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Các công ty vận tải biển cũng như những người quản lý có thể tham khảo các hệ thống 
quản lý sự mệt mỏi (fatigue risk management system – project hoziron seafarer fatigue) cho 
thuyền viên của các nước có nền công nghiệp vận tải biển tiên tiến trên thế giới. Các chức danh 
quản lý trên tàu có thể tham khảo các bài kiểm tra về đồng hồ sinh học (test of morningness and 
eveningness)  của các thuyền viên trên tàu để từ đó có sự bố trí công việc cho họ một cách hợp 
lý nhất. Các nhà quản lý có thể treo những bức tranh có những thông tin về sự mệt mỏi (fatigue 
posters), hoặc bảng liệt kê những thông tin về sự mệt mỏi cho người trực ca (wheelhouse 
fatigue checklist) cho mọi thuyền viên có thể tham khảo và phòng tránh sự mệt mỏi cho bản thân 
họ một cách có hiệu quả nhất. 

5. Thuyền viên Việt Nam cần thay đổi thói quen sinh hoạt và thói quen sử dụng chất kích 
thích để phòng tránh sự mệt mỏi ngay trong hành trình. 

 Ngoài ra thuyền viên Việt Nam nên thường xuyên rèn luyện sức khỏe để nâng cao thể lực 
của bản thân nhằm phòng tránh sự mệt mỏi một cách có hiệu quả. 

6. Bổ xung thực phẩm chức năng (vitamin, khoáng chất, chất xơ, …) vào danh mục thuốc 
trang bị trên tàu nhằm hỗ trợ phục hồi sức khỏe thể chất, tinh thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi cho 
thuyền viên làm việc dài ngày trên biển. 

7. Các công ty vận tải biển có thể bố trí lắp đặt các dịch vụ hỗ trợ thông tin liên lạc giữa 
thuyền viên với gia đình của họ, tổ chức tặng quà, họp mặt, động viên thăm hỏi gia đình họ vào 
những dịp lễ, tết,… để họ không còn quá lo lắng về gia đình của mình khi đi biển. 

Thuyền viên Việt Nam phải luôn cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực của bản thân, nâng 
cao hiệu quả công việc nhằm hạn chế tối đa áp lực công việc đem lại. 

4. Kết luận 
Sự mệt mỏi của thuyền viên thực sự là một vấn đề đáng quan tâm đối với ngành công 

nghiệp vận tải biển. Tác giả hi vọng bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về sự mệt mỏi và tác 
hại của nó đối với ngành công nghiệp vận tải biển. Từ đó giúp các bên liên quan có một cách nhìn 
đầy đủ hơn về sự mệt mỏi của thuyền viên và có những biện pháp phòng tránh và làm giảm sự 
mệt mỏi cho thuyền viên nhằm nâng cao an toàn hàng hải và hiệu quả kinh tế cho ngành công 
nghiệp vận tải biển. 
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Tóm tắt 
Bài báo nêu các loại hình dịch vụ hàng hải theo phân loại của Việt Nam và WTO, đồng 
thời đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ của các doanh nghiệp tại khu vực cảng biển 
Hải Phòng trong những năm vừa qua. Theo yêu cầu bắt buộc và lộ trình hội nhập kinh tế 
dịch vụ hàng hải, bài báo lựa chọn những loại hình dịch vụ phù hợp để phát triển trong 
thời gian tới đối với khu vực Hải Phòng.  
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Abstract 
The article stated the types of maritime services in classifications of Vietnam and WTO, 
and assessment of the state of the type of enterprises’ services in Hai Phong seaport 
area in recent years. According to the requirement and economic integration of maritime 
services, the article chooses the types of suitable services for development in the near 
future for the Hai Phong area. 
1. Đặt vấn đề 
Là cửa ngõ ra biển của các tỉnh phía Bắc Việt Nam, cảng biển khu vực Hải Phòng đã và 

đang đóng vai trò quan trọng trong giao thương hàng hóa với quốc tế của toàn bộ khu vực kinh tế 
phía Bắc và khu vực kinh tế  Tây – Nam Trung Quốc. Cảng biển Hải Phòng ngày càng phát triển 
không những về quy mô và số lượng cảng nhằm đáp ứng khối lượng hàng qua cảng tăng không 
ngừng mà còn phát triển mạnh các cảng vệ tinh ở khu vực hậu phương và các dịch vụ cảng biển. 

Với hơn 40 bến cảng biển lớn nhỏ, lượng hàng hóa qua cảng biển khu vực Hải Phòng tăng 
không ngừng với  mức độ tăng đạt 10 – 15%/năm. Khối lượng hàng qua cảng biển khu vực Hải 
Phòng năm 2011 đạt 47 triệu tấn là con số vượt xa dự báo cách đây 5 năm. Góp phần đáng kể 
vào kết quả trên là sự phát triển mạnh và đa dạng các loại hình dịch vụ cảng biển. 

Dịch vụ cảng biển phát triển là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tăng lưu thông 
hàng hóa xuât nhập khẩu qua cảng, đồng thời phục vụ nhiều lượt tàu đến cảng. 

Trước đây, dịch vụ cảng biển hầu hết do các doanh nghiệp Nhà nước đảm nhiệm theo hình 
thức gần như độc quyền và chỉ dừng lại ở mức độ dịch vụ nhất định. Từ khi  chuyển sang cơ chế 
thị trường và đặc biệt khi Việt Nam gia nhập WTO, kinh doanh dịch vụ cảng biển bùng phát mạnh. 
Tuy nhiên, do năng lực và trình độ tổ chức kinh doanh còn hạn chế, đồng thời vốn đầu tư ít và dàn 
trải nên các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển tại khu vực Hải Phòng gặp không ít khó khăn và thách 
thức. Đặc biệt, với lộ trình hội nhập về dịch vụ cảng theo quy định của WTO thì việc cạnh tranh ở 
lĩnh vực này càng gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước 
ngoài tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong thời gian tới. Vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn các 
loại hình dịch vụ cảng biển tại khu vực cảng biển Hải Phòng để tìm ra các giải pháp phát triển là 
hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này. 

2. Các loại hình dịch vụ cảng biển và tình hình kinh doanh dịch vụ cảng tại Hải Phòng 
2.1. Các loại hình dịch vụ cảng biển 
Các hoạt động dịch vụ tại cảng biển là hoạt động dịch vụ hàng hải phục vụ các loại phương 

tiện vận tải từ lúc tới đến lúc rời khỏi cảng, đồng thời phục vụ cho các loại hàng hóa và hành 
khách qua cảng. Các loại dịch vụ này theo quy định của quốc gia hoặc theo quy định của WTO. 

Kinh doanh dịch vụ cảng biển là công tác tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động liên 
quan đến một số cung đoạn của quá trình vận tải biển, các hoạt động hỗ trợ và các hoạt động dịch 
vụ khác nhằm đạt được hiệu quả kinh tế nhất định. Kinh doanh dịch vụ cảng biển được thu cước 
dịch vụ theo biểu giá quy định hoặc theo thỏa thuận. 

Theo quy định của Việt Nam trước đây: gồm 9 loại hình dịch vụ (Nghị định 10/2001) và chia 
làm 2 loại dịch vụ chính. 

- Dịch vụ công: 
Là các loại dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động của cảng mà các doanh nghiệp và tư nhân 

không thể cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không đảm bảo lợi ích và mục tiêu duy trì hoạt 
động. Nhà nước với tư cách là một tổ chức công quyền có trách nhiệm tổ chức và điều tiết, kiểm 
soát nhằm đảm bảo sự ổn định. 

Các dịch vụ này bao gồm: dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu, bảo đảm an toàn hàng hải, dịch vụ lai 
dắt, cứu hộ, vệ sinh môi trường cảng... 

- Dịch vụ kinh doanh: các doanh nghiệp tổ chức sản xuất phục vụ tại cảng nhằm thu cước 
dịch vụ, đạt mục tiêu lợi nhuận nhất định. 

Bao gồm: bốc xếp, giao nhận, bảo quan hàng hóa, dịch vụ vận chuyển nội bộ, các dịch vụ 
cung ứng, đại lý và môi giới hàng hải.... 

Theo phân loại của WTO: Gồm 04 nhóm chính sau: 
Nhóm 1: Vận tải biển quốc tế (International Maritime Transport). 
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Nhóm 2: Dịch vụ hỗ trợ hàng hải (Marine Auxiliary Service) 
Bao gồm:   
- Xếp dỡ hàng hóa; 
- Lưu kho bãi và cho thuê kho bãi; 
-  Dịch vụ hải quan; 
- Dịch vụ làm hàng container; 
- Đại lý tàu; 
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa. 
Nhóm 3: Tiếp cận/sử dụng dịch vụ cảng (Access to/Use of port service) 
Bao gồm:   
- Hoa tiêu; 
- Lai dắt và hỗ trợ kéo tàu biển; 
- Cung cấp thực phẩm, dầu nước; 
- Thu gom, đổ rác và xử lý nước thải; 
- Dịch vụ cảng vụ; 
- Bảo đảm hàng hải; 
- Dịch vụ khác trên bờ (phục vụ cho tàu); 
- Sửa chữa khẩn cấp trang thiết bị; 
- Dịch vụ neo đậu và cập cầu cảng. 
Nhóm 4: Vận tải đa phương thức (dự thảo). 
2.2. Tình hình kinh doanh dịch vụ cảng biển tại Hải Phòng 
Từ sau khi có Nghị định 10/2001, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cảng biển tại Hải 

Phòng phát triển khá mạnh. Tuy nhiên do năng lực tài chính cũng như kinh nghiệm kinh doanh nên 
kết quả kinh doanh mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ và vừa. Hiện số lượng và cơ cấu doanh nghiệp 
kinh doanh dịch vụ hàng hải năm 2010 – 2011 như sau: 

Khoản mục Số doanh nghiệp Cơ cấu (%) 
Tổng số doanh nghiệp 69 100 
1. Chia theo địa điểm phân bố   
- Quận Hồng Bàng 69 100 
- 6 quận, huyện còn lại 0 0 
2. Chia theo loại dịch vụ đăng ký   
Đại lý tàu biển 37 53,6 
Đại lý vận tải đường biển 34 49,2 
Môi giới hàng hải 21 30,4 
Cung ứng tàu biển 31 44,9 
Kiểm đếm hàng hóa 12 17,4 
Lai dắt tàu biển 5 7,2 
Sửa chữa tàu biển tại cảng 19 27,5 
Vệ sinh tàu biển 10 14,5 
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng 10 14,5 
3. Chia theo số lượng loại hình dịch 
vụ đảm nhiệm   

<3 dịch vụ 40 58 
3 - 5 dịch vụ 24 34,8 
>5 dịch vụ 5 7,2 
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3. Lựa chọn loại hình dịch vụ cảng biển có thế mạnh để phát triển tại khu vực Hải 
phòng 

Có nhiều phương pháp để tiến hành phân tích, so sánh hoặc tính toán để lựa chọn. Mỗi 
phương pháp đều có những ưu khuyến điểm riêng, tuy nhiên, có thể áp dụng một trong 2 phương 
pháp sau là những phương pháp thường được sử dụng nhiều trong lĩnh vực kinh tế dịch vụ: 

3.1. Phương pháp chuyên gia 
Theo thăm dò bằng phiếu hỏi ý kiến các chuyên gia về lĩnh vực dịch vụ hàng hải (100 phiếu) 

thì kết qua như sau: 
- 72/100 ý kiến cho rằng phát triển cả 15 loại hình dịch vụ cảng biển.  
- 28/100 ý kiến đề nghị lựa chọn những loại hình dịch vụ trọng điểm mà các doanh nghiệp 

dịch vụ đã làm và có hiệu quả cao, như 9 loại dịch vụ theo Nghị định 10/2001 trước đây. 
3.2. Phương pháp so sánh, loại trừ 
So sánh các loại hình dịch vụ theo WTO và các dịch vụ mà doanh nghiệp dịch vụ đã triển 

khai thực hiện. Như vậy, trong 15 dịch vụ trên, từ năm 2001 - 2006 tuy chỉ có quy định 9 loại hình 
dịch vụ nhưng các doanh nghiệp đã thực hiện 10 - 12 loại dịch vụ (trong số 15 loại dịch vụ). Vì có 
những dịch vụ doanh nghiệp có thể đáp ứng ghép với các dịch vụ chính.  

Chỉ còn 2 loại dịch vụ hiện chưa được triển khai thực hiện theo đăng ký công khai nhưng 
cũng có thể được thực hiện đan xen vào các dịch vụ khác: 

- Dịch vụ cảng vụ. 
- Dịch vụ neo đậu và cập cầu cảng. 
Hai loại hình dịch vụ này tuy có tên là mới nhưng trong quá trình thực hiện kinh doanh, các 

doanh nghiệp dịch vụ đã lồng ghép thực hiện chung với các dịch vụ khác. 
Như vậy, có thể  lựa chọn tất cả các loại hình dịch vụ tại cảng theo phân loại WTO để triển 

khai kinh doanh dịch vụ cảng biển tại khu vực cảng biển Hải Phòng. 
Tuy nhiên, để phát huy thế mạnh về truyền thống, về nhân lực và vị thế kinh doanh của các 

doanh nghiệp hiện đang kinh doanh dịch vụ tại Hải Phòng, thì có thể xếp theo thứ tự ưu tiên như 
sau:  

- 09 loại hình dịch vụ truyền thống, gồm: Đại lý tàu, đại lý vận tải, môi giới hàng hải, cung 
ứng, kiểm đếm, lai dăt, xếp dỡ hàng hóa…. 

- 06 loại hình còn lại theo WTO. 
Hy vọng với việc phân tích để lựa chọn các loại hình dịch vụ có thế mạnh tại Hải Phòng, các 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sẽ đề ra các biện pháp nhằm phát triển mạnh các loại dịch vụ 
hàng hải tại khu vực cảng biển Hải Phòng trong những năm tới. 
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Tóm tắt 
 Đầu năm 2011, đội tàu container chuyên dụng thế giới có 4.868 tàu, tổng sức chở đạt 

trên14 triệu teu, cỡ bình quân là 2.893 teu. Số lượng vỏ container dùng trong vận tải biển 
có 29 triệu teu, sản lượng vận tải đạt 154 triệu teu. Tuy nhiên, việc vận chuyển vỏ 
container rỗng trên các tuyến đang  tiêu tốn một khoản chi phí đáng kể. Năm 2009, theo 


