng và các Däng kiêrn viên yR khOi bnh truyên nhim viêm 
thrO'ng ho hap cap (COVID-19) dang phô biên trên toân the giói. Vé vn dê nay, tàu / cong 
ty I co' s dugc yêu câu diên vào bang câu hOi sau day và gi:ri danh mc kiêm tra nay den 
các chi cpc hay các phang ban! b ph.n cüa \TR có lien quan truc khi kiêm tra / dánh giá. 
This checklist aims to prevent the spread of COVID-19 and simultaneously to protect valuable customers and 
VR surveyors/auditors from the infectious disease prevalent throughout the world. In this regard, 
vessel/company/facility is requested to fill out the following questionnaire and to submit this checklist to the 
relevant VR department or branch office before survey/audit. 

II. Danh mic kiêm tra 
Checklist 

A. Thông tin co' s& 
Basic information 

1 Tàul Cong ty/ Co' s 
Vessel/Company/Facility 

So phân cp/ S quãn l Cong ty 
Class No./Company ID No. 

Dia dim kirn tra!dánh giá 
Location of survey/audit 

Ngay kirn tra/dánh giá 
Date of survey/audit 

B. Bang can höi 
Questionnaire 

B-i. Taut Cong ty/ Co' s& 
Vessel/Company/Facility 

Co 
YES 

Không 
NO 

Không 
ap 

ding 

1 

Co ai duçc ch.n doán m.c COVID-19 trong 14 ngày qua 
không? 
Has anyone been diagnosed with COVID-19 in the past 14 days? 

2 

Co ai dä tip xñc vi ngui duc chn doán mc COVID-1 9 
trong 14 ngày qua k.hOng? 
Has anyone been in contact with a person diagnosed with COVID-19 in 
the past 14 days? 



COVID19CL 

CO ai bj s& (37,5°CI) ho.c các triu chiig ho hp nhu ho, 
dau h9ng ho.c khO th khOng? 
Does anyone have a fever(3 5°t)  or respiratory symptoms such as 
cough, sore throat or dtfficulty  breathing? 

4 
Dà thi& 1p các quy trInh d ngan chn và di phO vO'i 
COVID-19? 
Have procedures to prevent and cope with COVID-19 been established? _____ 

Tt cã nhân viên dä drc dào tao v COViD- 19 chua? 
Have all employees been provided with training on COVID-19? 

5-1 
Co phãi tAt ca nhân viên du nhn bit duçic triu chirng 
COVID-19? 
Do all employees recognize CO VID-19 symptoms? 

5-2 
CO phãi tAt ca ahân viên du nm bAt ducc các bin pháp 
phàngngraCOVID-19? 
Are all employees familiar with preventive measures against COJ"ID-19? 

5-3 

CO phãi tAt cà nhân viên du quen thuc vOi quy trinh xi~ 1 
khi cO truOng hcrp nghi nhim hoc khi brng phát COVID-
19? 
Are all employees familiar with the procedure to deal with COVID-19 
outbreakorsuspected cases? 

B-2. Cong ty I Co s& 
Company/Facility 

6 CO ai di du lich nuc ngoài trong 14 ngày qua không? 
Has anyone traveled outside the country in the past 14 days? 

6-1 Ngui do cO bj st hoc có triu chng hO hAp không? 
Does the person have a fever or respiratory symptoms? 

B-3. Tàu 
Vessel 

Tàu dä vào câng trong 14 ngày qua? 
Has the vessel entered a port in the past 14 days? 

7-1 Nêu CO', d nghj cung thông tin ye cãng, quc gia và ngày khi hành: 
If 'Yes', please provide information on port, country and departure date: 

8 

Tàu d np hoc dr djnh trInh np Khai báo y tê hang hãi 
cho cãng nay chua? 
Has the vessel submitted or planned to submit a Maritime Declaration of 
Health to this port? 

06/2020 
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Ill. Yêu cu khác 
Other requests 

Tàu / Cong ty / Co sä cüng dixcic yêu cu thông báo ngay cho cac dang kim viên/dánh giá 
viên chi tiêt truOc khi kiêrn tra I dánh giá bat cü khi có sir thay dôi nào. 

Vessel/Company/Facility is also asked to immediately inform surveyors/auditors of details before survey/audit 
whenever any change is identfIed. 

Ngtrài d.i din:  
(TênIchác danE! chü k) 
Representative 
(name/position/signature) 

Lien h:  
Contact point 

Ngay:  

Date 

06/2020 
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