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KI ỂM TRA NHÀ N ƯỚC CẢNG BIỂN PSC. 

1 Khái niệm về kiểm tra nhà nước cảng biển 
Nhằm mục ñích bảo ñảm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển, bảo ñảm 

sức khỏe, ñiều kiện sống và làm việc cho người ñi biển, tổ chức IMO ñã thông qua 
nhiều Công ước quốc tế và nhiều bổ xung Công ước ñã có hiệu lực. ðồng thời 
cũng ñã thông qua nhiều nghị quyết ñể kêu gọi và làm tài liệu hướng dẫn và thúc 
ñẩy việc thực hiện ñầy ñủ các Công ước ñã ñược thông qua, nhất là ñể ñẩy mạnh 
hơn nữa công tác kiểm tra Nhà nước cảng biển (PSC). Trong ñó có các nghị quyết 
quan trọng là: 

Nghị quyết A.682(17) về việc hợp tác theo vùng trong việc kiểm tra tàu và 
việc thải. 

Nghị quyết A.481(XII) về các nguyên tắc ñịnh biên an toàn tối thiểu. 

Nghị quyết A.787(19) về thủ tục kiểm tra Nhà nước tại cảng cùng sửa ñổi 
1999. 

Tất cả các Quốc gia có quyền kiểm tra các tàu treo cờ nước ngoài vào cảng 
của họ ñể ñảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn của IMO/ ILO về an toàn và 
bảo vệ môi trường. Hoạt ñộng kiểm tra này ñược gọi là Kiểm tra Nhà nước cảng 
biển (Port State Control - PSC). 

Kiểm tra nhà nước cảng biển là một sự thanh tra một tàu nước ngoài do một sỹ 
quan ñược ủy quyền một cách ñúng ñắn của Chính phủ của Quốc gia có cảng ñể 
xác minh sự ñáp ứng các yêu cầu của Công ước Quốc tế và nếu cần thiết thì thực 
thi các biện pháp ñể bảo ñảm tàu ñó ñáp ứng các yêu cầu của các Công ước Quốc 
tế ñó. 

Kiểm tra nhà nước cảng biển – Port State Control (PSC) ñược thực hiện, như 
là cách thức nhằm làm tăng cường hơn nữa vai trò của các quốc gia treo cờ, với 
mục tiêu tối quan trọng là cải thiện ñiều kiện an toàn tàu và loại bỏ các tàu không 
ñủ tiêu chuẩn.  

Kiểm tra nhà nước cảng biển ñược dùng như một công cụ cho bất kỳ Quốc gia 
nào ñể:  

- Kiểm soát tiêu chuẩn an toàn, 

- Bảo vệ lãnh thổ của họ trước các nguy cơ về mất an toàn và ô nhiễm môi 
trường, 

- Không cho các tàu dưới tiêu chuẩn vào vùng biển của họ. 

ðể ñảm bảo sự thống nhất trong thủ tục và tiêu chuẩn kiểm tra, cũng như ñể 
giải quyết triệt ñể các khiếm khuyết, tránh tình trạng tạo ra "nơi trú ẩn " cho các 
tàu dưới tiêu chuẩn, tại một số khu vực trên thế giới các quốc gia ñã thành lập tổ 
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chức Kiểm soát của Chính quyền cảng theo khu vực và ký kết "bản ghi nhớ về 
kiểm soát của chính quyền cảng ". 

Thỏa thuận thiết lập các qui ñịnh về:  

- ðào tạo các thanh tra viên, 

- Thủ tục kiểm tra, 

- Thỏa thuận chung về các bằng chứng rõ ràng ñể lưu giữ tàu, 

- Hệ thống dữ liệu ñể trao ñổi thông tin về các tàu ñược kiểm tra, số tàu phải 
ñược kiểm tra ở mỗi Quốc gia so với số tàu ghé vào. 

PSC bao gồm việc thực hiện sự kiểm tra ñối với con tàu khi nó ghé vào cảng 
của quốc gia cảng biển về một số phương diện khác nhau như: ñáp ứng các tiêu 
chuẩn an toàn sinh mạng và tài sản trên tàu, ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu và ñiều kiện 
sinh hoạt cũng như ñiều kiện làm việc trên tàu. 

Việc kiểm tra PSC ñược thực hiện và có sự phối hợp giữa các quốc gia cảng 
biển dựa trên cơ sở thoả thuận giữa các quốc gia cảng biển trong một vùng (MoU-
Memorandum of Understanding on Port State Control). Với thỏa thuận này, Quốc 
gia cảng biển là thành viên của một MoU sẽ tiến hành kiểm tra PSC ñối với tàu 
biển của các quốc gia thành viên khác, khi con tàu ñó ghé vào cảng nước mình. 

Cho ñến nay, ñã có các thoả thuận về kiểm tra PSC trên các vùng sau ñây: 

- Khu vực Châu Âu và Bắc ðại Tây Dương: Paris MoU, ñược ký ngày 
01/07/1982, có 21 thành viên tham gia: Bỉ, Ca na ña, Croatia, ðan Mạch, Phần 
Lan, Pháp, ðức, Hy lạp, Ai xơ len, Ai len, Ý, Hà lan, Na uy, Ba lan, Bồ ñào nha, 
Liên bang Nga, Tây ban nha, Thụy ñiển, Liên hiệp Anh.  

- Khu vực Châu Mỹ La Tinh: Acuerdo de Vina del Mar Agreement, ñược 
thông qua ngày 05/11/1992, có 13 thành viên tham gia bao gồm: Ác hen ti na, Bra 
xin, Chi lê, Cô lum bi a, Cu ba, Êcuaño, Mê hi cô, Pa na ma, Pê ru, U ru goay, 
Vênê zu ê la. 

- Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Tokyo MoU, ký ngày 01/12/1993, có 
hiệu lực ngày 01/04/1994, có 19 thành viên bao gồm: Úc, Ca na ña, Chi lê, Trung 
Quốc, Phi gi, Hồng Kông (Trung Quốc), Inñônêxia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ma lai 
xi a, Niu Dilân, Papua Niu Ghinê, Philíppin, LB Nga, Xinggapo, Sôlômông Ailân, 
Thái lan, Vanuatu, Việt Nam. 

- Khu vực Caribê: Caribbean MoU, thông qua ngày 09/02/1996, có 23 thành 
viên bao gồm: Anguilla, Antigua và Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, 
Bermuda, Quần ñảo British Virgin, Quần ñảo Cayman, Dominica, Grenada, 
Guyana, Jamaica, Monserrat, Netherlands Antilles, Saint Kitts và Nevis, Saint 
Lucia, St. Vincent và Grenadines, Suriname, Trinidad và Tobago, Quần ñảo Turks 
và Caicos. 
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- Khu vực ðịa Trung Hải: Mediterranean MoU, thông qua ngày 11/07/1997, 
có 11 thành viên bao gồm: An giê ri, Síp, Ai cập, Ê ti ô pi a, Ixraen, Li-băng, Man- 
ta, Ma-rốc, Tuy- ni-di, Thổ Nhĩ Kỳ, Chính phủ Palestine. 

- Khu vực Ấn ðộ Dương: Indian Ocean MoU thông qua ngày 05/06/1998, có 
19 thành viên bao gồm: Djibouti, Eritrea, Êtiôpia, Ấn-ñộ, Iran, Kênia, Manñivơ, 
Mauritius, Modămbích, Seychelles, Nam Phi, SriLanca, Xu-ñăng, Tan-da-ni-a, Y-
ê-men. 

- Khu vực Tây và Trung Phi: Abuja MoU thông qua ngày 22/10/1999, có 19 
thành viên bao gồm: Bê nanh, Cape Verde, Công gô, Bờ biển ngà, Ga bông, Gam 
bi a, Ga na, Ghi nê, Li bê ri a, Mauretania, Namibia, Sê nê gan, Siêra Lêon, Nam 
Phi, Tô gô. 

- Khu vực Biển ñen: Black Sea MoU, thông qua ngày 07/04/2000, có 6 thành 
viên bao gồm: Bun ga ri, Gru di a, Ru ma ni, Liên bang Nga, Thổ nhĩ kỳ, Ucraina. 

- Vùng Vịnh Persian: Riyadh MoU, thông qua ngày 30/06/2004, có 5 thành 
viên bao gồm: Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman, Saudia 
Arabia, Qatar và Kuwait.  

2 Cơ sở pháp lý của công tác kiểm tra nhà nước cảng 
biển 

Bảng 3.1. Danh mục các văn bản pháp lý có liên quan ñến công tác PSC 

Số 
TT Tên văn bản Cơ quan 

ban hành 

1 
Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, năm 1996 
(LOADLINE 66) và nghị ñịnh thư năm 1988 

IMO 

 

2 
Công ước quốc tế về ño dung tích tàu biển, năm 1969 (TONNAGE

 69) 

IMO 

 

3 
Quy tắc phòng ngừa ñâm va tàu thuyền trên biển, năm 1972 
(COLREG 72) 

IMO 

 

4 
Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ tàu, năm 
1973 và nghị ñịnh thư bổ sung năm 1978 (MARPOL 73/78) 

IMO 

 

5 
Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 
năm 1974 (SOLAS 1974) 

IMO 

 

6 
Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và 
trực ca ñối với thuyền viên, năm 1978, sửa ñổi năm 1995 
(STCW 78/95) 

 

IMO 
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7 
Công ước của tổ chức Lao ñộng quốc tế số 147 (ILO 147) về 
các tiêu chuẩn tối thiểu, năm 1976 

ILO 

3 Công việc kiểm tra PSC 
3.1 Giới thi ệu Nghị quyết A.787(19) 

Nghị quyết A.787(19) ñược thông qua tháng 11/1993 có một phụ lục và 7 phụ 
bản. 

Phụ lục gồm 6 chương : 

Chương 1: Qui ñịnh chung. 

Chương 2: Thanh tra Nhà nước cảng biển. 

Chương 3: Thanh tra chi tiết hơn. 

Chương 4: Sự vi phạm và giữ tàu. 

Chương 5: Các yêu cầu báo cáo. 

Chương 6: Trình tự xem xét lại. 

Các phụ bản: 

Phụ bản 1: Các hướng dẫn cho việc giữ tàu. 

Phụ bản 2: Các hướng dẫn cho việc ñiều tra và thanh tra ñược tiến hành theo 
phụ lục I của MARPOL 73/78. 

Phụ bản 3: Các hướng dẫn cho việc ñiều tra và thanh tra ñược tiến hành theo 
phụ lục II của MARPOL 73/78. 

Phụ bản 4: Danh sách các giấy chứng nhậ và tài liệu. 

Phụ bản 5: Biên bản thanh tra. 

Phụ bản 6: Biên bản về sự vi phạm MARPOL 73/78 

Phụ bản 7: Ý kiến giải thích của quốc gia có cờ về biên bản thiếu sót. 

3.2 Năng lực của thanh tra viên (PSCO): 
       Việc thực hiện thanh tra nhà nước cảng biển do các thanh tra viên (PSCO) tiến 
hành. 

Nghị quyết A.787(19) của IMO về hướng dẫn Kiểm soát của Chính quyền 
cảng ñưa ra các tiêu chuẩn về năng lực của PSCO như sau: 

- PSCO phải là nhân viên có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp bằng tiếng 
Anh với các sĩ quan trên tàu. 

- PSCO phải ñược ñào tạo ñể có kiến thức cần thiết về các công ước và các qui 
ñịnh liên quan ñến việc thực hiện kiểm soát của chính quyền cảng. 
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- PSCO thực hiện kiểm tra các yêu cầu về hoạt ñộng phải có kinh nghiệm ñi 
biển ñể thực hiện các chức năng trên tàu. 

- PSCO phải ñược ñào tạo tại các hội thảo ñể cập nhật kiến thức. 

- PSCO phải mang theo tài liệu nhận dạng cá nhân ñể chứng minh rõ ràng là 
ñược Chính quyền cảng ủy quyền thực hiện kiểm tra. PSCO phải trình tài liệu 
nhận dạng này cho Thuyền trưởng nếu ñược yêu cầu. 

3.3 Việc kiểm tra của thanh tra PSC 

Thanh tra viên PSC lên tàu không cần thông báo trước và chủ yếu kiểm tra 
tính hoàn chỉnh và hiệu lực của các tài liệu trên tàu. Nếu có bằng chứng ñể tin rằng 
tàu không thỏa mãn các công ước, thanh tra viên sẽ tiến hành kiểm tra mở rộng về 
tình trạng tàu và các thiết bị yêu cầu. 

Thuyền trưởng sẽ nhận ñược một biên bản kiểm tra chính thức bao gồm Mẫu 
A và B. Mẫu A liệt kê các ñặc ñiểm của tàu và hiệu lực của các giấy chứng nhận 
liên quan. Mẫu B liệt kê các khiếm khuyết (nếu có), cùng với mã phân biệt nêu 
thời hạn khắc phục mỗi khiếm khuyết.  

Nếu có bằng chứng rõ ràng về việc tàu tạo ra nguy cơ ñe dọa an toàn và/hoặc 
môi trường, PSCO có quyền giữ tàu trong cảng cho tới khi các khiếm khuyết ñược 
khắc phục và kiểm tra lại. Chính quyền cảng có thể cử thanh tra viên của họ thực 
hiện việc kiểm tra lại hoặc yêu cầu thuyền trưởng phải trình biên bản xác nhận 
việc khắc phục của tổ chức phân cấp tàu.  

Bằng chứng ñể thực hiện "kiểm tra chi tiết" có thể bao gồm một trong số 
những vấn ñề dưới ñây:  

+ Thiếu trang thiết bị hoặc hệ thống quan trọng theo quy ñịnh của công ước;  

+ Giấy chứng nhận không hợp lệ; 

+ Tài liệu theo quy ñịnh của công ước như sổ tay, ấn phẩm hàng hải, hải ñồ, 
nhật ký, ... không có trên tàu, không ñầy ñủ, không ñược cập nhật, không ñược bảo 
quản thoả ñáng; 

+ Hư hỏng hoặc khiếm khuyết lớn ñối với thân tàu hoặc các kết cấu liên quan; 

+ Có các khiếm khuyết lớn ñối với các trang thiết bị an toàn, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường hoặc nghi khí hàng hải; 

+ Có chứng cứ rõ ràng là thuyền viên không thành thạo với các hoạt ñộng chủ 
yếu trên tàu; 

+ Có thông tin hoặc bằng chứng là các thuyền viên chủ chốt trên tàu không có 
khả năng trao ñổi thông tin với nhau hoặc với những người khác trên tàu; 

+ Không thực hiện các quy trình huỷ bỏ thích hợp ñối với các báo ñộng sự cố 
sai ñã phát ra; 
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+ Có báo cáo hoặc phản ánh là tàu không tuân thủ các quy ñịnh liên quan.  

Trong trường hợp lưu giữ tàu, Chính quyền cảng có quyền yêu cầu trả tiền cho 
các hoạt ñộng kiểm tra của họ. Bất kỳ việc lưu giữ tàu nào ñều phải ñược thông 
báo càng sớm càng tốt cho Chính quyền tàu treo cờ, tổ chức phân cấp và IMO. 
Dữ liệu về kiểm tra và thời hạn khắc phục ñược ñưa vào hệ thống máy tính cho tất 
cả các thành viên của thỏa thuận PSC sử dụng. 

Thời hạn khắc phục khiếm khuyết thường ñược ñưa ra ở dạng mã trong biên 
bản kiểm tra, gọi là “mã phân biệt hành ñộng khắc phục”. Các mã sau ñây thường 
ñược sử dụng: 

 

Bảng 3.2 Mã phân biệt hành ñộng khắc phục 

Mã số Hành ñộng cần tiến hành Ghi chú 

00 Không cần hành ñộng khắc phục  

10 Các khiếm khuyết ñã khắc phục  

12 Tất cả các khiếm khuyết ñang khắc phục  

15 Sửa chữa khiếm khuyết tại cảng tới  

16 Sửa chữa khiếm khuyết trong vòng 14 ngày  

17 Phải khắc phục khiếm khuyết trước khi tàu chạy  

18 Khắc phục sự không phù hợp trong vòng 3 tháng  

19 
Khắc phục sự không phù hợp nghiêm trọng trước khi tàu 
chạy 

 

25 Tàu ñược phép chạy sau khi bị chậm trễ  

30 Tàu bị lưu giữ  

35 Chấm dứt lưu giữ/ Tàu ñược chạy sau khi lưu giữ  

36 Tàu ñược phép chạy sau khi ñã bị tiếp tục lưu giữ  

40 Thông báo cho cảng tới  

45 Thông báo cho cảng tới ñể tiếp tục lưu giữ tàu  

50 
Thông báo cho Chính quyền hành chính/ Lãnh sự quán/ 
Chính quyền hàng hải tàu treo cờ 

 

55 
Thông báo cho Chính quyền hành chính/ Chính quyền 
hàng hải tàu treo cờ 

 

60 Thông báo cho chính quyền trong khu vực   

70 Thông báo cho Cơ quan ðăng kiểm tàu  
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80 Thay thế tạm thời thiết bị  

85 ðiều tra sự vi phạm các ñiều khoản xả chất thải  

95 Phát hành Thư cảnh báo  

96 Thu hồi Thư cảnh báo  

99 Hành ñộng khác (xác ñịnh rõ bằng văn bản)  

3.4 Các khiếm khuyết thường có 

Theo thống kê của các cơ quan ðăng kiểm, những khiếm khuyết sau ñây 
thường xuyên bị PSC phát hiện khi thực hiện kiểm tra của Chính quyền cảng: 

1. Các giấy chứng nhận theo luật, kiểm tra bị quá hạn 

Thanh tra viên PSC xem xét rất kỹ các giấy tờ của tàu, (các loại giấy chứng 
nhận) nhằm ñảm bảo rằng chúng ñã ñược xác nhận phù hợp với yêu cầu kiểm tra 
theo quy ñịnh của các công ước quốc tế liên quan. Những khiếm khuyết bị PSC 
phát hiện trong khi kiểm tra hồ sơ trên tàu thường xuyên liên quan tới kiểm tra bị 
quá hạn. Kiểm tra phải ñược hoàn thành trong khoảng thời gian theo quy ñịnh. 

2. Kiểm tra an toàn vô tuyến ñiện tàu hàng  

 Những khiếm khuyết lớn thường liên quan ñến hệ thống máy vô tuyến ñiện 
thoại và thiết bị thu. Trong nhiều trường hợp, công suất máy phát thấp hơn mức 
cho phép và làm cho vùng phát sóng bị giảm. Liên quan tới thiết bị thu nhận là các 
kết quả thu không ñạt yêu cầu; ăng ten bị nhiễu; cách ly ăng ten kém, lắp gá ăng 
ten cho thiết bị tần số cao không ñúng quy cách; thiết bị báo ñộng tự ñộng không 
hoạt ñộng; chất lượng loa kém và nguồn ñiện sự cố không thỏa mãn yêu cầu. 

3. Kiểm tra thiết bị an toàn tàu hàng  

+ Thiết bị cứu sinh: Các khiếm khuyết liên quan tới xuồng cứu sinh và phao 
cứu sinh nhiều hơn so với các thiết bị cứu sinh khác: 

Hư hỏng kết cấu xuồng;  
ðộng cơ xuồng không hoạt ñộng hoặc hộp số bị kẹt;  
ðèn phao tròn không hoạt ñộng hoặc bị mất;  
ðèn phao áo không có;  
Băng phản quang không có;  
Giá xuồng bị ăn mòn quá giới hạn;  
Thiết bị an toàn không có trong xuồng theo quy ñịnh;  
Hệ thống xuồng rơi tự do không thỏa mãn;  
Hệ thống nâng hạ xuồng không hoạt ñộng.  

+ Thiết bị chống cháy: Thiết bị chống cháy phải ñược bảo dưỡng ñúng quy 
ñịnh và luôn luôn sẵn sàng ñể sử dụng vào bất cứ lúc nào.  
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Bơm cứu hoả không hoạt ñộng, (ñặc biệt là bơm cứu hoả sự cố);  
Họng cứu hoả bị rò rỉ hoặc có ñệm thêm tấm mềm;  
Vòi rồng dập cháy bị mất hoặc bị thủng;  
Mặt nạ, mũ cứu hoả bị hỏng;  
Khoang máy có quá nhiều dầu bẩn;  
Thiết bị báo khói bị hỏng.  

+ Thiết bị hàng hải:  

Hải ñồ cho hành trình bị lạc hậu hoặc không có;  
La bàn từ cần phải sửa chữa hoặc hiệu chỉnh;  
Các khiếm khuyết của máy ño sâu, rada, la bàn con quay, ñèn hành hải;  
Bảng thủy triều không ñược cập nhật; danh mục các ñèn hiệu, chỉ hướng, .v.v. 
không ñược cập nhật;  
Không có các bản sao các văn bản quy ñịnh liên quan, ví dụ, SOLAS, MARPOL, 
.v.v. ở trên tàu. 

4. Kiểm tra an toàn kết cấu tàu hàng  

Khiếm khuyết chủ yếu liên quan ñến những yêu cầu về hệ thống lái và bố trí 
neo ñậu.  
Sự cố liên quan tới hệ thống ñiều khiển lái;  
Sĩ quan không hiểu gì về quy trình lái sự cố;  
Thông tin liên lạc trong buồng lái sự cố không hoạt ñộng;  
Trạng thái xích neo, tời, cáp và các dây neo ñậu tàu không ñảm bảo hoặc có nhiều 
nguy cơ nguy hiểm;  
Thiết bị bảo vệ sự cố của tời không ñảm bảo;  
Neo hoặc xích neo bị mất. 
Một số những khiếm khuyết khác sẽ ñược ñề cập trong phần kiểm tra phân cấp. 

5. Trật tự vệ sinh chung trong các buồng, an toàn phòng chống cháy, hồ sơ 
giấy tờ, biên chế và chỗ ở  

a. Biên chế: Phần lớn những khiếm khuyết loại này liên quan tới tiêu chuẩn 
quốc tế tối thiểu về giấy chứng nhận bằng cấp theo quy ñịnh của công ước STCW.  

b. Hồ sơ giấy tờ: Các khiếm khuyết liên quan tới giấy chứng nhận của tàu, ví 
dụ, giấy chứng nhận hết hạn, kiểm tra trung gian hoặc hàng năm bị quá hạn và tàu 
không ñược cấp giấy chứng nhận mới khi thay ñổi cờ.  

c. Chỗ ở, lương thực thực phẩm và phòng làm việc:  

Chỗ ở của thuyền viên: bị gián phá hoại, ñọng nước; trạm xá và nhà vệ sinh 
bẩn thỉu; ống dẫn nhà vệ sinh bị rò rỉ; phòng tắm bị mất vòi/núm ñiều khiểm hoa 
sen; chậu rửa, chậu ñái bị vỡ hoặc không hoạt ñộng; thuyền viên sống trong buồng 
trạm xá; cửa của khu ở không ñược ñảm bảo; choa/chụp, công tắc ñèn bị vỡ.  

Lương thực, thực phẩm không ñảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Những khiếm 
khuyết khác thường liên quan tới việc cách ly của nhà bếp không ñảm bảo có thể 
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gây mối ñoe doạ tới sức khỏe, máy làm lạnh kho chứa thực phẩm hoạt ñộng không 
theo quy ñịnh, không ñủ thức ăn cho hành trình.  

Phòng làm việc thiếu ánh sáng và không thông thoáng, cũng như thiếu thiết bị 
bảo vệ người vận hành ñối với những bộ phận chuyển ñộng của máy móc/thiết bị 
hoặc có nhưng không ñảm bảo thỏa mãn. 

6. Kiểm tra theo yêu cầu của MARPOL  

Vấn ñề ô nhiễm ñược ñặc biệt nhiều người quan tâm, Thanh tra PSC thường 
kiểm tra kỹ những hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm trên tàu.  

Máy phân ly dầu nước không hoạt ñộng;  

Không duy trì nhật ký dầu;  

ðường ống thoát dầu thừa trên mặt boong bị ứ ñộng, hoặc bị ñi/ñấu không theo 
quy ñịnh. 

7. Kiểm tra ñường nước chở hàng  

Trong nhiều trường hợp, PSC ñã phải lưu giữ tàu ñể sửa chữa vì phát hiện 
thấy trạng thái các ñầu ống thông gió, cửa ống thông khí và miệng hầm hàng 
không ñược ñảm bảo. Tàu sẽ không bị lưu giữ nếu những hạng mục này ñược bảo 
dưỡng thường xuyên.  

Thiết bị chằng buộc miệng hầm hàng không có hoặc không hoạt ñộng;  
Các nắp ống ño sâu bị mất;  
Các ống thông khí bị thủng;  
Thiết bị cài giữ cửa kín thời tiết bị mất;  
Có lỗ thủng ở nắp miệng hầm hàng;  
Cửa không ñảm bảo kín thời tiết;  
Nắp ñậy lỗ người chui bị ăn mòn quá giới hạn;  
Thang ngoài mạn và lan can không ñảm bảo an toàn.  
Một số khiếm khuyết khác ñược nêu trong phần kiểm tra phân cấp. 

8. Kiểm tra phân cấp  

a. Vỏ tàu: Khiếm khuyết loại này liên quan tới kết cấu thân tàu, ví dụ những 
hư hỏng ở vỏ, boong, vách, két, .v.v.  
Hư hỏng hoặc biến dạng ở thân tàu (kể cả những biến dạng tôn mũi quả lê, tôn 
mạn); 
Hư hỏng ở cầu thang hầm hàng, cầu thang khu ở, lối ñi trên boong/ trên sàn và 
thang hoa tiêu; 
Thiết bị ñóng kín không ñảm bảo; 
Các sườn mạn bị hư hỏng, biến dạng, nứt nghiêm trọng; 
Xà ngang boong và tôn boong bị hư hỏng hoặc nứt nghiêm trọng; 
Có những vết nứt, lỗ thủng hoặc hư hỏng nặng trên các vách, như vách chống va, 
hầm xích, lầu mũi, vách buồng máy, .v.v.  
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ðầu ống thông gió bị thủng hoặc hư hỏng; 
Miệng hầm hàng hoặc các cửa kín thời tiết không ñảm bảo kín thời tiết; 
Kiểm tra phân cấp bị quá hạn. 

b. Máy tàu: Vệ sinh không ñảm bảo thường là khiếm khuyết loại này.  

Có quá nhiều dầu la canh hoặc dầu trên sàn máy. 
ðiều khiển từ xa van an toàn nồi hơi không hoạt ñộng;  
Van nhiên liệu của máy chính và máy phụ bị sự cố; 
Có nhiều nước rò rỉ ra từ các máy phụ; 
Van hút nước biển không hoạt ñộng; 
Máy phát ñiện bị sự cố; 
Có nhiều dầu rò rỉ từ bơm nhiên liệu nồi hơi và ñầu ñốt nồi hơi; 
Bơm nhiên liệu và máy nén khí bị sự cố (làm thiếu khí khởi ñộng máy chính); 
Các ñường ống dẫn nước trên boong và phục vụ hầm hàng bị rò rỉ hoặc không 
hoạt ñộng;  
ðường ống dẫn khí xả máy chính bị thủng.  

c.Thiết bị làm hàng:  
Thiếu các dấu hiệu chỉ báo trên móc cẩu, puly, hoặc trên những chi tiết nhỏ khác 
của thiết bị; 
Không có giấy tờ hồ sơ về kiểm tra và thử; 
Tôn ñế tời làm hàng, tang tời và phanh bị ăn mòn tới mức có thể gây nguy hiểm 
cho người vận hành và vì vậy cần phải ñược sửa chữa; 
Cầu thang dẫn tới các hầm hàng hoặc két hàng và ñường ống thuỷ lực trên các tời 
hàng bị ăn mòn quá mức. 

ðể tránh gặp rắc rối với kiểm tra của Chính quyền cảng chủ tàu nên lưu ý ñể 
tàu ñược bảo dưỡng thích hợp và thỏa mãn các yêu cầu quốc tế. Các ñiểm sau ñây 
cần phải ñược chú ý:  

- Bảo dưỡng liên tục trên tàu theo kế họach bảo dưỡng ñã ñược công ty phê 
duyệt. 

- Thường xuyên huấn luyện thuyền viên thực tập cho các tình huống khẩn cấp. 

- ðịnh kỳ kiểm tra hiệu lực của các giấy chứng nhận và thời hạn kiểm tra. 

- Luôn duy trì hoạt ñộng trên tàu theo các qui trình quản lý an toàn, qui trình 
an ninh, ñiều cần chú ý là luôn lưu giữ các biên bản, báo cáo như là bằng chứng 
công việc cho PSC. 

-  Hợp tác với thanh tra viên PSC, ñi cùng PSCO ñể giải ñáp các thắc mắc 
ngay tại hiện trường, mở các cửa bị khóa...  

- Trường hợp khi kiểm tra PSC tàu có khiếm khuyết, phải tiến hành khắc phục 
khiếm khuyết, báo cáo kết quả cho chủ tàu và cơ quan thanh tra Nhà nước cảng 
biển. 
 


