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Bản phát hành công khai trước phiên họp: 

 
 

GIẢM PHÁT THẢI KNK TỪ TÀU BIỂN 

Hướng dẫn giao diện tàu-cảng - Các biện pháp thực tế để giảm phát thải KNK  

Lưu ý của Ban thư ký 

TÓM TẮT 

Phần tóm tắt: Tài liệu này cung cấp thông tin cho Ủy ban về Hướng dẫn Giao 

diện Tàu-Cảng - Các biện pháp thực tiễn nhằm giảm thiểu phát 

thải KNKđược phát triển bởi Liên minh Công nghiệp Toàn cầu Hỗ 

trợ Vận tải biển Carbon Thấp (Low Carbon GIA) trong khuôn khổ 

Dự án GreenVoyage2050 của IMO-Na Uy.  

Định hướng chiến lược, 

nếu có: 

3 

Kết quả đầu ra: 3.2 

Hành động cần thực 

hiện: 
Đoạn 10  

  

Tài liệu liên quan: MEPC 74/INF.34 và MEPC 75/12/4  

 

Giới thiệu 

1  Liên minh Công nghiệp Toàn cầu Hỗ trợ Vận tải biểnCarbon thấp (Low Carbon 

GIA), là hiệp hội công tư được thành lập ban đầu trong khuôn khổ Dự án Đối tác Hiệu quả 

Năng lượng Hàng hải Toàn cầu GEF-UNDP-IMO (Dự án GloMEEP). Low Carbon 

GIAđược thành lập với mục đích xác định và xây dựng các giải pháp sáng tạo nhằm giải 

quyết các rào cản chung đối với việc tiếp nhận và thực hiện các công nghệ tiết kiệm năng 

TỔ CHỨC HÀNG 

HẢI QUỐC TẾ 

* https://greenvoyage2050.imo.org 
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lượng và biện pháp vận hành. Kể từ tháng 1 năm 2020, Low Carbon GIA đã và đang hoạt 

động trong khuôn khổ Dựán GreenVoyage2050*, một sáng kiến chung của IMO-Na Uy 

nhằm hỗ trợ triển khai Chiến lược KNK ban đầu của IMO (nghị quyết MEPC.304 (72)). 

2  Vai trò quan trọng của các cảng trong chuỗi cung ứng rộng lớn hơn và hành động 

mà các cảng có thể thực hiện để tạo điều kiện giảm phát thải KNK từ ngành vận tải biển đã 

được công nhận thông qua việc thông qua nghị quyết MEPC.323 (74) về Lời mời các Quốc 

gia Thành viên khuyến khích hợp tác tự nguyện giữa cảng và ngành vận tải biển để góp 

phần giảm phát thải KNK từ tàu và nhằm hỗ trợ ngành hàng hải đạt được các mục tiêu giảm 

phát thải của IMO và góp phần vào ngành vận tải biển thân thiện hơn với môi trường, 

Hướng dẫn Giao diện Tàu-Cảng - Các biện pháp thực tế để giảm phát thải KNK đã được 

Low Carbon GIA xây dựng. Hướng dẫn này dựa trên nghiên cứu và thảo luận do các thành 

viên GIA và các bên liên quan khác trong ngành từ gần 40 công ty, tổ chức và hiệp hội 

trong ngành thực hiện. Toàn văn của Hướng dẫn này được trình bày trong phụ lục. 

Mục đích của Hướng dẫn và nội dung  

3  Hướng dẫn này trình bày tám biện pháp thực tế có thể hỗ trợ giảm phát thải KNK 

tại giao diện tàu - cảng, có thể được áp dụng với các khoản đầu tư hoạt động và vốn hạn chế 

hoặc thấp, do đó có thể áp dụng trên quy mô toàn cầu. Có thể thực hiện các biện pháp được 

trình bày trong Hướng dẫn này theo cách riêng lẻ cũng như toàn bộ, điều này sẽ giúp tối đa 

hóa lợi ích giảm phát thải. 

4  Hướng dẫn này trình bày giải thích về từng biện pháp này và xác định việc thực 

hiện chúng có thể dẫn đến mức giảm phát thải KNKvà mang lại lợi ích hơn nữa cho lĩnh 

vực hàng hải như thế nào (ví dụ: đối với an toàn và an ninh hàng hải). Các rào cản đối với 

việc triển khai từng biện pháp trên toàn cầu đã được xác định và các giải pháp tiềm năng sơ 

bộ và các bước tiếp theo được đề xuất có thể được thực hiện để tiếp tục triển khai. 

5  Danh sách các biện pháp được trình bày là chưa đầy đủ, và là kết quả của các 

nghiên cứu và phát hiện ban đầu, và cần phục vụ cho việc nâng cao nhận thức về các ý 

tưởng tiềm năng mà cộng đồng hàng hải có thể khám phá thêm. Nhận thức được rằng mỗi 

cảng đều khác nhau và có những thách thức và đặc điểm riêng, các bên liên quan quan tâm 

được khuyến khích sử dụng Hướng dẫn này làm điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận và 

khám phá thêm những cơ hội này trong cộng đồng cảng của họ. Hơn nữa, chi phí triển khai 

mỗi biện pháp này rất khó đánh giá do có nhiều bên liên quan tham gia vào việc triển khai 

chúng và do đó, khả năng áp dụng của từng biện pháp cần được đánh giá riêng cho từng 

cảng và đượckhám phá để xem cách thức khuyến khích việc tiếp nhận chúng nếu cần. Do 

đó, cần phải làm việc nhiều hơn nữa để khám phá các rào cản đối với việc triển khai một 

cách chi tiết hơn và hiểu sâu hơn về khả năng áp dụng của từng biện pháp (ví dụ: đối với 

các phân khúc khác nhau). 

6  Mặc dù Hướng dẫn này chủ yếu nhằm vào các bên liên quan trong cộng đồng cảng 

(ví dụ: cơ quan quản lý cảng, bến tàu, nhà cung cấp dịch vụ hàng hải), nhưng cũng có liên 

quan đến chủ tàu, nhàkhai thác tàu, người thuê tàu, đại lý tàu, người môi giới tàu và các bên 

liên quan khác, những người cuối cùng đóng vai trò đóng vai trò quan trọng trong việc thực 

hiện những thay đổi cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các biện pháp 

giảm phát thải trong giao diện tàu-cảng. 
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7  Cần lưu ý rằng trong mọi trường hợp, các biện pháp giảm phát thải KNK trong giao 

diện tàu-cảng sẽ đòi hỏi sự hợp tác giữa ba bên (giữa các tàu, cảng và bến tàu) và không một 

biện pháp nào được trình bày trong Hướng dẫn này có thể được thực hiện bởi một bên liên 

quanđơn lẻ. Hơn nữa, tốc độ thực hiện sẽ phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh của sự hợp tác 

đó và sự sẵn sàng đóng góp của tất cả các bên liên quan, ngay cả khi họ có thể không phải là 

người hưởng lợi trực tiếp. 

8  Phụ lục của Hướng dẫn này cung cấp ý tưởng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu có 

thể đạt được thông qua việc thực hiện một số biện pháp. Mặc dù điều này hữu ích để ước 

tính tiềm năng giảm phát thải của các biện pháp, nhưng các tính toán được giới hạn trong 

các kịch bản và điều kiện cụ thể, và do đó, cần phải phân tích sâu hơn về tiềm năng giảm 

phát thải và nhiên liệu của từng biện pháp. 

Các bước tiếp theo 

9  Low Carbon GIA sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực này, thông qua quy trình làm 

việc chuyên môn của mình về giải quyết lượng phát thải trong giao diện tàu-cảng và xây 

dựng dựa trên Hướng dẫn này, sẽ tiếp tục hợp tác và đối thoại tốt với các cảng, hãng tàu 

biển và các nhà khai thác bến tàu, nhằm khuyến khích triển khai các biện pháp thiết thực 

này. Mục đích là các kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất sẽ được chia sẻ với cộng đồng hàng 

hải toàn cầu và đóng góp vào các lần xuất bản trong tương lai của ấn phẩm này. 

Hành động được yêu cầu của Ủy ban 

10  Ủy ban được mời lưu ý các thông tin được cung cấp. 

*** 
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Tổ chức Hàng hải Quốc tế 

4 Albert Embankment London SE1 7SR 

Vương quốc Anh 
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Biên tập bởi Sally Sargeant 
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Thông báo Bản quyền: Thông báo Bản quyền: Đã đăng ký Bản quyền. Quyền in hoặc lưu 

tài liệu này hoặc các đoạn trích của tài liệu chỉ được cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, 

phi thương mại, không có bất kỳ quyền nào trong việc bán lại hoặc phân phối lại hoặc biên 

soạn hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ đó. Mọi bản quyền trong tài liệu này vẫn thuộc 

về chủ sở hữu quyền ban đầu. Nên gửi mọi thắc mắc đến địa chỉ trên. 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Người dùng tài liệu này cần lưu ý rằng các tài liệu tham 

chiếu đến các văn kiện IMO có thể trở nên lỗi thời do việc áp dụng các văn kiện mới hơn. 

Do đó, người dùng được mời tham khảo ý kiến của chính quyền hàng hải quốc gia hoặc 

trang web của IMO để biết thông tin về tình trạng của các văn kiện được tham chiếu. 

Các liên kết và tài liệu tham chiếu đến các trang web của bên thứ ba không ngụ ý bất kỳ xác 

nhận chính thức hoặc trách nhiệm nào từ phía IMO đối với các ý kiến, ý tưởng, dữ liệu hoặc 

sản phẩm được trình bày tại các địa điểm này, hoặc đảm bảo tính hợp lệ của thông tin được 

cung cấp. 

IMO, Bộ Khí hậu và Môi trường Na Uy hoặc các thành viên của GIA sẽ không chịu trách 

nhiệm trước bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về mọi tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí gây ra 

do dựa vào thông tin hoặc lời khuyên trong tài liệu này hoặc theo bất kỳ cách nào. 

Vui lòng trích dẫn tài liệu này là: Dự án GreenVoyage2050 của IMO-Na Uy và các thành 

viên của GIA, 2021: Hướng dẫn Giao diện Tàu-Cảng - Các Biện pháp Thực tế để Giảm 

Phát thải KNK. 

Dự án GreenVoyage2050 của IMO-Na Uy là một sáng kiến hỗ trợ quá trình chuyển đổi 

ngành vận tải biển hướng tới một tương lai có mức carbon thấp. Dự án này hỗ trợ các nước 

đang phát triển, bao gồm SIDS và LDC, trong việc giảm phát thải KNK từ ngành vận tải 

biển thông qua hỗ trợ triển khai hiệu quả các văn bản chính sách quan trọng của IMO liên 

quan đến phát thải KNK, cụ thể là Chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải KNK từ 

tàu biển (nghị quyết MEPC.304 (72)) và nghị quyết MEPC.323 (74) khuyến khích sự hợp 

tác tự nguyện giữa cảng và ngành vận tải biển để góp phần giảm phát thải KNK từ tàu. 

Liên minh Công nghiệp Toàn cầu Hỗ trợ Vận tải biểnCarbon Thấp (Low Carbon GIA) 

chính thức ra mắt vào ngày 29 tháng 6 năm 2017. Mục tiêu của Low Carbon GIA là phát 

triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các rào cản phổ biến đối với việc khử carbon 



 

 

trong ngành vận tải biển. Low Carbon GIA được thành lập trong khuôn khổ Dự án 

GloMEEP của GEF-UNDP-IMO và hiện đang tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ Dự án 

GreenVoyage2050 của IMO-Na Uy. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://greenvoyage2050.imo.org. 

https://greenvoyage2050.imo.org/
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Danh mục từ viết tắt 

AIS  Hệ thống nhận dạng tự động  

BIMCO  Hội đồng Hàng hải Quốc tế và Baltic  

CD Hệ cao độ hải đồ 

ECA  Khu vực kiểm soát phát thải  

ENC  Hải đồ điện tử  

FAL  Ủy ban Hỗ trợ (của IMO) 

FONASBA  Liên đoàn các Hiệp hội Đại lý và Môi giới Tàu biển Quốc gia 

GHG Khí nhà kính 

GIA Liên minh Công nghiệp Toàn cầu  

GISIS Hệ thống thông tin vận tải biển tích hợp toàn cầu 

GLN Mã toàn cầu phân định địa điểm 

GloMEEP Dự án Đối tác Hiệu quả Năng lượng Hàng hải Toàn cầu  

HO Tổ chức Thủy văn  

IAPH Hiệp hội Cảng và Bến cảng Quốc tế  

ICHCA Hiệp hội điều phối xếp dỡ hàng hóa quốc tế  

ICS  Phòng vận tải biển quốc tế 

IHMA  Hiệp hội Quản trị Cảng Quốc tế  

IHO Tổ chức Thủy văn Quốc tế 

IMO Tổ chức Hàng hải Quốc tế  

IMPA Hiệp hội Hoa tiêu Hàng hải Quốc tế  

IPCSA Hiệp hội Hệ thống Cộng đồng Cảng Quốc tế  

ISSA Hiệp hội Nhà cung cấp tàu biển quốc tế 

JIT  Vừa kịp giờ  

LAT Thủy triều thiên văn thấp nhất  

LFO Dầu nhiên liệu nhẹ 

LNG Khí thiên nhiên hóa lỏng 
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MARPOL  Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra 

MDO Dầu Diesel Hàng hải 

ME Động cơ chính  

MGO  Dầu khí hàng hải  

MLC Công ước Lao động Hàng hải  

NAP  Kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm giải quyết lượng phát thải KNK từ 

tàu biển 

NP  Ấn phẩm hàng hải 

OPS Nguồn cấp điện trên bờ  

PCS Hệ thống cộng đồng cảng  

PBP Địa điểm đón trả hoa tiêu  

ROV Xe điều khiển từ xa  

RTA Thời gian đến được yêu cầu 

SDG Mục tiêu phát triển bền vững  

SECA Khu vực kiểm soát phát thải lưu huỳnh  

Simops  Các hoạt động đồng thời 

SME Chuyên gia về vấn đề đối tượng  

SOLAS  Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển 

TEU  Đơn vị tương đương 20 foot 

UKC  Chân hoa tiêu  

UNLOCODE  Bộ luật về các địa điểm thương mại và vận tải của Liên hợp quốc 

VTS Hệ thống kiểm soát lưu thông trên biển 
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Lời cảm ơn 

Hướng dẫn này là sản phẩm của sự hợp tác giữa Dự án GreenVoyage2050 của IMO-Na Uy 

và Liên minh Công nghiệp Toàn cầu Hỗ trợ Vận tải biển Carbon Thấp (Low Carbon GIA). 

 

Xin đặc biệt cảm ơn toàn thể thành viên GIA, cũng như các bên liên quan chính trong ngành 

từ hơn 40 công ty, tổ chức và hiệp hội trong ngành đã được mời đóng góp cho công trình 

này và cung cấp những ý kiến đóng góp và hỗ trợ quan trọng. Dưới đây là danh sách tất cả 

các tổ chức đóng góp. 

Cũng xin đặc biệt cảm ơn: 

-  Thuyền trưởng Andreas Maria Van Der Wurff (AP Moller-Maersk A/S), Thuyền trưởng 

Ben van Scherpenzeel (Cảng Rotterdam) và Đơn vị Điều phối Dự án GreenVoyage2050 

(Astrid Dispert, Minglee Hoe và Jamie Jones) vì đã soạn thảo nội dung của Hướng dẫn 

này. 

-  A.P. Moller-Maersk A/S, Cảng Rotterdam (Rob Koggel) và Thuyền trưởng Gaurav Lal 

vì đã cung cấp dữ liệu và phân tích như được đề cập trong Hướng dẫn này. 

-  The International Taskforce Port Call Optimization vì đã cung cấp thông tin đầu vào và 

tài liệu (https://portcalloptimization.org). 

-  Bộ phận An toàn Hàng hải IMO (Julian Abril Garcia, Martina Fontanet Sole, Cagri 

Kucukyildiz và Henrik Juhl Madsen) vì đã cung cấp thông tin đầu vào để xây dựng 

Hướng dẫn này. 

Quan điểm thể hiện trong Hướng dẫn này là quan điểm của các tác giả và không nhất thiết 

đại diện cho quan điểm của tổ chức mà họ làm việc hoặc bất kỳ tổ chức nào đã cung cấp 

thông tin đầu vào theo danh sách các tổ chức đóng góp bên dưới. 

Danh sách các tổ chức đã cung cấp thông tin đầu vào (Các thành viên Low Carbon GIA 

được tô đậm): 

ABB 

APM Terminals 

Association of Bulk Terminal Operators (ABTO) 

BIMCO BP Shipping 

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS 

Cargill 

Digital Container Shipping Association (DCSA) 

DNV SE 

Exmile Solutions Ltd 

https://portcalloptimization.org/
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Federation of National Associations of Ship Brokers & Agents (FONASBA) 

Grimaldi Group  

Hamburg HVCC  

HPA Hamburg  

Inchcape Shipping Services  

International Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO)   

International Association of Ports and Harbors (IAPH)  

International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA)  

International Chamber of Shipping (ICS) 

International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA) 

International Harbour Masters Association (IHMA) 

International Parcel Tankers Association (IPTA) 

International Ship Suppliers Association (ISSA) 

A.P. Moller-Maersk A/S  

MPA Singapore 

MSC Mediterranean Shipping Company S.A. 

Nautical Institute  

North Sea Port  

Port of Gothenburg  

Port of Oostende  

Port of Rotterdam  

Port of Tanger Med  

PortXchange 

Royal Caribbean Cruises Ltd 

Shell International Trading and Shipping Company Ltd  

Silverstream Technologies (UK) Ltd  

Stena AB 

Stolt Tankers B .V. 

Swedish Maritime Administration  

Terminal Investment Ltd  

Torm A/S 

Total Marine Fuels Pte Ltd  

Wartsila Corporation 

World Ports Climate Action Program (WPCAP) 
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Tóm tắt 

Các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết vấn đề phát thải KNK bao gồm Hiệp định Paris và các 

mục tiêu của Hiệp định, và Chương trình nghị sự năm 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển 

bền vững và SDG 13 của Chương trình: “Hành động khẩn cấp để chống lại biến đổi khí hậu 

và các tác động của nó”. Với mục tiêu góp phần vào các nỗ lực giảm phát thải toàn cầu, vào 

tháng 4 năm 2018 IMO đã thông qua nghị quyết MEPC.304 (72) về Chiến lược ban đầu của 

IMO về giảm phát thải KNK từ tàu biển, đề ra tầm nhìn giảm phát thải KNK từ ngành vận 

tải biển quốc tế và loại bỏ chúng càng sớm càng tốt trong thế kỷ này. 

Chiến lược bao gồm một danh sách các biện pháp ứng cửngắn hạn, trung hạn và dài hạn mà 

IMO có thể phát triển thêm nhằm đạt được các mục tiêu đầy tham vọng như đã đề ra trong 

Chiến lược. Là một phần của danh sách các biện pháp ngắn hạn được ứng cử, Chiến lược 

này kêu gọi khuyến khích phát triển cảng và các hoạt động trên toàn cầu để tạo điều kiện 

giảm phát thải KNK từ ngành vận tải biển, bao gồm cung cấp nguồn cung cấp điện cho tàu 

và bờ biển/trên bờ từ các nguồn tái tạo, cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cung cấp nhiên liệu thay thế 

có mức carbon thấp và không carbon, và để tối ưu hóa hơn nữa chuỗi dịch vụ logistics và 

quy hoạch của chuỗi này, bao gồm cả các cảng. 

Hơn nữa, vai trò quan trọng của các cảng trong chuỗi cung ứng rộng lớn hơn và hành động 

mà các cảng có thể thực hiện để tạo điều kiện giảm phát thải KNK từ ngành vận tải biển đã 

được công nhận thông qua việc thông qua nghị quyết MEPC.323 (74) vào tháng 5 năm 2019 

về Lời mời các quốc gia thành viên khuyến khích sự hợp tác tự nguyện giữa cảng và ngành 

vận tải biển để góp phần giảm phát thải KNK từ tàu biển. 

Với quan điểm hỗ trợ ngành hàng hải đạt được các mục tiêu giảm phát thải của IMO và góp 

phần vào ngành vận tải biển thân thiện hơn với môi trường, Hướng dẫn này là Lời kêu gọi 

hành động đối với cảng và ngành vận tải biển để tạo điều kiện giảm phát thải KNK trong 

giao diện tàu-cảng. Hướng dẫn này là tài liệu đặc biệt hữu ích cho chủ tàu, nhà khai thác 

tàu, người thuê tàu, đại lý tàu biển, người môi giới tàu biển, cơ quan quản lý cảng, bến tàu 

và nhà cung cấp dịch vụ hàng hải, và các bên liên quan khác, những người cuối cùng đóng 

vai trò quan trọng trong việc thực hiện các thay đổi cần thiết và tạo điều kiện cho các biện 

pháp giảm phát thải trong giao diện tàu-cảng. 

Hướng dẫn này trình bày một số biện pháp thực tế: 

.1  có thể được áp dụng ngày nay với các khoản đầu tư hoạt động và vốn hạn chế 

hoặc thấp; 

.2  tương đối dễ dàng và nhanh chóng để triển khai; và 

.3  có tiềm năng đóng góp vào việc giảm phát thải KNK với các lợi ích bổ sung. 

Với tuổi thọ kinh tế trung bình của một con tàu là khoảng 25 năm
1
 và viễn cảnh các tàu 

không phát thải tham gia thị trường từ năm 2030 trở đi, các biện pháp có thời gian hoàn vốn 

tương đối ngắn với các lợi ích bổ sung về an toàn và an ninh có thể được coi là khoản đầu tư 

có rủi ro thấp. 

Ghi nhận điều này, Hướng dẫn này trình bày tám biện pháp thiết thực có thể được triển khai 

với số vốn hạn chế. Các biện pháp này chưa được xếp hạng về tiềm năng giảm phát thải, 

nhưng đã được sắp xếp thành các biện pháp liên quan đến hoạt động tại cảng, dữ liệu hành 

chính, dữ liệu hàng hải và tối ưu hóa tốc độ như sau: 

Biện pháp 1: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ cố định tại cảng  

Biện pháp 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh thân tàu và chân vịt tại cảng  

                                                      
1
 https://www.statista.com/statistics/1102659/average-age-of-ships-scrapped-worldwide/ 



Hướng dẫn Giao diện Tàu-Cảng 

 

2 | T r a n g  

Biện pháp 3: Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đồng thời (simops) tại cảng  

Biện pháp 4: Tối ưu hóa thời gian lưu lại cảng bằng cách thông quan trước 

Biện pháp 5: Cải thiện việc lên kế hoạch cho tàu ghé nhiều cầu cảng trong một cảng  

Biện pháp 6: Cải thiện khả năng tương thích của tàu/cầu cảng thông qua cải tiến Dữ 

liệu tổng thể của cảng  

Biện pháp 7: Cho phép tối ưu hóa trọng tải của tàu thông qua cải tiến Dữ liệu tổng 

thể của cảng.  

Biện pháp 8: Tối ưu hóa tốc độ giữa các cảng 

Hướng dẫn này trình bày thông tin giải thích về từng biện pháp này và xác định việc triển 

khai chúng có thể dẫn đến mức giảm phát thải KNK và mang lại lợi ích hơn nữa cho lĩnh 

vực hàng hải như thế nào (ví dụ: đối với an toàn và an ninh hàng hải). Các rào cản đối với 

việc triển khai từng biện pháp trên toàn cầu đã được xác định và các giải pháp tiềm năng sơ 

bộ và các bước tiếp theo được đề xuất có thể được thực hiện để tiếp tục triển khai. 

Phụ lục của Hướng dẫn này cung cấp ý tưởng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu có thể đạt 

được thông qua việc thực hiện một số biện pháp được trình bày trong Hướng dẫn này.Dữ 

liệu được sử dụng trong Hướng dẫn này dựa trên dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu thực và 

được cung cấp và phân tích bằng hiện vật bởi hai thành viên của GIA (A.P. Møller-Mærsk 

A/S và Cảng Rotterdam). 

Cần lưu ý rằng mặc dù Hướng dẫn này nhìnchung đề cập đến phát thải KNK, nhưng các 

tính toán được trình bày trong phụ lục cho thấy sự khác biệt về mức tiêu thụ nhiên liệu tiềm 

năng. Do đó, các tính toán chỉ cung cấp dấu hiệu về khả năng giảm CO2 trong các điều kiện 

quy định và cần phải phân tích sâu hơn về tiềm năng giảm phát thải và nhiên liệu của mỗi 

biện pháp. 

Tám biện pháp được trình bày trong Hướng dẫn này đã được lựa chọn để có khả năng áp 

dụng trên quy mô toàn cầu.Có thể triển khai các biện pháptheo cách riêng lẻ cũng như toàn 

bộ để tối đa hóa lợi ích giảm phát thải. Một số biện pháp sẽ được áp dụng mỗi khi tàu ghé 

cảng (ví dụ: hoạt động đồng thời, thông quan trước), trong khi các biện pháp khác có thể 

được áp dụng ít thường xuyên hơn nhưng có thể có tác động lớn đến mức tiêu thụ nhiên liệu 

(ví dụ: cố định, vệ sinh thân tàu và chân vịt dưới nước). Các biện pháp như Nguồn cấp điện 

trên bờ (OPS) nằm ngoài phạm vi của Hướng dẫn này do mức chi phí cao hơn. 

Danh sách các biện pháp được trình bày là chưa đầy đủ và cần nâng cao nhận thức về các ý 

tưởng sơ bộ mà cộng đồng hàng hải có khả năng triển khai.Nhận thức được rằng mỗi cảng 

đều khác nhau và có những thách thức và đặc điểm riêng, độc giả nên sử dụng Hướng dẫn 

này làm điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận và khám phá thêm những cơ hội này trong 

cộng đồng cảng của riêng họ. Hơn nữa, chi phí triển khai mỗi biện pháp này rất khó đánh 

giá do có nhiều bên liên quan tham gia vào việc triển khai và do đó, khả năng áp dụng của 

từng biện pháp cần được đánh giá riêng cho từng cảng và được khám phá để xem cách thức 

khuyến khích việc tiếp nhận chúng nếu cần. 

Cần lưu ý rằng trong mọi trường hợp, các biện pháp giảm phát thải KNK trong giao diện 

tàu-cảng sẽ đòi hỏi sự hợp tác giữa ba bên (giữa tàu, cảng và bến tàu) và không một biện 

pháp nào trong số này có thể được thực hiện bởi một bên liên quan đơn lẻ. Hơn nữa, tốc độ 

triển khai sẽ phụ thuộc phần lớn vào sức mạnh của sự hợp tác đó và sự sẵn sàng đóng góp 

của tất cả các bên liên quan, ngay cả khi họ có thể không phải là bên hưởng lợi trực tiếp. 

Hướng dẫn này được phát triển bởi Liên minh Công nghiệp Toàn cầu Hỗ trợ Vận tải 

biểnCarbon thấp (Low Carbon GIA), một hiệp hội công tư ban đầu được thành lập trong 

khuôn khổ Dự án Đối tác Hiệu quả Năng lượng Hàng hải Toàn cầu của GEF-UNDP-IMO 
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(Dự án GloMEEP). Low Carbon GIA được thành lập nhằm mục đích xác định và xây dựng 

các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các rào cản chung đối với việc tiếp nhận và triển 

khai các công nghệ tiết kiệm năng lượng và biện pháp vận hành. Kể từ tháng 1 năm 2020, 

Low Carbon GIA đã và đang hoạt động trong khuôn khổ Dự án GreenVoyage2050, một 

sáng kiến chung của IMO-Na Uy nhằm hỗ trợ triển khai Chiến lược KNK ban đầu của IMO. 

Dựa trên nghiên cứu và các cuộc thảo luận được thực hiện bởi các thành viên của Low 

Carbon GIA và các chuyên gia khác trong lĩnh vực này, Hướng dẫn này không nhằm mục 

đích giới thiệu các biện pháp được xây dựng đầy đủ.Thay vào đó, Hướng dẫn này trình bày 

những ý tưởng ban đầu đòi hỏi phải làm việc thêm và đánh giá sâu hơn. 

Trong tương lai gần, các Thành viên của Low Carbon GIA sẽ dựa trên Hướng dẫn này và 

tập hợp các cảng, hãng tàu và các nhà khai thác bến cảng để khuyến khích triển khai các 

biện pháp thiết thực này. Với mục tiêu góp phần mở rộng quy mô và tăng cường áp dụng 

các biện pháp giao diện tàu-cảng này, kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất sẽ được chia sẻ với 

cộng đồng hàng hải toàn cầu và góp phần vào các lần xuất bản trong tương lai của ấn phẩm 

này. 
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Biện pháp 1: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giữ cố định tại cảng 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Việc triển khai biện pháp này sẽ cho phép việc bảo dưỡng và sửa chữa động cơ chính (ME) 

diễn ra đồng thời với các hoạt động vận chuyển hàng hóa.Điều này sẽ góp phần giảm phát 

thải KNK vì nó sẽ giúp tối ưu hóa thời gian ở cảng và loại bỏ sự cần thiết phải chuyển tàu 

đến một địa điểm khác để thực hiện công việc. 
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Thông tin chi tiết  

Ở nhiều cảng, việc bảo dưỡng và sửa chữa động cơ chính được thực hiện tại một bến tổng 

hợp, nằm ngoài lịch trình bình thường của tàu. Do đó, các tàu có thể cần phải tăng tốc để lấy 

lại thời gian đã mất và đáp ứng chuyến đi đúng tiến độ, gây tác động tiêu cực đến lượng khí 

thải (cả ở cảng, do thời gian lưu lại cảng lâu hơn và trên biển, do tốc độ di chuyển cao hơn). 

Việc cho phép các tàu thực hiện hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ME đồng thời với các 

hoạt động vận chuyển hàng hóa sẽ làm giảm thời gian ở cảng. Vì hầu hết các tàu chỉ có một 

động cơ chính, nên một khi bắt đầu sửa chữa, con tàu không thể tự rời bến. Điều kiện này 

được gọi là “giữ cố định” và hiện không được nhiều cơ quan quản lý cảng cho phép. 

Động cơ chính của tàu biển trung bình có từ 6 đến 10 xi lanh.Trong khi các tàu container 

mới có thể có 2 ME với 7 hoặc 8 xi lanh, thì các tàu container cũ hơn có thể chỉ có 1 ME 

với 10 đến 14 xi lanh. Mỗi xi lanh có nhiều bộ phận khác nhau (ví dụ: bơm nhiên liệu, kim 

phun nhiên liệu, van xả, vòng piston hoặc ống lót xi lanh) có thể yêu cầu bảo dưỡng theo kế 

hoạch hoặc sửa chữa ngoài kế hoạch. Hoạt động đúng chức năng của các bộ phận này là rất 

quan trọng để duy trì động cơ trong điều kiện đốt cháy tối ưu (tức là gây ra lượng khí thải ít 

nhất có thể trong mọi điều kiện tải động cơ nhất định). 

Thời gian thực hiện công việc bảo dưỡng có thể từ 3 giờ (ví dụ: thay kim phun nhiên liệu) 

đến 12 giờ (ví dụ: thaypiston) và lên đến 24 giờ (ví dụ: thay ống lót xi lanh). Tần suất của 

các công việc bảo dưỡng cũng khác nhau tùy theo loại và cấu tạo của động cơ và bộ phận, ví 

dụ như vòng piston cần được thay sau khoảng 16.000 giờ vận hành, van xả cần được đại tu 

sau 16.000 giờ vận hành và kim phun nhiên liệu sau 8.000 giờ vận hành. Tùy thuộc vào tải 

động cơ và chất lượng của nhiên liệu và dầu bôi trơn, có xu hướng bảo dưỡng theotình trạng 

thay vì bảo dưỡng theo giờ. Tất cả công việc bảo trì đều bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu 

của về nhóm loại. 

 

Các cảngtiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Cảng Bremerhaven, Gothenburg, Hamburg và Rotterdam cho phép bảo dưỡng động cơ 

chính và cho phép giữ cố định trong điều kiện thời tiết bình thường. 

Các lợi ích khác 

- Giảm nguy cơ hỏng hóc do duy trì tình trạng động cơ tối ưu. 

- Cải thiện độ tin cậy hoạt động do tàu có các cơ hội bảo dưỡng theo kế hoạch tốt hơn. 

- Cải thiện an toàn cho đoàn thuyền viên trên tàu do ít áp lực về thời gian hơn để thực 

hiện công việc. 

- Cải thiện an toàn hàng hải, vì việc chuyển tàu sang bến tổng hợp luôn là một nhiệm 

vụ điều động bổ sung có rủi ro hàng hải tương ứng. 

- Có sẵn chuyên môn kỹ thuật tại cảng để hỗ trợ nhân viên của tàu nếu cần thiết. 

Các rào cản chính 

- Thiếu hiểu biết về các rủi ro liên quan đến việc giữ cố định dẫn đến việc cơ quan quản 

lý cảngkhông cấp phép. Trong một số trường hợp, cơ quan quản lý cảng có thể cho 

phép giữ cố định nhưng bị đơn vị khai thác bến từ chối. 
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- Chủ bến tàu hoặc bến cảng thiếu hiểu biết rằng việc bảo dưỡng và sửa chữa động cơ 

chính không ảnh hưởng gì đến khả năng neo đậu an toàn của tàu, vì tời neo không 

chạy bằng động cơ chính mà dùng động cơ phụ. 

- Khả năng tăng nhu cầu sử dụng tàu kéo, nếu tàu phải rời bến trong trường hợp khẩn 

cấp. 

- Lo ngại rằng việc sửa chữa của ME sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, khiến con tàu 

phải ở lại dọc bờ lâu hơn dự kiến. 

- Sự sẵn có đoàn thuyền viên đủ năng lực để thực hiện công việc dự định trên ME kết 

hợp với lập kế hoạch giờ nghỉ ngơi. 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Hiểu sâu hơn về các rào cản chính đối với các bên liên quan tham gia vàoviệc giữ cố 

định 

- Xem xét các thực hành hiện tại và động lực để cho phép/từ chối việc giữ cố định. 

- Tìm kiếm các ưu đãi tiềm năng dành cho cơ quan quản lý cảng và các nhà khai thác 

bến cảng để tạo điều kiện cho biện pháp này. 

- Khám phá việc triển khai thông qua cách tiếp cận phân đoạn - biện pháp này có dễ 

dàng triển khai hơn đối với một số cảng nhất định dựa trên địa hình, nguồn lực sẵn có 

như nhà xưởng, chuyên môn của nhân viên bảo trì và cơ sở vật chất và một số loại tàu 

nhất định không? 

- Công bố thông lệ tốt nhất cho các cảng, bến và hãng tàu chỉ ra các rủi ro, các biện 

pháp đối phó với những rủi ro này và khuôn khổ để cấp phép cho việc giữ cố định. 

- Thuyền trưởng cần thông báo trước cho cơ quan quản lý cảng về kế hoạch đại tu của 

mình, với lời nhắc nhở rằng hoạt động thường lệ của tàu sẽ được duy trì thông qua 

động cơ phụ/nguồn cung cấp trên bờ (nếu có), để cơ quan quản lý cảng có đủ thời 

gian đánh giá yêu cầu và cấp phép nếu thích hợp. 

- Thúc đẩy thông tin minh bạch từ cơ quan quản lý cảng và nhà điều hành bến cảng về 

việc có cho phép giữ cố định hay không và trong những trường hợp nào để các đại lý 

tàu có kế hoạch phù hợp. 

- Các cảng thực hiện đánh giá rủi ro để hiểu rõ hơn và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. 

- Các tàu tiến hành đánh giá rủi ro để tiến hành bảo dưỡng cùng với tình trạng sẵn có 

đoàn thuyền viên có trình độ chuyên môn và hoàn cảnh hiện tại tại thời điểm dự kiến 

bảo dưỡng (lập kế hoạch tại bến, tình hình thời tiết, lập kế hoạch giờ nghỉ của tàu). 
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Biện pháp 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc vệ sinh thân tàu và chân vịt tại cảng 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Việc triển khai biện pháp này sẽ cho phép hoạt động vệ sinh thân tàu và chân vịt diễn ra tại 

cảng, tốt nhất là đồng thời với các hoạt động vận chuyển hàng hóa. Điều này sẽ góp phần 

giảm phát thải KNK vì nó sẽ tối ưu hóa thời gian ở cảng và loại bỏ sự cần thiết phải di 

chuyển tàu đến một địa điểm khác để tiến hành vệ sinh thân tàu và chân vịt, cũng như giảm 

lượng phát thải KNK nhờ việcvệ sinh thân tàu và chân vịt. 

 

Thông tin chi tiết  

Nhiều cảng hiện không cho phép vệ sinh thân tàu và chân vịt trong thời gian lưu lại cảng. 

Do đó, việc duy trì thân tàu và chân vịt sạch sẽ là một thách thức đối với các nhà khai thác 

tàu, điều này sẽ làm giảm lực cản của thân tàu và chân vịt qua nước trong khi di chuyển. 

Tình trạng hà bám thân tàu và chân vịt dẫn đến tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và do đó là 

lượng phát thải khí nhà kính cao hơn.Vì vậy, điều quan trọng là các tàu phải thường xuyên 

vệ sinh thân tàu và chân vịt. Việc cho phép tàu vệ sinh thân tàu và chân vịt dưới nước, tốt 

nhất là đồng thời với các hoạt động vận chuyển hàng hóa dọc bờ, sẽ giúp tối ưu hóa thời 

gian tàu lưu lại cảng và tránh việc tàu có thể phải tăng tốc để bù lại thời gian đã mất. 

Việc vệ sinh thân tàu và chân vịt không cần phải được thực hiện tại mỗi lần ghé cảng và 

cũng phụ thuộc phần lớn vào mô hình kinh doanh và khu vực nơi tàu giao dịch.Việc vệ sinh 

thân tàu quá sớm có thể làm hỏng hệ thống sơn chống hà bám, do đó có thể làm tăng tình 

trạng hà bám. 

Một số cảng hoàn toàn không cho phép vệ sinh dưới nước do cặn bẩn/mảnh vụn của quá 

trình vệ sinh thân tàu và chân vịt xâm nhập vào vùng nước tại cảng, và về mặt này, ngành 

này đã xây dựng tiêu chuẩn đầu tiên trong ngành về hoạt động vệ sinh dưới nước có hệ 

thống thu giữ.
1
 

                                                      
1
 https://www.bimco.org/news/priority-news/20210402-shipping-industry-takes-new-step-to-protect-marine-

environments 
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Các cảng tiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Cảng Algeciras, Antwerp, Ghent, Gothenburg, Rotterdam, Zeebrugge 

Các lợi ích khác 

- Giảm tình trạng hà bám thân tàu và chân vịt. 

- Giảm nguy cơ các loài xâm lấn gây ô nhiễm vùng biểnđịa phương (với điều kiện thu 

gom được chất bẩn). 

Các rào cản chính 

- Các mối quan ngại về môi trường liên quan đến việc xả thải khối lượng sinh vật đã 

loại bỏ. 

- Thiếu các cơ sở tiếp nhận tại cảng đối với khối lượng sinh vật được thu gom. 

- Sự sẵn có thuyền viên/nhân viên để giám sát hoạt động. 

- Rủi ro do các hoạt động đồng thời khác (chẳng hạn như nạp nhiên liệu hoặc vận 

chuyển hàng hóa có thể yêu cầu sử dụng máy bơm nước làm mát/dằn tàu. Việc sử 

dụng chúng có thể tạo ra chênh lệch áp suất trong nước gây rủi ro vềan toàn cho thợ 

lặn dưới tàu). 

- ROV không có khả năng thực hiện quá trình vệ sinh (đặc biệt là trong trường hợp 

chân vịt và sinh vật bám vỏ tàu dày đặc hơn). 

Do những rào cản này, nên chính quyền địa phương thường không cấp giấy phép hoạt động 

cho các công ty vệ sinh thân tàu và chân vịt. 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Sử dụng các phương tiện vệ sinh thân tàu và chân vịt vận hành từ xa (ROV), có thể 

làm giảm rủi ro liên quan đến các thợ lặn dưới tàu trong quá trình vận chuyển hàng 

hóa. Hơn nữa, việc sử dụng ROV có khả năng thu gom sẽ giúp loại bỏ việc thải phế 

liệu vào vùng biển địa phương. 

- Các cảng thực hiện đánh giá rủi ro để hiểu rõ hơn và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên 

quan đến việc vệ sinh thân tàu và chân vịt đồng thời với hoạt động vận chuyển hàng 

hóa. 

- Xây dựng các quy trình hài hòa để cấp giấy phép hoạt động nhằm giảm thiểu tác động 

đến môi trường thủy sinh và tạo sân chơi bình đẳng. 

- Thông tin minh bạch từ cơ quan quản lý cảng và nhà điều hành bến cảng về việc có 

được phép vệ sinh thân tàu và chân vịt trong quá trình vận chuyển hàng hóa hay 

không và trong những trường hợp nào để đại lý tàu có thể lập kế hoạch phù hợp. 

- Thúc đẩy tiêu chuẩn trong ngành để cho phép cung cấp các dịch vụ vệ sinh thân tàu 

và chân vịt thân thiện với môi trường. 

- Kết hợp các hướng dẫn như được trình bày trong Hướng dẫn Lựa chọn Nhà thầu Lặn 

để Đảm nhận Công việc Bảo dưỡng Tàu Dưới nước do IMCA ban hành (ấn phẩm 

IMCA M 210). 
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Biện pháp 3: Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đồng thời (simops) tại cảng 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Việc triển khai biện pháp này sẽ cho phép các hoạt động diễn ra đồng thời (ví dụ như vận 

chuyển hàng hóa, nạp nhiên liệu, cung cấp, vệ sinh két chứa, v.v.). Điều này sẽ góp phần 

giảm phát thải KNK vì nó sẽ tối ưu hóa thời gian ở cảng, vì các hoạt động có thể được thực 

hiện song song chứ không phải theo trình tự.  

Thông tin chi tiết 

Tùy thuộc vào kích thước của con tàu và sức chứa của cảng, hoạt động nạp nhiên liệu thông 

thường sẽ cần tối thiểu 6 giờ, trong khi việc lấy đồ dự phòng, phụ tùng hoặc vật tư tiêu hao 

trên tàu có thể cần khoảng 1 đến 4 giờ. Các hoạt động này thuộc trách nhiệm của các bộ 

phận khác nhau trên tàu (tức là hoạt động nạp nhiên liệu thường do máy trưởng chịu trách 

nhiệm, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa thuộc trách nhiệm của đại phó). Do đó, 

những hoạt động này có thể diễn ra đồng thời, lưu ý rằng không được làm ảnh hưởng các 

yêu cầu về giờ nghỉ ngơi của đoàn thuyền viên.  
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Các cảng tiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Việc nạp nhiên liệu HFO trong quá trình vận chuyển hàng hóa được cho phép ở hầu hết các 

cảng.Trong phân khúc tàu chở dầu, điều này đôi khi bị bến tàu cấm thực hiện.Việc nạp 

nhiên liệu LNG thường được cho phép trong các hoạt động vận chuyển hàng hóa; tuy nhiên, 

hoạt động này đang trở nên phổ biến ở một loạt các cảng, chẳng hạn như Cảng Barcelona, 

Gothenburg và Rotterdam. 

Các lợi ích khác 

- Cải thiện an toàn hàng hải, vì việc chuyển tàu đến bến tổng hợp (để hoàn thành các 

hoạt động nạp nhiên liệu, lấy đồ dự phòng, phụ tùng và vật tư tiêu hao) có thể yêu cầu 

một nhiệm vụ điều động bổ sung có rủi ro hàng hải tương ứng. 

- Việc điều động con tàu đến một bến tổng hợp là một gánh nặng bổ sung đối với số 

nhân viên quy định trên tàu, những người này đều cần thiết cho hoạt động di chuyển 

tàu. 

- Ít nhu cầu về các nhà cung cấp dịch vụ hàng hải tại cảng. 

Các rào cản chính 

- Rủi ro an toàn nhận thức được đối với các hoạt động nạp nhiên liệu và các nguy cơ 

cháy/nổ tiềm ẩn (đặc biệt là tại các bến hàng nguy hiểm). 

- Sự sẵn sàng của bến tàu và/hoặc cơ quan quản lý cảng trong việc cho phép thực hiện 

các hoạt động đồng thời. 

- Trong một số trường hợp, thiếu thuyền viên sẵn có để hỗ trợ các hoạt động đồng thời 

có thể ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của thuyền viên (mặc dù có thể yêu cầu hỗ 

trợ trên bờ trong một số trường hợp nhất định). 

- Chia sẻ thông tin không minh bạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế 

hoạch dịch vụ, cản trở việc lập kế hoạch giờ nghỉ ngơi hợp lý cho tàu và các nhà cung 

cấp dịch vụ. 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện với tất cả các bên (hãng tàu, bến và cảng, v.v.) để 

phân tích rủi ro tiềm ẩn của các hoạt động đồng thời và xác định các biện pháp giảm 

thiểu khả thi. Việc đánh giá rủi ro cũng có thể xác định chính xác những hoạt động 

nào có thể diễn ra đồng thời và trong những điều kiện nào. 

- Chia sẻ các thực hành tốt nhất từ các cảng cho phép hoạt động đồng thời (ví dụ: trong 

trường hợp tàu chở hóa chất, một số cảng cho phép tiến hành rửa trước các két chứa 

tại bến đồng thời với việc xếp/dỡ các két chứa khác). Việc chia sẻ kinh nghiệm này sẽ 

hữu ích để các cảng khác hiểu rõ và giảm thiểu các rủi ro liên quan. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin rõ ràng giữa tất cả các bên liên quan 

để đảm bảo lập kế hoạch phù hợp đối với các dịch vụ trên tàu. 
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Biện pháp 4: Tối ưu hóa thời gian lưu lại cảng bằng cách thông quan trước 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Biện pháp này tối ưu hóa thời gian ghé cảng và nhằm mục đích loại bỏ thời gian chờ đợi 

không cần thiết bằng cách tạo điều kiện thực hiện trước tất cả các hoạt động thông quan cần 

thiết, do đó góp phần giảm phát thải KNK thông qua thời gian lưu lại cảng đsược tối ưu hóa. 

Tàu có thể bị chậm trễ hoạt động khi đến, trong quá trình hoạt động tại cảng hoặc khi khởi 

hành do quy trình thông quan tại cảng. Sự chậm trễ có thể cần được khắc phục trong quá 

trình di chuyển, thường dẫn đến tốc độ di chuyển cao hơn, và do đó làm tăng mức tiêu thụ 

nhiên liệu và lượng khí thải. Việc tối ưu hóa thời gian lưu lại cảng có thể được hỗ trợ bằng 

cách giới thiệu quy trình thông quan trước, ví dụ:các thủ tục hải quan, nhập cư, y tế tại cảng 

hoặc thủ tục của cơ quan quản lý cảng, tránh thời gian chờ đợi để đến nơi, trong quá trình 

hoạt động dọc bờ hoặc khởi hành, phù hợp với tiêu chuẩn 2.1.2 của Công ước FAL: “Các 

cơ quan công quyền phải xây dựng các thủ tục nộp hồ sơ thông tin trước khi đến và trước 

khi khởi hành để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các thông tin này để việc giải 

phóng/thông quan hàng hóa và người được tiến hành nhanh chóng sau đó.” 
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Thông tin chi tiết 

Tàu phải cung cấp các thông báo và khai báo cho các cơ quan hữu quan về việc thông quan 

hàng hóa và người.Giấy thông quan điển hình được cấp bởi cơ quan hải quan, nhập cư, y tế 

cảng và cơ quan quản lý cảng. Hơn nữa, có các giấy thông quan bổ sung bắt buộc đối với 

hàng hóa (ví dụ: lấy mẫu/kiểm tra hàng hóa để đảm bảo chất lượng) mặc dù điều này có thể 

phụ thuộc vào phân khúc tàu.  

Thông thường, các con tàu phải đối mặt với sự chậm trễ khi đến hoặc rời đi do không lấy 

được giấy thông quan từ các cơ quan hữu quan.Trong một số trường hợp, tàu có thể thả neo, 

chờ thông quan cảng và nhổ neo trước khi cập cảng, điều này gây mất thời gian đáng 

kể.Chẳng hạn như, việc không nhận được giấy thông quan y tế của cảng (không bị bệnh 

truyền nhiễm) có thể dẫn đến việc vào cảng bị chậm trễ, và việc không nhận được giấy 

thông quan hải quan có thể làm trì hoãn việc bắt đầu hoạt động vận chuyển hàng hóa và dẫn 

đến thời gian chờ đợi vô ích. Những sự chậm trễ này, nhiều trong số đó xảy ra khi đến, dẫn 

đến số giờ ở lại cảng tăng lên so với thời gian ở lại cảng dự kiến, thời gian này thường có 

thể dao động từ nửa giờ đến 5 giờ. 

Thông thường, đại lý tàu sẽ gửi các yêu cầu về định dạng báo cáo và dữ liệu cho tàu. 

Thuyền trưởng sẽ biên soạn và hoàn thiện dữ liệu này, điều này có thể tốn nhiều nguồn lực 

(vì các cơ quan có thẩm quyền ở hầu hết quốc gia đều yêu cầu định dạng riêng của họ) và 

gửi lại cho đại lý tàu, sau đó đại lý tàu sẽ xử lý dữ liệu này thành một ứng dụng điện tử (ví 

dụ: hệ thống hàng hải một cửa, hệ thống cộng đồng cảng). Kể từ tháng 4 năm 2019, theo các 

yêu cầu sửa đổi trong Công ước FAL, các cơ quan công quyền phải thiết lập hệ thống để 

trao đổi thông tin điện tử và bản in ra giấy chỉ được phép sử dụng trong trường hợp bất khả 

kháng khi các phương tiện truyền tải điện tử không khả dụng. 

Tại hầu hết các cảng, người ta không biết các cơ quan chức năng có lên tàu hay không và 

khi nào. Thường thì các cơ quan chức năng lên tàu vào những thời điểm khác nhau.Sĩ quan 

về nhập cư có thể lên tàu bất cứ lúc nào, buộc tất cả thuyền viên phải thức dậy để “kiểm tra 

mặt”, sĩ quan hải quan có thể lên tàu vài giờ sau đó. Cả hai đều có thể ảnh hưởng đáng kể 

đến thời gian nghỉ ngơi của đoàn thuyền viên, thậm chí gây ra vi phạm số giờ nghỉ ngơi (và 

do đó là Công ước Lao động Hàng hải, MLC). 

Tình hình hiện tại được cho là sẽ cải thiện theo thời gian; tuy nhiên, cần phải tăng tốc. Một 

nhóm các hiệp hội trong ngành toàn cầu trong tư cách tham vấn với IMO đại diện cho ngành 

vận tải biển và cảng, bao gồm IAPH, BIMCO, ICHCA, ICS, IHMA, IMPA, IPCSA, ISSA, 

FONASBA và PROTECT Group, đã đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 2 tháng 6 năm 

2020 kêu gọi sự hợp tác liên chính phủ để thúc đẩy quá trình số hóa thương mại hàng hải và 

logistics. Ngoài ra, do đại dịch COVID-19, nên nhiều cơ quan quản lý cảng không còn lên 

tàu nữa, chứng tỏ rằng không nhất thiết phải có mặt tại chỗ để thông quan tàu. 

Các cảng tiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Cảng Singapore đã triển khai biện pháp thông quan trước. 

Các lợi ích khác 

- Cải thiện an toàn bằng cách lập kế hoạch giờ nghỉ ngơi của thuyền viên tốt hơn; 

thường thì Thuyền trưởng và/hoặc đoàn thuyền viên sẽ bị cơ quan chức năng đánh 

thức để cung cấp tài liệu hoặc tự trình diện. Biện pháp thông quan trước khi đến có 

khả năng loại bỏ sự xáo trộn này đối với giờ nghỉ ngơi của đoàn thuyền viên. 
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Các rào cản chính 

- Tuân thủ các yêu cầu hành chính khác nhau (ví dụ: nhập cư, y tế, an ninh) của Chính 

quyền cảng. 

- Năng lực của nhà khai thác tàu trong việc cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết 

theo đúng định dạng. 

- Năng lực của cảng và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc xử lý các tờ khai 

và thông báo điện tử đã được chuẩn hóa. 

- Sự sẵn sàng của cảng và các cơ quan chức năng có liên quan trong việc cấp và chấp 

nhận giấy thông quan ở định dạng điện tử. Giấy thông quanđiện tử không phải lúc nào 

cũng được chấp nhận ở cảng ghé tiếp theo: một số cảng yêu cầu phải có con dấu và 

chữ ký. 

- Thiếu sự hài hòa giữa các tiêu chuẩn. 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Triển khai các hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử. 

- Nhóm chuyên gia về hài hòa dữ liệu (EGDH) do Ủy ban FAL của IMO thành lập nên 

tiếp tục làm việc để hài hòa các mô hình dữ liệu, các yếu tố dữ liệu và định nghĩa về 

các tờ khai và thông báo. Để thành công, điều này cần được thực hiện bởi cộng đồng 

cảng cũng như tất cả các hệ thống tàu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi 

thông tin xuyên biên giới và các nền tảng CNTT thông suốt. 

- EGDH FAL của IMO nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa các yếu tố dữ liệu mới 

vào FAL Compendium, chẳng hạn như định nghĩa thời gian liên quan đến thời gian 

lên tàu và thủ tục thông quan của chính quyền địa phương. 

- Các cơ quan chức năng cần rõ ràng và minh bạch về quy trình thông quan của họ, để 

cộng đồng hàng hải biết trước những gì sẽ xảy ra và có thể lập kế hoạch và hành động 

theo quy trình đó. 
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Biện pháp 5: Cải thiện việc lên kế hoạch cho tàu ghé nhiều cầu cảng trong một cảng 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Biện pháp này nhằm cải thiện việc lập kế hoạch cho các tàu ghé vào nhiều cầu cảng trong 

một cảng, như thường xảy ra đối với các tàu trung chuyển container, tàu chở hóa chất và 

bưu kiện. Biện pháp này nhằm đảm bảo:  

- Di chuyển tàu giữa các bến Vừa Kịp Giờ; và 

- Tối ưu hóa hoạt động vận chuyển hàng hóa. 

Việc giải quyết vấn đề lập kế hoạch sẽ dẫn đến giảm phát thải KNK do thời gian tàu ở cảng, 

các hoạt động tại bến cũng như tất cả các dịch vụ được đặt hàng (ví dụ: nhà cung cấp dịch 

vụ hàng hải) được điều chỉnh, dẫn đến cải thiện thời gian quay vòng tại cảng và tạo cơ hội 

tiết kiệm nhiên liệu trong hành trình đến cảng ghé tiếp theo, do đó góp phần giảm phát thải 

KNK. 

Thông tin chi tiết 

Ngày nay, các đại lý tàu biển cần thu thập thông tin từ mọi nguồn, thường là qua điện thoại, 

điều này rất tốn công sức và kém hiệu quả. Có một sự phụ thuộc rất lớn vào việc theo dõi 

thủ công mọi thay đổi không lường trước được trong hoạt động cảng được giao cho tàu, thời 

gian hoàn thành tại bến, hoàn thành các quy định về nhiên liệu, đặt trướcngười dẫn cảng và 

tàu kéo, v.v. Quá trình cập nhật tất cả các bên liên quan còn rời rạc và rất thủ công về nhân 

lực. Mặc dù ngành vận tải biển hoạt động 24/7, nhưng không phải tất cả các bên liên quan 

quan trọng đều có thể sẵn sàng phục vụ suốt ngày đêm. 

Điều này càng trở nên trầm trọng hơn khi các tàu ghé vào nhiều cầu cảng trong một cảng 

(thường xảy ra đối với tàu trung chuyển container, tàu chở hóa chất và bưu kiện) vì không 

có tài liệu tổng quan về việc lên kế hoạch cho nhiều cầu cảng.Các bến tổng hợp chịu trách 

nhiệm về việc lập kế hoạch bến của mình, và cơ quan quản lý cảng chịu trách nhiệm về việc 

lập kế hoạch của cảng.Ngày nay, hầu hết các cảng và bến đều không có một đơn vị trung lập 

hoạt động như một tổ chức điều phối, có cái nhìn tổng quan toàn diện về hoạt động trong 

cảng. Do đó, việc lập kế hoạch cho tàu ghé vào nhiều cầu cảng trong một cảng còn rời rạc, 

và thường dẫn đến việc di chuyển tàu không cần thiết, thêm thời gian chuyển sang bến tổng 

hợphoặc thời gian chờ đợi tại các bến, do đó gây phát thải KNK không cần thiết. 

Việc cải thiện vấn đề phối hợp này sẽ dẫn đến cải thiện thời gian quay vòng tại cảng, tạo cơ 

hội tối ưu hóa tốc độ trên hành trình ra nước ngoài, do đó giảm phát thải KNK. Biện pháp 

này sẽ khuyến khích tăng cường trao đổi thông tin chất lượng cao và cập nhật để cải thiện 

việc lên kế hoạch và tối ưu hóa thời gian lưu lại cảng. 

Mức độ dễ dàng triển khai sẽ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện có chẳng hạn như 

PCS.Nếu có PCS này, thì vẫn có thể cần phải thay đổi các quy trình để phát triển khả năng 

trao đổi dữ liệu sự kiện cần thiết để triển khai biện pháp này. 
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Các cảngtiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Cảng Hamburg (với Trung tâm Điều phối Tàu Hamburg (HVCC) hoạt động như một cơ 

quan giám sát trung lập) 

Các lợi ích khác 

- Cải thiện an toàn khi di chuyển tàu trong cảng. 

- Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng và siêu tầng của cảng cũng như các nhà cung cấp dịch 

vụ. 

- Nâng cao nhận thức của đoàn thuyền viên về thời gian di chuyển chính xác và hoạt 

động vận chuyển hàng hóa và do đó, cải thiện việc lập kế hoạch giờ nghỉ ngơi của 

đoàn thuyền viên. 

- Cải thiện việc lên kế hoạch các dịch vụ và nguồn lực trên toàn cảng. 

- Trao đổi dữ liệu và thông tin theo cách chuẩn hóa. 

Các rào cản chính 

- Không có một phương thức trao đổi dữ liệu tương tác kỹ thuật số. 

- Miễn cưỡng chia sẻ thông tin liên quan (ví dụ: lên kế hoạch tại bến) giữa các bên liên 

quan. 

- Thiếu cái nhìn tổng quan về các hoạt động trong cảng. 

- Thiếu sự phối hợp trung lập giữa các bên liên quan đến cảng (kết nối các đối thủ cạnh 

tranh tiềm năng). 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 
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- Khuyến khích và khen thưởng cách tiếp cận hợp tác cho tất cả các bên liên quan để 

chia sẻ dữ liệu. 

- Thiết lập các phương tiện điện tử để trao đổi dữ liệu (ví dụ: thông qua PCS điện tử). 

- Thúc đẩy trao đổi dữ liệu và sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế về trao đổi dữ liệu điện tử 

(IMO Compendium) 

- Về lâu dài, tìm hiểu việc thành lập các trung tâm điều phối trung lập giữa các công ty 

vận tải biển và các bến có thể đảm nhận các vai trò chính đối với các tàu bị ảnh hưởng 

như lên kế hoạch tại bến (thay vì từng bến tổng hợp) và lên kế hoạch về cách xếp 

hàng (thay vì từng hãng vận tải riêng lẻ). Đây có thể hoạt động như một đầu mối liên 

lạc trung tâm suốt ngày đêm cho các bến, công ty vận tải biển, đội tàu và các nhà 

cung cấp dịch vụ hàng hải (chẳng hạn như người dẫn cảng, tàu kéo và thợ đường 

dây). 
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Biện pháp 6: Cải thiện khả năng tương thích của tàu/cầu cảng thông qua cải tiến Dữ 

liệu tổng thể của cảng 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Biện pháp này liên quan đến việc cải thiện Dữ liệu tổng thể của cảng để đảm bảo sử dụng 

kích cỡ tàu phù hợp, bằng: 

a) thông tin nhận dạng đáng tin cậy về bến và cầu cảng, và 

b) chiều dài và sống neo tối đa đáng tin cậytrên mỗi cầu cảng. 

Việc sử dụng đúng kích cỡ tàu dẫn đến giảm phát thải KNK trên mỗi tấn hàng hóa được vận 

chuyển. 

 

Thông tin chi tiết 

Ngày nay, nhiều cảng và bến tàu không có sẵn dữ liệu chất lượng cao và dễ dàng truy cập về 

kích cỡ tàu tối đa có thể tiếp nhận. Dữ liệu AIS có thể tăng cường hiểu biết về kích cỡ tàu 

tối đa cho các cảng, bến và cầu cảng, dựa trên siêu dữ liệu của nhiều tàu ghé vào một cảng, 

bến và cầu cảng cụ thể. Dữ liệu này là chìa khóa cho 85% hoạt động kinh doanh vận tải 

biển: triển khai tàu phù hợp tại cầu cảng của cả cảng xếp hàng và cảng dỡ hàng.  

Hơn nữa, nhiều cảng và bến tàu không có số nhận dạng duy nhất cho các bến tổng hợp được 

sử dụng ở cấp độ toàn cầu.Điều này có thể dẫn đến sự hiểu lầm và thông tin sai lệch về bến 

nào mà tàu nên đến. Nếu không có sự hiểu biết chung về bến tàu và cầu cảng nào mà tàu 

nên đến, thì rất khó để có được thông tin chính xác về sống neo và chiều dài tối đa của tàu 

mà bến đó có thể tiếp nhận. Kết quả là, một con tàu có thể không được tối ưu hóa cho bến 

cụ thể đó. 

Theo quy định 19 thuộc Chương V của SOLAS,
3
 AIS là bắt buộc.Mục nhập dữ liệu vào 

thiết bị AIS cũng là bắt buộc; tuy nhiên, mục này được nhập theo cách thủ công và không 
                                                      
3
 Quy định 19, Chương V, SOLAS: “Yêu cầu về vận chuyển đối với hệ thống và thiết bị điều hướng trên 

tàu - quy định các thiết bị điều hướng phải được mang trên tàu, tùy theo loại tàu. Năm 2000, IMO đã 

thông qua một yêu cầu mới (như một phần của chương V mới được sửa đổi) đối với tất cả các tàu phải 
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được chỉ định ở định dạng nào. Hiện tại, siêu dữ liệu được nhập cho AIS để xác định cảng 

ghé tiếp theo là trường văn bản tự do (UNLOCODE), điều này gây khó khăn cho việc phân 

tích dữ liệu. UNLOCODE, được sử dụng để xác định cảng, sẽ được nhập theo cách thủ 

công, có thểxảy ra sai sót của con người và cho phépsử dụng các mã khác nhau. Các số 

nhận dạng bến và cầu cảng hiện chưa được nhập vào AIS.Việc đưa các số nhận dạng bến và 

cầu cảng vào siêu dữ liệu AIS sẽ cho phép xác định bến và cầu cảng đúng cách và hiệu quả. 

Việc đối chiếu tất cả dữ liệu AIS này từ các tàu có thể hỗ trợ việc xác định hiệu quả cảng 

ghé tiếp theo, bao gồm xác định bến và cầu cảng, có tính đến chiều dài và sống neo của tàu. 

Phân tích dữ liệu này có thể góp phần cải thiện tính khả dụng toàn cầu của Dữ liệu Tổng thể 

của Cảng. 

Các tàu tiêu biểu đã triển khai biện pháp này 

Hiện chưa có tàu nào đang hoàn thiện dữ liệu AIS một cách thống nhất. 

Các lợi ích khác 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch di chuyểngiữa các cầu cảngtheo nghị 

quyết A.893 (21) của IMO. 

- Cho phép làm rõ các địa điểm trong hợp đồng mua bán và hợp đồng thuê tàu để tạo 

điều kiện cho các điều khoản vềcầu cảngan toàn. 

- Tăng độ an toàn - vì nguy cơ va chạm được giảm bớt (khi các tàu khác biết được điểm 

đến của tàu) 

- Tự động xác nhận cơ sở dữ liệu GISIS của IMO. 

- Tự động báo cáo về 10 lần cập cảng gần nhất để khai báo an ninh. 

- Tự động xác nhận nếu tàu ghé vào bến có rủi ro an ninh cao hơn (ISPS cấp 2 hoặc 3). 

- Tự động xác nhận dữ liệu Hải đồ Điện tử (ENC). 

- Cảnh báo tự động nếu quá nhiều tàu sẽ kết thúc trong cùng một khu vực VTS. 

- Tự động báo cáo cho VTS về điểm đến, đặc biệt là đối với tàu nội địa. 

- Tự động thu thập thông tin di chuyển tại cảng đến một cầu cảng cụ thể (ví dụ: tuyến 

đường, số lượng tàu kéo, v.v.) 

- Tự động xác nhận thời gian đi từ Địa điểm Đón trả Hoa tiêu đến cầu cảng. 

Các rào cản chính 

- Thông tin nhận dạng mơ hồ về cảng, bến và cầu cảng. 

- Số ký tự tối đa trong trường văn bản tự do AIS. 

- Lo ngại về việc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm về mặt thương mại về bến đích. 

- Lo ngại về rủi ro bảo mật từ siêu dữ liệu AIS khi di chuyển các khu vực có rủi ro cao. 

- Có số nhận dạng bến nhưng không dễ dàng truy cập (số cơ sở Cảng IMO trong cơ sở 

dữ liệu GISIS). 

                                                                                                                                                                                

mang hệ thống nhận dạng tự động (AIS) có khả năng cung cấp thông tin về tàu cho các tàu khác và cho 

các cơ quan chức năng ven biển một cách tự động”. 



Hướng dẫn Giao diện Tàu-Cảng 

 

22 | T r a n g  

- Cầu cảng được xác định không tồn tại ở cấp độ toàn cầu (trong ngành chuỗi cung ứng, 

có số nhận dạng duy nhất cho các địa điểm, tức làMã toàn cầu phân định địa điểm 

(GLN)). 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Thúc đẩy khả năng truy cập Dữ liệu Tổng thể của cảng cho tất cả các bên liên quan 

(ví dụ: người thuê tàu, thương nhân, v.v.) 

- Giảm thiểu lo ngại về việc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm về mặt thương mại liên quan đến 

bến đích, tàu chỉ tiết lộ dữ liệu về bến khi gần đến cầu cảng. 

- Liên kết và mở rộng Dữ liệu Tổng thể của Cảng với cơ sở dữ liệu hiện có của bến để 

thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu về cảng và bến (ví dụ: Hệ thống thông tin bến hàng 

hải OCIMF). 

- Xây dựng hướng dẫn và thực hành tốt nhất để hoàn thành dữ liệu AIS một cách thống 

nhất. 

- Giải pháp lâu dài là menu AIS để chọn cảng, bến và cầu cảngđích thông qua Hệ thống 

thông tin hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS). 
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Biện pháp 7: Cho phép tối ưu hóa trọng tải của tàu thông qua cải tiến Dữ liệu tổng thể 

của cảng. 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Biện pháp này liên quan đến việc cải thiện Dữ liệu tổng thể của cảng (độ sâu, tỷ trọng nước, 

độ cao thủy triều) để cho phép tối ưu hóa độ mớn nước của tàu, loại bỏ các sai số không cần 

thiết và các tầng đệm bổ sung trong Chân hoa tiêu (UKC). 

Sự cải thiện khả năng truy cập vào Dữ liệu tổng thểcập nhật và đáng tin cậy của cảng cho 

phép tối ưu hóa tốt hơn trọng tải toàn phần và do đó góp phần giảm phát thải KNK trên mỗi 

tấn hàng hóa được vận chuyển. 

 

Thông tin chi tiết 

Ngày nay, các con tàu phải đối mặt với nhiều thách thức về khả năng cung cấp Dữ liệu tổng 

thể cập nhật và đáng tin cậy của cảng, chẳng hạn như độ sâu của tuyến nước sâu, kênh đào, 

lưu vực cảng và khu vực cập bến. Do thiếu thông tin này, nhiều tàu ra khơi với sức chứa 

được sử dụng không đúng mức, vì các Thuyền trưởng thường duy trì một tầng đệm bổ sung 

trong UKC khi đánh giá độ mớn nước cho phép của tàu khi đến và đi. Khi áp dụng biện 

pháp này và tối ưu hóa trọng tải tại cảng xếp hàng, độ sâu của cảng dỡ hàng và các phương 

pháp tiếp cận ở cả hai cảng cũng cần được xem xét. 

Các cơ quan quản lý cảng phải đối mặt với những thách thức trong việc thu thập và công bố 

dữ liệu về cơ sở hạ tầng của cảng (ví dụ như tên và vị trí của cầu cảng, độ sâu). Điều này có 

thể vì một số lý do (xem các rào cản bên dưới), bao gồm cả việc cơ quan quản lý cảng có 

thể không phải là chủ sở hữu của tất cả dữ liệu về cảng (ví dụ: các bến có thể là chủ sở hữu 

dữ liệu về độ sâu tại cầu cảng). Hơn nữa, thông tin thu thập được không nhất thiết phải được 

chia sẻ với cơ quan thủy văn quốc gia. Đôi khi dữ liệu được cảng xuất bản trực tiếp (ví dụ: 

trên các trang web) ở định dạng xung đột với ENC chính thức, theo các giá trị khác nhau 

và/hoặc theo các mức tham chiếu (cục bộ) khác nhau (Hệ cao độ hải đồ, CD). Trong những 

trường hợp như vậy, dữ liệu không thể được sử dụng dễ dàng. 
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Do sự thiếu chia sẻ và không nhất quán trong các định dạng dữ liệu, nên một số cơ quan 

thủy văn quốc gia không thể công bố thông tin này trong các Ấn phẩm Hàng hải (NP) chính 

thức của họ vì họ không thể đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Nếu không có quyền truy 

cập vào dữ liệu đáng tin cậy, những người yêu cầu thông tin thường sẽ tự mình thu thập dữ 

liệu, thông qua nhiều phương tiện khác nhau như bảng câu hỏi dành cho thuyền viên, đại lý 

tàu biển, v.v. để đưa ra các quyết định sáng suốt nhất, nhưng sẽ tính đến các sai số bổ sung 

của UKC vì dữ liệu chưa được xác minh. 

Ngoài ra, hầu hết các NP đều không trình bày độ cao chính xác của thủy triều - thông 

thường, chỉ các dự đoán về thủy triều thiên văn được trình bày.Tuy nhiên, vì các cảng bị ảnh 

hưởng bởi các điều kiện môi trường như hướng gió, dòng chảy của sông hoặc áp suất khí 

quyển, nên sẽ xảy ra sai lệch so với các dự đoán thiên văn. Một số cảng công bố độ cao cục 

bộ của thủy triều, nhưng không theo cách chuẩn hóa và không phải lúc nào cũng có cùng 

khung thời gian hoặc độ chính xác. 

Hầu hết các NP đều không trình bàytỷ trọng nước chính xác; thông thường các NP chỉ trình 

bày tỷ trọng nước trung bình cho toàn bộ khu vực cảng. Tuy nhiên, hầu hết các cảng đều có 

tỷ trọng nước khác nhau, ví dụ: từ 1025 kg/m3 gần cửa vào bến cảng (nước biển) đến 1000 

kg/m3 xa hơn vào đất liền (nước ngọt). Tỷ trọng nước cũng có thể thay đổi theo thủy triều. 

Để giải quyết những bất trắc này, các Thuyền trưởng thường áp dụng sai số cho phép đối 

với độ mớn nước tối đa trong tính toán UKC của họ, đặc biệt là tại cầu cảng, nơi con tàu 

cũng sẽ được neo đậu khi thủy triều xuống. 

Cần lưu ý rằng, theo quy định 9 thuộc Chương V của SOLAS, “Các chính phủ ký kết cam 

kết thu xếp việc thu thập và biên soạn dữ liệu thủy văn cũng như công bố, phổ biến và cập 

nhật tất cả các thông tin hàng hải cần thiết để điều hướng an toàn.” 

Các cảng tiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Cảng Brisbane, Cairns 

Cảng Rotterdam chia sẻ ENC địa phương của mình với HO và đang nỗ lực thay đổi định 

dạng cho phép xử lý tự động dữ liệu.Ngoài ra, Hệ cao độ hải đồ địa phương (Normaal 

Amsterdams Peil, NAP) cũng được đổi thành Hệ cao độ hải đồ quốc tế (Thủy triều Thiên 

văn Thấp nhất, LAT). 

Các lợi ích khác 

- Cải thiện độ an toàn điều hướng - đây chủ yếu là lý do chính khiến Dữ liệu Tổng thể 

cập nhật và chính xác của cảng là rất quan trọng. Hầu hết các tai nạn đều xảy ra ở lối 

tiếp cận, khu neo đậu hoặc lưu vực của các cảng,4 vì đây là thời điểm bận rộn nhất 

của thuyền viên và tàu. Do đó, việc nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp thông 

tin về cảng là một chiến lược giảm thiểu rủi ro quan trọng vì nó sẽ giúp thuyền viên 

thực hiện điều hướng an toàn từ Địa điểm Đón trả Hoa tiêu đến cầu cảng và ngược lại. 

- Đảm bảo rằng dữ liệu chính xác được cung cấp nhằm củng cố vị thế pháp lý của cảng 

trong trường hợp xảy ra sự cố. 

Các rào cản chính 

- Thiếu dữ liệu tổng thể chính xác và cập nhật của cảng 

                                                      
4
 http://www.emsa.europa.eu/publications/item/3734-annual-overview-of-marine-casualties-and-incidents-

2019.html 
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- Các cảng và/hoặc bến tàu có thể không muốn chia sẻ dữ liệu chuyên sâu vì thiếu 

kiến thức về các hậu quả pháp lý tiềm ẩn. 

- Các cảng và/hoặc bến tàu có thể có các hệ thống cũ và các tiêu chuẩn địa phương 

đòi hỏi phải được liên kết và hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo tuân 

thủ. Ví dụ, các cơ quan quản lý cảng địa phương có thể sử dụng các Hệ cao độ 

hải đồ khác nhau, sử dụng các phương pháp khác nhau để lấy độ sâu đo được 

hoặc sử dụng các thuật ngữ khác nhau trong các tiêu chuẩn địa phương của họ, vì 

vậy có thể cần thêm nỗ lực để thu hẹp bất kỳ sự khác biệt nào nhằm tuân thủ các 

tiêu chuẩn quốc tế. 

- Các cảng và/hoặc bến tàu có thể không có đủ nguồn lực (năng lực tài chính hoặc 

kỹ thuật/công nghệ) để thực hiện kế hoạch cải thiện Dữ liệu tổng thể của cảng. 

- Thiếu sự tin tưởng vào Dữ liệu Tổng thể sẵn có của cảng, do đó dẫn đến các tầng đệm 

bổ sung được thêm vào UKC.  

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Phát triển các ưu đãi cho các cảng và bến tàu để chia sẻ dữ liệu thường xuyên. 

- Nâng cao nhận thức và củng cố sự tuân thủ quốc tế đối với tiêu chuẩn
5
 IHO S-44 bao 

gồm thu thập dữ liệu để đảm bảo tính phù hợp của Hệ cao độ hải đồ với tiêu chuẩn 

IHO S-44 (nếu không, thì tổ chức thủy văn không thể sử dụng khảo sát đó trong ENC 

chính thức hoặc hải đồ giấy). 

- Thúc đẩy xuất bản Dữ liệu Tổng thể của Cảng ở định dạng kỹ thuật số theo cách 

chuẩn hóa (liên kết với dữ liệu hiện tại). 

- Thúc đẩy khả năng truy cập Dữ liệu Tổng thể cập nhật của Cảng cho tất cả nhân viên 

hàng hải trên tàu và nâng cao nhận thức về cách thông tin đó có thể được sử dụng để 

loại bỏ các tầng đệm không cần thiết trong UKC. 

- Chia sẻ phương pháp hay nhất với các cảng và bến tàu cùng với HO về cách chia sẻ 

dữ liệu, ở định dạng nào và với Thông báo mục đích sử dụng nào. 

- Chia sẻ kiến thức về quan điểm pháp lý của họ liên quan đến việc không chia sẻ dữ 

liệu so với việc buộc phải chia sẻ dữ liệu sau khi sự cố đã xảy ra. 

  

                                                      
5
 Ấn phẩm S-44 đưa ra "Tiêu chuẩn về Khảo sát Thủy văn", do Tổ chức Thủy văn Quốc tế (IHO) xây dựng 
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Biện pháp 8: Tối ưu hóa tốc độ giữa các cảng 

Mô tả ngắn gọn về biện pháp 

Biện pháp này sẽ cho phép các tàu tối ưu hóa tốc độ giữa các cảng, đến “Vừa kịp giờ” khi 

các dịch vụ neo tàu, phân luồng và dịch vụ hàng hải đều có sẵn. Khái niệm “Đến vừa kịp 

giờ” (JIT Arrival) này sẽ cải thiện quy trình ghé cảng và cuối cùng là giảm phát thải khí nhà 

kính. 

Thông qua việc áp dụng biện pháp JIT Arrival, lượng phát thải KNK và các chất gây ô 

nhiễm không khí có thể được giảm gấp đôi: 

- đối với chuyến đi của tàu thông qua việc tối ưu hóa tốc độ ra khơi và do đó là hiệu 

suất động cơ tối ưu hơn dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn; và 

- đối với khu vực cảng khi lượng thời gian tàu di chuyển trong các lối tiếp cận hoặc chờ 

đợi tại nơi neo đậu được giảm bớt. 

Thông tin chi tiết 

Quy trình ghé cảng hiện nay chưa thực sự được tối ưu hóa do việc cung cấp muộn và thông 

tin không chính xác. Điều này có thể dẫn đến quá trình ghé cảng không tối ưu, do thời gian 

chờ đợi không cần thiết, do đó dẫn đến phát thải KNK từ tàu biển. Nhìn chung, các con tàu 

“chạy nhanh” hết tốc lực trên biển đến cảng tiếp theo, chỉ để biết rằng không có cầu cảng vì 

(ví dụ) một con tàu khác đang ở dọc bờ, hàng hóa không có sẵn để chất lên, hoặc không có 

két chứa sẵn sàng để dỡ hàng. Điều này dẫn đến việc phải "chờ" bên ngoài cảng tại các khu 

neo đậu trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần hoặc di chuyển với tốc độ rất thấp 

trong khu vực cảng trong khi chờ đợi các dịch vụ neo tàu, phân luồng và dịch vụ hàng hải. 

Hoạt động “chạy nhanh và chờ đợi” này của tàu có nhiều nhược điểm và có thể được cải 

thiện đáng kể từ góc độ môi trường, an toàn và kinh tế. 

Việc gửi Địa điểm Đón trả Hoa tiêu (PBP) theo Thời gian đến được yêu cầu (RTA) (tốt nhất 

là ít nhất 12 giờ trước khi đến) sẽ cho phép tàu tối ưu hóa tốc độ để đến Vừa kịp giờ tại PBP 

khi có sẵn: 1. bến tổng hợp; 2. kênh đào; và 3. dịch vụ hàng hải (người dẫn cảng, tàu kéo và 

thợ đường dây). Điều này vẫn có thể bao gồm thời gian neo vì tốc độ tối ưu hóa có thể đưa 

tàu đến PBP trước PBP theo RTA. Trong tình huống JIT Arrival, PBP theo RTA thường 

xuyên được thông báo cho tàu, do đó cho phép Thuyền trưởng đưa ra quyết định để tối ưu 

hóa tốc độ của tàu. 

Không nên nhầm lẫn JIT Arrival với chạy thấp tải hoặc giới hạn tốc độ trung bình/tuyệt 

đối.Thông qua việc áp dụng JIT Arrival, chiều dài hoặc thời lượng tổng thể của một chuyến 

đi không bị ảnh hưởng và được giữ nguyên. Thay vào đó, hành trình tổng thể sẽ được tối ưu 

hóa - con tàu có thể mất nhiều ngày hơn để ra khơi, nhưng mục đích là giảm thiểu và tốt 

nhất là loại bỏ thời gian chờ đợi và cho phép di chuyển với tốc độ giúp giảm mức tiêu thụ 

nhiên liệu trên mỗi dặm. 

Mức độ dễ dàng triển khai phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hiện có, chẳng hạn như 

PCS.Nếu có PCS này, thì vẫn có thể cần phải thay đổi các quy trình để phát triển khả năng 

trao đổi dữ liệu sự kiện cần thiết để triển khai biện pháp này. 

Các cảng tiêu biểu (chưa đầy đủ) đã triển khai biện pháp này 

Cảng Newcastle (AU) đối với tàu chở hàng rời, cảng có âu thuyền (ví dụ như Amsterdam, 

Ghent), Cảng Busan (khu cảng mới), Cảng Everglades đối với tàu du lịch. 
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Các lợi ích khác 

- Các quy trình tại cảng được tối ưu hóa. 

- Lập kế hoạch năng lực tốt hơn cho các dịch vụ hàng hải (người dẫn cảng, tàu kéo và 

thợ đường dây). 

- Lập kế hoạch năng lực tốt hơn đối với bến, cầu cảng và các nguồn lực liên quan. 

- Lập kế hoạch năng lực tốt hơn đối với các dịch vụ tàu (dầu nhiên liệu, MARPOL/chất 

thải, dự phòng, khảo sát, v.v.). 

- Tăng cường khả năng hiển thị chuỗi cung ứng do cải thiện khả năng dự đoán về vị trí 

của hàng hóa. 

- Tối ưu hoá khả năng quản lý vốn và tài sản. 

- Lập kế hoạch tốt hơn về loại và thời gian của các phương thức vùng xa biển nội địa. 

- Cải thiện sự tuân thủ đối với MLC do cải thiện việc lập kế hoạch giờ nghỉ ngơi. 

- Giảm mức tiêu thụ dầu bôi trơn. 

- Ít rủi ro xảy ra hoạt động cướp biển  

- Ít tai nạn ở các khu neo đậu. 

- Ít bám bẩn thân tàu 

Các rào cản chính 

- Ngày nay, không có yêu cầu hoặc ưu đãi nào đối với các Cảng và Bến cảng để tạo 

điều kiện cho ngành vận tải biển thực hiện giảm phát thải KNK từ các tàu trên biển.  

- Các rào cản theo hợp đồng chỉ áp dụng đối với những tàu hoạt động theo hợp đồng 

thuê chuyến (tức là hầu hết tàu chở hàng và tàu chở dầu), trong chuyến đi chở đầy 

hàng. Điều này là do hợp đồng thuê chuyến bao gồm điều khoản Due Despatch bắt 

buộc Thuyền trưởng của tàu theo hợp đồng phải tiến đến cảng tiếp theo khẩn trương 

hết sức, bất kể có cầu cảng hay không. Các rắc rối bổ sung là (ví dụ) khi một con tàu 

chở nhiều loại hàng hóa khác nhau, hàng hóa có thể được trao đổi nhiều lần giữa cảng 
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xếp hàng và cảng dỡ hàng, và ngành vận tải biển khá miễn cưỡng trong việc sửa đổi 

hợp đồng thuê tàu.6 

- Các bên liên quan chính (cảng, bến và tàu) và chủ sở hữu dữ liệu trong quá trình ghé 

cảng không sẵn sàng chia sẻ thông tin và dữ liệu. 

- Thiếu chất lượng dữ liệu, tính kịp thời và tiêu chuẩn hóa dữ liệu được chia sẻ. 

- Thuyền trưởng/Người thuê tàu không phải lúc nào cũng biết về bản cập nhật mới nhất 

về Bến RTA đối với Người mua/Người bán hàng hóa, ngăn cản việc tối ưu hóa thêm 

tốc độ của tàu. 

Các bước tiếp theo được đề xuất/giải pháp tiềm năng 

- Thúc đẩy việc đưa điều khoản tiêu chuẩn JIT Arrival vào hợp đồng thuê chuyến để 

cho phép Thuyền trưởng tối ưu hóa tốc độ mà không vi phạm hợp đồng (xem điều 

khoản BIMCO).
7
 

- Khuyến khích và khen thưởng cách tiếp cận hợp tác để tất cả các bên liên quan đều 

tham gia (bao gồm cả việc khuyến khích các bến không ưu tiên cập bến theo thứ tự 

đến). 

- Thúc đẩy trao đổi dữ liệu và sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế về trao đổi dữ liệu điện tử 

(IMO Compendium) 

- Trình bày bằng chứng về khái niệm và chia sẻ kinh nghiệm từ các cảng triển khai 

phương pháp JIT Arrivals. Các cơ quan quản lý cảng có thể giới thiệu phương pháp 

JIT Arrivals bằng cách yêu cầu tàu có mặt tại PBP vào một thời gian cụ thể đã thỏa 

thuận. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng dẫn đến vừa kịp giờ - Các rào cản và 

giải pháp tiềm năng (GloMEEP, Low Carbon GIA, 2020). 

  

                                                      
6
 Hướng dẫn Đến Vừa Kịp Giờ GIA của IMO 

7
 https://www.bimco.org/contracts-and-dauses/bimco-dauses/current/just-in-time-arrival-dause-for-voyage-

charter-parties-2021 
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Phụ lục 

Thông tin nêu trong phụ lục này nhằm mục đích cung cấp ý tưởng về khả năng tiết kiệm 

nhiên liệu có thể đạt được thông qua việc triển khai một số biện pháp được trình bày trong 

Hướng dẫn này. Dữ liệu sử dụng trong Hướng dẫn này dựa trên dữ liệu về mức tiêu thụ 

nhiên liệu thực và được cung cấp và phân tích bằng hiện vật bởi hai thành viên của GIA 

(A.P. Møller-Mærsk A/S và Cảng Rotterdam). 

Cần lưu ý rằng mặc dù Hướng dẫn này nhìn chung đề cập đến phát thải KNK, nhưng các 

tính toán được trình bày trong phụ lục cho thấy sự khác biệt về mức tiêu thụ nhiên liệu tiềm 

năng và đo đó cung cấp dấu hiệu về tác động tiềm tàng đối với lượng phát thải CO2.  

Trong tất cả các tính toán, dữ liệu về mức tiêu thụ nhiên liệu được sử dụng là của một tàu 

container lớn (ULCV / 16000 TEU). 

Trong mọi trường hợp, các tính toán này không phải là tuyệt đối và mọi sự suy giảm mức 

tiêu thụ nhiên liệu nêu trong các tính toán này không nên được coi là phản ánh tất cả các 

loại tàu và hành trình.Các tính toán này chỉ cung cấp dấu hiệu về khả năng tiết kiệm trong 

các điều kiện cụ thể. 

Nếu có thể, “Khu vực cảng” được định nghĩa là khu vực từ Địa điểm Đón trả Hoa tiêu đến 

cầu cảngvà “Vùng biển” được xác định là khu vực giữa Địa điểm Đón trả Hoa tiêu của một 

cảng đến Địa điểm Đón trả Hoa tiêu của cảng tiếp theo.  

Các phép tính liên quan đến biện pháp 1 đến 5 

(giữcố định, vệ sinh thân tàu, simops, thông quan trước, lập kế hoạch nhiều cầu cảng) 

Biện pháp 1 đến 5 đề cập đến việc tối ưu hóa thời gian tàu ở cảng và do đó việc triển khai 

các biện pháp này có thể giảm thời gian lưu lại cảng tổng thể và cho phép lập kế hoạch hiệu 

quả hơn về các nguồn lực của cảng và bến tàu.   

Trong các tính toán sau đây, giả định rằng việckhông thể thực hiện hoạt độngsimops (nạp 

nhiên liệu, cung cấp), vệ sinh thân tàu hoặc sửa chữa động cơ chính theo cách tối ưu nhất 

(tức là song song càng nhiều càng tốt khi tàu đang ở dọc bờ) sẽ khiến tàu phải di chuyển đến 

một địa điểm khác, chẳng hạn như bến tổng hợp/khu neo đậu, điều này sẽ dẫn đến thời gian 

lưu lại cảng lâu hơn. Giả định thêm rằng con tàu sẽ tăng tốc trong chuyến hành trình đến 

cảng tiếp theo để bù lại thời gian đã mất. Mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy và sẽ 

phụ thuộc vào một số yếu tố, nhưng các tính toán giả định rằng con tàu sẽ tăng tốc để đáp 

ứng PBP theo RTA của nó tại cảng tiếp theo. Việc tăng tốc này cuối cùng sẽ dẫn đến tiêu 

hao thêm nhiên liệu và do đó làm tăng lượng khí thải CO2. Trong các tính toán, chỉ có mức 

tiêu thụ nhiên liệu bổ sung đã được tính toán (không phải lượng khí thải CO2). 

Thời gian “trì hoãn” hoặc thời gian bổ sung ở cảng (có thể được giảm bớt thông qua việc 

triển khai các biện pháp này) đương nhiên sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp nhưng 

thường như sau: 

Trì hoãn do: Thời gian Biện pháp liên quan 

Chuyển đến bến tổng hợp để sửa chữa ME  12 giờ Giữ cố định (biện pháp 1) 

Chuyển đến bến tổng hợp để vệ sinh thân tàu 

và chân vịt 9 giờ 

Vệ sinh thân tàu và chân vịt 

(biện pháp 2) 

Chuyển đến bến tổng hợp để hoàn thành hoạt 

động nạp nhiên liệu 6 giờ Simops (biện pháp 3) 
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Chuyển đến bến tổng hợp để hoàn thành việc 

cung cấp, lấy phụ tùng thay thế 

3 giờ Simops (biện pháp 3) 

Không được cấp giấy thông quan (ví dụ: nhập 

cư, y tế, an ninh) 1giờ 

Thông quan trước (biện pháp 

4) 

Chờ chuyển đến bến tiếp theo để bốc/dỡ hàng 

(tại cùng một cảng) 

hay thay 

đổi 

Lập kế hoạch nhiều cầu cảng 

(biện pháp 5) 

Ghi nhận rằng mức tiêu thụ nhiên liệu bổ sung tính toán biểu thị theo tỷ lệ phần trăm của 

kịch bản lúc ban đầu (nghĩa là tất cả các biện pháp được thực hiện càng nhiều càng tốt và 

không có sự chậm trễ) sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ dài của chuyến đi và do đó các tính toán 

sẽ mô phỏng chuyến đi 24 giờ và chuyến đi 6 ngày (144 giờ). 

  KỊCH BẢN 

LÚC BAN 

ĐẦU 

'KHÔNG 

CHẬM TRỄ' 

CHẬM TRỄ (giờ) 

12 9 6 3 1 

Chuyến đi 24 

giờ 

Tốc độ cần thiết (hải 

lý) 

11.50 23,00 18,40 15,33 13,14 12,00 

Quãng đường 

276 nm 

Mức tiêu thụ (tấn) 52.2 127,2 85,6 68,2 58,8 54, 0 

        

 Mức tiêu thụ thêm 

(tấn) 

 75,0 33,4 16,0 6,6 1,8 

 Mức tiêu thụ thêm (%)  143,6 64,0 30,7 12,6 3,5 

 

Chuyến đi 6 

ngày (144 giờ) 

Tốc độ cần thiết (hải 

lý) 

11.50 12,55 12,27 12,00 11,74 11,58 

Quãng đường 

1656 nm 

Mức tiêu thụ (tấn) 313.3 337,5 330,7 324,3 318,6 315,0 

        

 Mức tiêu thụ thêm 

(tấn) 

 24,2 17,4 11,0 5,3 1,7 

 Mức tiêu thụ thêm (%)  7,7 5,6 3,5 1,7 0,6 

Các phép tính liên quan đến biện pháp 7 

(tối ưu hóa trọng tải) 

Để thực hiện phép tính này, các giả định sau đã được thực hiện:  

- Tàu: tàu container lớn (ULCV / 16000 TEU) có độ mớn nước trung bình (13.5m) 

- Khởi hành: Cảng Bremerhaven, Bến số 1, Cầu cảng số 7 

- Đến: Cảng Rotterdam, Bến APM2, Cầu cảng APM2 

- Khu vực cảng: từ Cầu cảng số 7 cho đến phao RW, phao MC cho đến Cầu cảng 

APM2 

- Vùng biển: từ phao RW đến phao MC 

- Trọng lượng container trung bình để tính toán 14 Tấn / TEU 

- Tỷ trọng nước 1025 kg / m3 
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- Hàng hóa để tối ưu hóa độ mớn nước có sẵn (ở dạng rời và giao dịch bằng tàu chở 

dầu, quá trình này được thực hiện trước nhiều hơn) 

Kịch bản lúc ban đầu 

- Độ mớn nước trung bình (13,5m) 

- Trọng tải là 99.000 tấn, 7071 TEU trên tàu (không bao gồm nước uống và nước dằn 

tàu) 

Chân Quãng 

đường 

Dặm 

hải lý 

Tốc độ 

Hải lý 

Thời 

lượng 

Giờ 

Mức tiêu 

thụ nhiên 

liệu  

Động cơ 

chính 

Tấn 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu Lò 

hơi động cơ 

phụ  

Tấn 

Tổng mức tiêu 

thụ nhiên liệu 

(Động cơ chính, 

Động cơ phụ, Lò 

hơi) Tấn 

Phao 

RW 

Phao 

MC 

200,0 15,0 13,3 42,16 5,32 47,48 

Tổng       0,00671 Tấn/TEU 

 

Kịch bản - Biện pháp đã áp dụng 

- Biện pháp được áp dụng với độ mớn nước tăng 0.5 mét 

- Trọng tải là 107.000 Tấn, 7642 TEU trên tàu (không bao gồm nước uống và nước dằn tàu) 

Chân Quãng 

đường 

Dặm 

hải lý 

Tốc 

độ 

Hải 

lý 

Thời 

lượng 

Giờ 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu  

Động cơ 

chính 

Tấn 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu Lò hơi 

động cơ phụ  

Tấn 

Tổng mức tiêu 

thụ nhiên liệu 

(Động cơ chính, 

Động cơ phụ, Lò 

hơi) Tấn 

Phao 

RW 

Phao 

MC 

200,0 15,0 13,3 42,69 5,32 48,01 

Tổng       0,00628 Tấn/TEU 

 

Kịch bản lúc ban đầu  Kịch bản - Biện pháp đã áp dụng Chênh lệch 

Tấn / TEU Tấn / TEU Tấn / TEU / % 

0.00671 0,00628 0,00043 / 6,4 

 

Các phép tính liên quan đến biện pháp 8 

(tối ưu hóa tốc độ giữa các cảng) 

Để thực hiện phép tính này, các giả định sau đã được thực hiện: 

- Tàu: tàu container lớn (ULCV / 16000 TEU) có độ mớn nước trung bình (13.5m) 

- Khởi hành: Cảng Bremerhaven, Bến số 1, Cầu cảng số 7 

- Đến: Cảng Rotterdam, Bến APM2, Cầu cảng APM2 
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- Khu vực cảng: từ Cầu cảng số 7 cho đến phao RW, phao MC cho đến Cầu cảng 

APM2 

- Vùng biển: từ phao RW đến phao MC 

Kịch bản lúc ban đầu 

- Cập nhật Địa điểm Đón trả Hoa tiêu RTA tại Điểm ghé đầu tiên (CIP), trì hoãn 3 giờ 

Chân 

Quãng 

đường 

Dặm hải 

lý 

Tốc 

độ 

Hải 

lý 

Thời 

lượng 

Giờ 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu  

Động cơ chính 

Tấn 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu Lò 

hơi động cơ 

phụ  

Tấn 

Tổng mức tiêu 

thụ nhiên liệu 

(Động cơ chính, 

Động cơ phụ, Lò 

hơi) Tấn 

Cầu cảng 

7 Kênh 

đào 

10,0 VAR 1,0 1,4 0,6 2,0 

Kênh đào 

Phao RW  

30,0 15,0 2,0 6,4 0,8 7,2 

Phao RW  

CIP 

190, 0 19,0 10 60,4 0,0 60,4 

CIP 

Phao MC 

16,8 4,2 4,0 2,0 2,5 4, 5 

Tổng       74 ,1 

 

Kịch bản - Biện pháp đã áp dụng, cho phép tàu tối ưu hóa tốc độ để đến vừa kịp giờ 

- Cập nhật Địa điểm Đón trả Hoa tiêu RTA 12 giờ trước khi đến Địa điểm Đón trả Hoa tiêu 

Chân Quãng 

đường 

Dặm hải 

lý 

Tốc 

độ 

Hải 

lý 

Thời 

lượng 

Giờ 

Mức tiêu 

thụ nhiên 

liệu  

Động cơ 

chính 

Tấn 

Mức tiêu thụ 

nhiên liệu Lò hơi 

động cơ phụ  

Tấn 

Tổng mức tiêu 

thụ nhiên liệu 

(Động cơ chính, 

Động cơ phụ, Lò 

hơi) Tấn 

Cầu cảng 

7 Kênh 

đào 

10,0 VAR 1,0 1,4 0,6 2,0 

Kênh đào 

Phao RW  

30,0 15,0 2,0 6,4 0,8 7,2 

Phao RW  

CIP 

190, 0 14,7 13,0 39,5 5,5 45,0 

CIP 

Phao MC 

16,8 14,7 1,1 3,5 0,7 4,2 

Tổng       58,4 

 

Kịch bản lúc ban đầu 

Tấn / TEU 

Kịch bản - Biện pháp đã áp 

dụng 

Tấn / TEU 

Chênh lệch 

Tấn / TEU / % 

74 ,1 58,4 15,7/21 



 

 



 

 

 

 

 

 

TÌM HIỂU THÊM 

THÔNG TIN? 

Tổ chức Hàng hải Quốc tế 

4 Albert Embankment, 

London SE1 7SR, Vương 

quốc Anh 

http://www.imo.org 

 

http://www.imo.org/

