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Tóm tắt 

Xác định mức tiêu hao nhiên liệu động cơ diesel 

tàu thủy có vai trò quan trọng trong quản lý và 

khai thác hiệu quả con tàu. Trạng thái kỹ thuật 

động cơ diesel tàu thủy có ảnh hưởng trực tiếp đến 

mức tiêu thụ nhiên liệu của chúng. Tuy nhiên, việc 

xác định chính xác mức độ ảnh hưởng tình trạng 

kỹ thuật rất khó khăn. Bài báo phân tích ảnh 

hưởng của một số tiêu chí tình trạng kỹ thuật đến 

khả năng công tác của động cơ, qua đó đề xuất hệ 

số hiệu chỉnh phù hợp. 

Từ khóa: Định mức nhiên liệu, tình trạng kỹ 

thuật, động cơ diesel tàu thủy. 

Abstract 

The determination of the fuel consumption for 

marine diesel engines plays an important role in 

the effective management and exploitation of the 

ship. The engine condition of engines has a direct 

effect on engine’s fuel consumption. However, the 

appropriate determination of engine condition is 

very difficult. The paper analyzes the several 

engine condition criteria influecing on the 

performance of marine engine, thereby 

proposing the appropriate correction factors. 

Keywords: Fuel consumption, technical condition, 

marine diesel engine. 

1. Đặt vấn đề 

Chi phí dành cho nhiên liệu luôn giữ tỉ lệ rất lớn 

trong tổng chi phí vận hành con tàu (45-50 %) [2]. Để 

tăng hiệu quả khai thác hệ động lực các công ty tàu 

biển sẽ vận dụng nhiều phương pháp để tối ưu hóa chi 

phí, một trong các giải pháp đó là định mức nhiên liệu 

cho từng tuyến đường và nhóm loại tàu. Định mức 

nhiên liệu chính xác cho phép công ty đề ra chiến lược 

kinh doanh hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Áp dụng 

cách tính thống nhất sẽ giúp việc quản lý nhiên liệu 

minh bạch và hiệu quả. 

Hiện nay, Việt Nam chưa chế tạo được các hệ 

thống tự động quản lý giám sát quá trình sử dụng 

nhiên liệu trên tàu thủy. Toàn bộ việc quản lý được 

thực hiện dựa trên xây dựng định mức tiêu thụ nhiên 

liệu cho từng con tàu theo các tuyến xác định. Đồng 

thời các công ty xây dựng kế hoạch khai thác tàu dựa 

trên tuyến đường, hàng hóa, đề xuất vận tốc khai thác 

hợp lý và định mức tiêu thụ nhiên liệu cho từng con 

tàu cụ thể. Để tăng cường mức độ giám sát các công 

ty sử dụng camera để ghi lại các thông số khai thác 

của động cơ chính như: vòng quay, vị trí tay ga, tốc 

độ tàu và có thể theo dõi trực tiếp hay lắp đặt một số 

trang thiết bị để đánh giá nhiên liệu đã sử dụng trong 

toàn chuyến đi đối với máy chính [5]. Ở đây chủ yếu 

sử dụng lưu lượng kế đo lượng nhiên liệu cấp vào 

động cơ và lượng nhiên liệu hồi lại két,... Tuy nhiên, 

định mức nhiên liệu xác định một tầm nhìn xa hơn, 

nếu không có một chiến lược quản lý khai thác hệ 

động lực và sử dụng nhiên liệu thì hiệu quả khai thác 

sẽ rất thấp.  

Lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy chính lai chân 

vịt dựa trên cơ sở lý thuyết được xác định theo công 

thức [2]:  

3

24

1
* *( ) *24*(1 )

1000
1 0,25( 1)

o

o

o

G n
G Ci

T n

T

 

 

(1) 

Trong đó: 

G24: Lượng tiêu thụ nhiên liệu của máy chính trong 

1 ngày (tấn/ngày); 

T: Lượng hàng chở trên tàu tại thời điểm tính toán (tấn); 

To: Trọng tải của tàu, tấn DWT; 

no: Vòng quay định mức của máy chính 

(vòng/phút); 

n: Vòng quay toàn tải của máy chính tại thời điểm 

tính toán (vòng/phút); 

1000: Hệ số quy đổi khối lượng; 

Ci: Các hệ số hiệu chỉnh do các ảnh hưởng tác 

động đến tiêu hao nhiên liệu. 

Công thức (1) đã tính đến các yếu tố ảnh hưởng 
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đến mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel trong 

quá trình khai thác. Tuy nhiên, thực tế vận dụng trong 

[1, 2] chỉ mới dừng lại ở các yếu tố ảnh hưởng như: 

điều kiện môi trường, tình trạng chân vịt - vỏ tàu và 

chất lượng nhiên liệu. Trong đó, tình trạng kỹ thuật 

động cơ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tiêu hao nhiên 

liệu chưa được xem xét đúng mức. Các công ty vận 

tải biển cần thiết phải tính đến ảnh hưởng của tình 

trạng kỹ thuật động cơ khi định mức nhiên liệu để đảm 

bảo độ tin cậy, sát với thực tế khai thác. 

2. Ảnh hưởng của tình trạng kỹ thuật động cơ 

đến tiêu thụ nhiên liệu 

Thực vậy, tình trạng kỹ thuật của động cơ diesel 

có ảnh hưởng tới công suất và suất tiêu hao nhiên liệu 

có ích bao gồm các yếu tố như: trạng thái của hệ thống 

tăng áp, thiết bị cung cấp nhiên liệu, độ mài mòn của 

nhóm piston-xylanh, độ bám cáu vào các bề mặt trao 

đổi nhiệt làm mát, chất lượng của dầu bôi trơn và hệ 

thống bôi trơn. 

2.1. Ảnh hưởng của thiết bị cung cấp nhiên liệu 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, các thông số kỹ 

thuật của thiết bị cung cấp nhiên liệu sẽ thay đổi  

theo thời gian khai thác như áp suất bắt đầu phun, 

góc phun sớm, chu kỳ cấp nhiên liệu [3, 4]. Sau thời 

gian khai thác, góc phun sớm của động cơ thường 

thay đổi thời điểm phun nhiên liệu theo hướng bị 

muộn đi, thậm chí có thể lên tới 8o - 10o vòng quay 

trục khuỷu. Rò lọt giữa khe hở piston-xylanh bơm 

cao áp cũng ảnh hưởng đến góc phun sớm và quá 

trình cấp nhiên liệu: chậm bắt đầu và kết thúc sớm 

hơn bình thường.  

Mài mòn nhóm piston-xylanh sẽ khiến áp suất 

bắt đầu phun của vòi phun giảm, đồng thời thay đổi 

trạng thái lò xo bơm cao áp hoặc do lỗ phun bị mài 

mòn hay tắc kẹt do cốc hóa sẽ làm cho chất lượng 

phun sương của nhiên liệu kém hẳn đi. Giảm áp suất 

bắt đầu phun nhiên liệu đồng thời là nguyên nhân 

dẫn đến gia tăng áp lực trong đường ống nhiên liệu 

giữa các lần phun và lượng nhiên liệu cấp cho các 

xy lanh không đồng đều. Theo nghiên cứu [5] độ 

chênh lệch cho phép đối với giá trị pc là ±2,5%, pz 

-±5% ở các xy lanh, lượng nhiên liệu cấp không đều 

sẽ khiến điều kiện trên bị vi phạm. Mặt khác việc 

phân bố nhiên liệu không đồng đều ở các vùng 

trong buồng đốt dẫn đến chất lượng hòa trộn nhiên 

liệu với không khí không tốt sẽ làm cho quá trình 

cháy diễn ra không hoàn toàn, công suất phát ra 

giảm làm cho các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật giảm, 

tiêu thụ nhiên liệu tăng. 

2.2. Ảnh hưởng của tình trạng hệ thống trao 
đổi khí 

Nếu hệ thống tăng áp làm việc kém thì lượng khí 

nạp vào xylanh giảm, lượng ô xy cung cấp sẽ giảm đi, 

quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra không hoàn thiện 

dẫn đến công suất giảm, các chỉ tiêu kinh tế cũng giảm 

theo, đồng thời khi hệ thống tăng áp làm việc kém làm 

xuất hiện các hiện tượng phản áp trên đường xả và gia 

tăng sức cản trên đường nạp,... 

Kết quả nghiên cứu trên động cơ 2Đ100 có công 

suất định mức là 2000 mã lực ở vòng quay 850 

vòng/phút khi thay đổi sức cản nạp từ 400 - 700mmHg 

thể hiện trên Hình 1 cho thấy: theo chiều tăng sức cản 

trên đường nạp nhiệt độ khí xả tkx có xu hướng tăng, 

áp suất không khí cuối quá trình nạp pk giảm và nhiệt 

độ không khí cuối quá trình nạp tk tăng lên. Do sức 

cản trên đường nạp tăng lượng không khí nạp vào 

trong buồng đốt giảm, khi đó nhiệt độ trung bình của 

không khí tăng lên và áp suất giảm. Lượng không khí 

cấp cho động cơ giảm ảnh hưởng đến chất lượng quá 

trình cháy của nhiên liệu, dẫn đến nhiên liệu cháy rớt 

trên đường xả khiến cho nhiệt độ khí xả tkx tăng, kết 

quả là công suất động cơ giảm và lượng nhiên liệu tiêu 

thụ tăng. 

Ảnh hưởng của phản áp trên đường xả đến các chỉ 

tiêu công tác của động cơ thể hiện trên Hình 2. Qua 

đồ thị ta thấy khi phản áp nhỏ thì sự ảnh hưởng không 

đáng kể (vùng 100-150mmHg). Tiếp tục tăng phản áp 

công suất động cơ giảm rõ rệt. Sức cản đường xả lớn 

khiến quá trình nạp bị ảnh hưởng, khí sót còn lại trong 

buồng đốt tăng làm cho lượng không khí thực tế đưa 

vào xy lanh giảm. Nếu giữ tay ga nhiên liệu ở vị trí cũ 

thì hệ số không khí thừa α giảm. Khi đó, nhiên liệu sẽ 

không cháy hoàn toàn mà cháy rớt trên đường giãn nở 

làm nhiệt độ khí xả tăng lên, đồng thời tiêu hao nhiên 

liệu tăng theo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1. Ảnh hướng của sức cản nạp đến các chỉ tiêu 

công tác của động cơ 
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Khi khai thác động cơ nếu như muội, cốc bám vào 

các xupap xả, nạp hoặc các cửa xả, quét làm cho tiết 

diện đường ống khí nạp và xả nhỏ đi, dẫn đến lưu 

lượng khí sót tồn tại trong xylanh lớn lên, trong khi 

không khí nạp giảm. Đặc biệt khi diễn ra đồng thời 

việc tăng sức cản trên cả đường nạp và xả sẽ khiến các 

chỉ tiêu công tác của động cơ giảm. 

2.3. Ảnh hưởng của nhóm piston-xylanh động cơ 

Sau thời gian hoạt động độ mài mòn của các chi 

tiết nhóm piston - xylanh động cơ càng tăng, khiến sự 

rò lọt không khí ở hành trình nén tăng, làm cho nhiệt 

độ Tc và áp suất pc cuối kỳ nén giảm xuống đáng kể, 

chất lượng không khí nạp và nén cuối quá trình nén 

giảm đi [3]. Mài mòn các chi tiết xéc-măng, cổ khuỷu, 

các ổ đỡ thanh truyền làm giảm hành trình nén của 

piston do toàn bộ cơ cấu sẽ dịch chuyển xuống phía 

dưới. Khi đó thể tích buồng đốt Vc tăng lên, đồng thời 

tỉ số nén giảm. Mức độ tăng thể tích buồng đốt Vc đến 

một mức nhất định có thể làm giảm đáng kể công suất 

và tính kinh tế của động cơ. Ảnh hưởng tổng hợp của 

những nguyên nhân trên sẽ không tạo ra điều kiện 

hoàn hảo cho quá trình hòa trộn và cháy nên thời gian 

trì hoãn cháy kéo dài, động cơ làm việc “cứng” và quá 

trình cháy kéo dài sang phía giãn nở, hiện tượng cháy 

rơi, cháy rớt càng nhiều làm cho các chỉ tiêu công tác 

của động cơ giảm đi đáng kể. 

2.4. Ảnh hưởng của hệ thống bôi trơn và hệ 

thống làm mát 

Trạng thái kỹ thuật của động cơ còn chịu ảnh 

hưởng của chế độ nhiệt, chất lượng làm mát. Rõ ràng 

rằng sau một thời gian công tác thì lượng cáu cạn dần 

hình thành trên bề mặt trao đổi nhiệt của thân máy, 

sinh hàn làm giảm hệ số trao đổi nhiệt. Nhiệt lượng 

của nước làm mát, không khí nạp, dầu bôi trơn truyền 

ra môi trường giảm dẫn đến những kết quả không 

mong muốn. Nhiệt độ không khí nạp duy trì ở mức 

cao khiến mật độ không khí giảm, quá trình cháy kém, 

công suất giảm trong khi suất tiêu hao nhiên liệu tăng 

lên. Trường hợp nhiệt độ nước làm mát tăng thì nhiệt 

độ dầu nhờn ở các bề mặt ma sát tăng lên sẽ làm giảm 

độ nhớt, giảm độ bôi trơn dẫn đến tổn thất cơ giới tăng. 

Trạng thái nhiệt của động cơ tăng lên, làm cho khả 

năng quá tải về nhiệt của động cơ giảm do đó không 

thể tăng tay ga, tuy lượng nhiên liệu luôn tiêu tốn thêm 

được nhưng tốc độ tàu giảm làm cho lượng nhiên liệu 

chi phí cho chuyến đi tăng lên.  

Tình trạng và chất lượng dầu bôi trơn qua thời gian 

đi bôi trơn bị biến chất do khí xả, muội xâm nhập,... 

Mặc dù đã thông qua máy lọc nhưng chất lượng dầu 

vẫn bị thay đổi, làm cho khả năng bôi trơn, làm mát 

của dầu kém, làm tăng tốc độ mài mòn của các chi tiết 

chuyển động, tăng khe hở màng dầu, tăng tổn thất cơ 

giới, tiêu thụ nhiên liệu vì thế tăng theo. 

3. Hệ số điều chỉnh khi tính định mức nhiên 

liệu phụ thuộc tình trạng động cơ 

Qua phân tích trên, ta thấy ảnh hưởng của các yếu 

tố tình trạng kỹ thuật của động cơ đến mức tiêu thụ 

nhiên liệu là rất lớn, nhưng việc xác định cụ thể mức 

độ tác động thì khá phức tạp. Vì vậy, để tính toán độ 

suy giảm công suất động cơ, cũng như định mức nhiên 

liệu do tình trạng kỹ thuật của động cơ gây ra cần áp 

dụng phương pháp thống kê, kinh nghiệm của nhiều 

đội tàu trên thế giới đang sử dụng bằng cách đánh giá 

phần trăm suy giảm công suất của động cơ và phần 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của phản áp trên đường xả đến 

các chỉ tiêu công tác của động cơ 

 

Hình 3. Sự thay đổi các chỉ số khai thác theo thời gian  
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trăm tăng suất tiêu hao nhiên liệu theo thời gian khai 

thác. Nói cách khác, biểu diễn sự thay đổi các chỉ tiêu 

này theo thời gian khai thác: Ne = f(t); ge = f(t); định 

mức nhiên liệu trung bình = f(t) là cần thiết. 

Trên Hình 3 biểu thị mối quan hệ giữa Ne, Gnl, ge 

của động cơ 4DV224 công suất 76 kW khi vận tốc 

quay trục khuỷu 750 vòng/phút [4]. Đặc tính khai thác 

của động cơ rõ ràng có sự thay đổi sau thời gian hoạt 

động. Thời gian vận hành càng tăng thì công suất động 

cơ giảm còn mức tiêu hao nhiên liệu tăng. 

Trên cơ sở nghiên cứu số liệu có thể rút ra hệ số 

điều chỉnh độ tăng tiêu hao nhiên liệu phụ thuộc vào 

thời gian hoạt động của động cơ và theo thống kê của 

Viện nghiên cứu tàu thủy Liên bang Nga ta có các hệ 

số K3 là các giá trị thống kê được (Hình 4). Có thể 

thấy hệ số hiệu chỉnh theo thời gian là một hàm tuyến 

tính, phần trăm tiêu thụ nhiên liệu tăng theo thời gian 

khai thác hệ động lực. Trung bình cứ mỗi 5000 giờ 

khai thác mức tiêu thụ nhiên liệu của động cơ diesel 

tăng 1%.   

Thực hiện tính toán mức tiêu thụ nhiên liệu đối với 

động cơ MAN B&W 7L 58/64 CD công suất 9730kW 

ở vòng quay chân vịt 130 vòng/phút lắp đặt trên tàu 

VINALINES DIAMOND (IMO-9330288) đóng mới 

năm 2007 trên hải trình Hải Phòng - Thành phố Hồ 

Chí Minh. Kết quả đo thực tế và tính toán lý thuyết 

cho máy chính vào năm 2016 thể hiện trên Hình 5.  

Từ kết quả có thể thấy luôn tồn tại chênh lệch 

lượng tiêu thụ nhiên liệu thực tế và lý thuyết của máy 

chính, cụ thể ở chế độ tải 50% và 75% mức chênh lần 

lượt là 3,2% và 4,4%. Kết quả thu được có thể do 

trong tính toán lý thuyết các thông số đầu vào của 

động cơ đều ở trạng thái tốt nhất do nhà sản xuất công 

bố, thực tế sau quá trình khai thác tình trạng kỹ thuật 

đã có sự thay đổi. Vì thế, việc áp dụng hệ số K3 thể 

hiện ảnh hưởng của tình trạng kỹ thuật động cơ đến 

mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ giảm được mức độ sai lệch. 

Đối với máy chính tàu VINALINES DIAMOND có 

thể áp dụng K3 = 4,5 được cho là phù hợp. 

4. Kết luận 

Như vậy, trong tính toán định mức nhiên liệu các 

công ty quản lý đội tàu cần quan tâm đến tình trạng kỹ 

thuật động cơ lắp đặt trên tàu. Các thông số kỹ thuật 

có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất sử dụng nhiên 

liệu của động cơ, là một nhân tố quan trọng khi xác 

định tổng tiêu hao nhiên liệu. Qua quá trình khai thác, 

vận hành các thiết bị hệ thống nhiên liệu, không khí, 

làm mát, bôi trơn đều sẽ kém đi nên công suất động 

cơ có xu hướng giảm, để duy trì tốc độ tàu lượng nhiên 

liệu tiêu thụ buộc phải tăng. Theo tính toán mỗi 5000 

giờ khai thác mức độ tiêu hao nhiên liệu của động cơ 

tăng lên 1%. Tuy nhiên, trình độ tổ chức khai thác, bảo 

dưỡng định kỳ của đội ngũ thuyền viên khác nhau nên 

hệ số hiệu chỉnh đối với mỗi nhóm tàu cần tham khảo 

giá trị trung bình được thống kê trong nhiều năm để 

hạn chế sai số. 
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Hình 4. Hệ số hiệu chỉnh thay đổi theo thời gian 

 

Hình 5. Lượng tiêu thụ nhiên liệu động cơ MAN 
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Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu kết quả tính toán chu trình lạnh 

một cấp cho máy điều hòa nhiệt độ có bổ sung quá 

trình cấp nhiệt nhằm giảm công suất nén bằng tận 

dụng nguồn năng lượng có chất lượng thấp như 

năng lượng mặt trời. Chu trình lạnh nguyên thủy 

được tính toán bằng phần mềm Coolpack. Sau đó, 

thông số cơ bản của chu trình được sử dụng để 

tính toán chu trình hoán cải với mức độ tận dụng 

nhiệt khác nhau trên phần mềm EES (Engineering 

Equation Solver). 

Từ khóa: Chu trình lạnh nén hơi, điều hòa năng 

lượng mặt trời, Hệ số làm lạnh (COP). 

Abstract 

The paper introduces modelling of hybrid single-

stage vapor-compression refrigeration cycle for 

air-conditioning with a heat addition process to 

reduce compression work by utilizing low quality 

heat source such as solar energy. Traditional 

cycle was formulated by using Coolpack. Then, 

outputs of the cycle were used for modelling of the 

hybrid cycle on Engineering Equation Solver 

(EES). 

Keywords: Vapor-compression refrigeration 

cycle, Hybrid solar vapor-compression 

refrigeration cycle, Coefficient of Performance 

(COP). 

1. Đặt vấn đề 

Điều hòa nhiệt độ ngày càng được ứng dụng rộng 

rãi cùng với sự phát triển của công nghệ và nhu cầu 

ngày càng tăng về tiện nghi cho con người. Tùy theo 

phạm vi ứng dụng, hệ thống điều hòa nhiệt độ có thể 

được thiết kế khác nhau. Những ứng dụng lớn ở các 

nhà máy, trung tâm thương mại thường áp dụng các 

hệ thống điều hòa trung tâm hay hệ thống điều hòa 

gián tiếp (chiller). Những tòa nhà nhỏ hay hộ gia đình 

thì thường sử dụng các máy điều hòa độc lập. Phổ biến 

nhất hiện nay là các hệ thống gồm dàn nóng và dàn 

lạnh độc lập (split-type). 

Vấn đề lớn nhất đối với việc trang bị điều hòa nhiệt 

độ là chi phí năng lượng. Ví dụ, ở Việt Nam, khi mà 

giá thành các máy điều hòa gia dụng chỉ khoảng từ 6-

10 triệu đồng thì hầu hết các hộ dân đều có khả năng 

đầu tư. Việc sử dụng điều hòa nhiệt độ với chi phí điện 

năng hàng tháng tăng thêm cả triệu đồng là vấn đề mà 

nhiều gia đình phải cân nhắc. Nhiệt độ môi trường 

(hay cường độ bức xạ mặt trời) tỷ lệ thuận với chi phí 

năng lượng cho điều hòa nhiệt độ. Vì vậy, việc nghiên 

cứu tận dụng một phần năng lượng mặt trời cho điều 

hòa nhiệt độ có ý nghĩa to lớn và được nhiều nhà khoa 

học quan tâm. Hiện đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề 

này như các hệ thống điều hòa theo nguyên lý hấp thụ 

hay sử dụng pin mặt trời phát điện. Tuy nhiên, các kết 

quả nghiên cứu còn khá hạn chế và chưa được ứng 

dụng rộng rãi do chi phí đầu tư cũng như hiệu suất tận 

dụng năng lượng thấp. Việt Nam nằm ở vùng khí hậu 

nhiệt đới, nên nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ rất 

lớn. Vì vậy, nếu các giải pháp tận dụng nguồn năng 

lượng chất lượng thấp như năng lượng mặt trời được 

nghiên cứu thành công thì sẽ mang lại lợi ích to lớn. 

2. Mô hình hệ thống điều hòa hybrid với quá 

trình cấp nhiệt đẳng tích 

2.1. Chu trình lạnh nén hơi truyền thống 

Chu trình lạnh nén hơi truyền thống được biểu 

diễn trên đồ thị log(P-h) và đồ thị T-s như ở Hình 1, 

với các quá trình như sau: 

1-2: Quá trình nén thực tế (1-2s là quá trình nén 

đoạn nhiệt); 

2-3: Quá trình ngưng tụ tại dàn ngưng; 

3-4: Quá trình tiết lưu tại van tiết lưu; 

4-1: Quá trình nhận nhiệt tại dàn bay hơi. 

Các thông số cơ bản của chu trình được xác định 

theo các công thức sau [4]. 

Công suất làm lạnh đơn vị: 

    
1 4Lq h h    [kJ/kg]       (1) 

Công suất tiêu thụ đơn vị của máy nén:  

      
2 1wc h h    [kJ/kg]        (2) 
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Công suất thải nhiệt đơn vị ở dàn ngưng tụ:  

    
2 3Hq h h   [kJ/kg]       (3)  

Hệ số làm lạnh: 

      
W
L

c

Q
COP                (4) 

Trong đó h1 và h2 là enthalpy của môi chất lạnh tại 

đầu vào và đầu ra của máy nén, h3 là enthalpy của môi 

chất lạnh tại đầu ra dàn ngưng và h4 là enthalpy tại đầu 

vào của dàn bay hơi. 

Hiệu suất đoạn nhiệt của máy nén [5]: 

      2 1

2 1

s
c

h h

h h







        (5) 

Trong đó h2s là entanpy tại đầu ra của máy nén với 

quá trình nén là đoạn nhiệt thuận nghịch. 

Áp dụng tính toán chu trình lạnh trên phần mềm 

Coolpack với các thông số đầu vào lấy từ một mẫu 

máy điều hòa nhiệt độ Hãng Daikin như ở Bảng 1. Giả 

thiết nhiệt độ môi trường là 350C. 

Kết quả tính toán chu trình được mô tả ở Bảng 2 

và Hình 2.

 

 

 

 

 

 

2.2. Chu trình lạnh hoán cải 

Nhằm tận dụng năng lượng từ nguồn chất lượng 

thấp, thực hiện hoán cải chu trình truyền thống bằng 

cách bổ sung bộ trao đổi nhiệt giữa môi chất và nước 

nóng trong két đặt trước hoặc sau máy nén. Hệ thống 

hoán cải với két nước nóng đặt sau máy nén như ở 

Hình 3. 

Bảng 1. Thông số đầu vào tính toán chu trình máy lạnh gia dụng 

Thông số Giá trị Thông số Giá trị 

Tên máy FTC25NV1V/RC25NV1V Nhiệt độ bay hơi 30C 

Công suất lạnh 2,637kW (9000Btu/h) Nhiệt độ ngưng tụ 440C 

Môi chất lạnh R22 Độ quá nhiệt dàn lạnh 1 độ 

Hiệu suất thể tích 0,8 Độ quá lạnh dàn ngưng 1 độ 

Hiệu suất đoạn nhiệt 0,85 Tổng sụt áp 0,25 bar 

 

Bảng 2. Kết quả tính chu trình lạnh nén hơi máy điều hòa nhiệt độ 

Điểm t [0C] P [bar] v [m3/kg] h [kJ/kg] s [kJ/kg.K] 

1  3,85  5,43 0,043576 407,184 1,7510 

2 69,43 16,94 0,016064 440,778 1,7658 

3 69,35 16,88 0,016117 440,778 1,7660 

4 42,87 16,84 - 253,515 - 

5 -  5,53 - 253,515 - 

6 4,00  5,48 0,043154 407,184 1,7502 

 

 

Hình 1. Chu trình lạnh nén hơi truyền thống 

 

Hình 2. Chu trình lạnh máy điều hòa 

truyền thống trên Coolpack 
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Hình 3. Sơ đồ chu trình lạnh hoán cải 

Chu trình hoán cải được biểu diễn trên đồ thị 

log(P-h) như trên Hình 4. 

  

Hình 4. Chu trình hoán cải với quá trình cấp nhiệt sau 

máy nén  

Ngoài quá trình nén thông thường, môi chất còn 

thực hiện quá trình nhận nhiệt đẳng tích để tăng nhiệt 

độ và áp suất trước khi được đưa đến dàn ngưng tụ. 

Nước nóng trong két có thể lấy từ bộ hâm năng lượng 

mặt trời. Với điều kiện bức xạ mặt trời cao vào những 

ngày trời nắng, các bộ hâm năng lượng mặt trời dân 

dụng trên thị trường có thể cung cấp nhiệt độ khoảng 

95-980C. Trạng thái điểm a của chu trình được xác 

định thông qua 2 quá trình: quá trình nén thực trong 

máy nén 1-a và quá trình cấp nhiệt đẳng tích a-2a. 

Thực hiện tính toán mô phỏng với điều kiện nhiệt độ 

cuối quá trình cấp nhiệt thay đổi từ 75-950C, áp suất 

ngưng tụ không thay đổi so với với chu trình nguyên 

thủy. Thông số trạng thái của chu trình hoán cải được 

xác định như dưới đây. 

Các thông số trạng thái ở điểm 2a, được ký hiệu 

chung là 2a và được xác định theo quan hệ sau: 

2a = f(p2a = p2; T2a = 750C…950C)   (6) 

Tương tự với điểm a: 

 2; ;a c as a af s v v           (7) 

Công suất tiêu thụ riêng của máy nén, kJ/kg: 

 
1wca ah h        (8) 

Chỉ số sử dụng năng lượng hiệu quả: 

   
6 5

1

a

a

h h
COP

h h






                (9)      

Năng lượng tiết kiệm của máy nén, %: 

   w
1 .100%

w

ca
a

c


 

  
 

           (10)  

3. Kết quả và thảo luận 

Nhằm đánh giá mức độ cải thiện năng lượng, tiến 

hành tính toán và so sánh giữa chu trình hoán cải và 

chu trình truyền thống. Thực hiện việc tính toán với 

áp suất bình ngưng giống như chu trình nguyên thủy 

(17bar) và nhiệt độ trước bình ngưng thay đổi từ 75-

950C trên phần mềm EES theo các công thức từ (6) 

đến (10). Kết quả tính toán như trong Bảng 3: 

Dễ thấy, khi tăng nhiệt độ nước trong két nước 

nóng thì công nén giảm dần, hệ số làm lạnh (COP) 

tăng dần và đạt đến giá trị 5,42 ở nhiệt độ 950C, còn 

hệ số tiết kiệm năng lượng so với chu trình nguyên 

thủy tăng dần. Mức độ tiết kiệm năng lượng đạt tối đa 

là 16,7% ở nhiệt độ 950C. Hiệu quả tận dụng nhiệt 

càng tăng khi nhiệt độ nguồn nhiệt tăng.  

Bảng 3. Kết quả tính chu trình lạnh điều hòa hoán cải 

 

STT 

Nhiệt độ 

trước 

 dàn 

ngưng 

T2a[oC] 

Nhiệt độ 

sau  

máy nén 

Ta[oC] 

Áp suất 

sau máy 

nén 

Pa[bar] 

Enthanpy 

sau máy 

nén 

ha[kJ/kg] 

Công suất 

nén riêng 

chu trình 

gốc 

wc[kJ/kg] 

Công suất 

nén riêng 

chu trình 

hoán cải 

wca[kJ/kg] 

 

COPa 

Năng 

lượng 

tiết 

kiệm 

ηa [%] 

1 75 64,67 15,81 438,3 33,99 31,42 4,88 7,56 

2 80 63,01 15,39 437,4 33,99 30,59 5,01 10,01 

3 85 61,44 14,99 436,6 33,99 29,79 5,15 12,34 

4 90 59,94 14,63 435,9 33,99 29,04 5,28 14,57 

5 95 58,50 14,28 435,2 33,99 28,31 5,42 16,70 
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Rõ ràng, việc cung cấp thêm một quá trình cấp 

nhiệt đã làm tăng nhiệt độ và áp suất của môi chất so 

với trước khi ra khỏi máy nén. Nhờ vậy mà công suất 

tiêu thụ cho máy nén giảm đi. Tuy nhiên, để đạt được 

áp suất ngưng tụ không đổi, quá trình cấp nhiệt đẳng 

tích đã làm nhiệt độ môi chất trước dàn ngưng tụ tăng 

cao hơn so với chu trình nguyên thủy. Điều này có 

nghĩa là cần phải thực hiện quá trình ngưng tụ hiệu 

quả hơn để đảm bảo thông số của môi chất sau dàn 

ngưng trở lại giống như đối với chu trình nguyên thủy. 

4. Kết luận 

Việc nghiên cứu tận dụng những nguồn năng 

lượng có chất lượng thấp, có khả năng tái tạo như 

năng lượng mặt trời là xu hướng tất yếu. Nhiều 

nghiên cứu hiện nay hướng đến sử dụng năng lượng 

mặt trời cho điều hòa nhiệt độ bằng chu trình lạnh 

hấp thụ hay sử dụng tấm pin mặt trời kết hợp ắc quy 

để vận hành máy nén. Hướng tận dụng trực tiếp 

năng lượng nhiệt từ mặt trời chưa có nhiều nghiên 

cứu, cả trong nước và trên thế giới. Kết quả tính 

toán lý thuyết cho thấy khả năng tiết kiệm trên 15% 

với nhiệt tạo ra các bộ hâm năng lượng mặt trời dân 

dụng. Trước khi tiến hành nghiên cứu thực nghiệm, 

cần tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu tính toán bộ trao đổi nhiệt dạng ống 

cho quá trình cấp nhiệt trong két nước nóng; 

- Tính chọn dàn ngưng tụ phù hợp khi nhiệt độ 

của môi chất sau quá trình nén cao hơn so với chu 

trình nguyên thủy nhằm đảm bảo nhiệt độ môi chất 

sau dàn ngưng tụ tương đương như đối với chu trình 

nguyên thủy; 

- Nghiên cứu hệ thống tự động điều chỉnh máy nén 

nhằm duy trì áp suất môi chất trước dàn ngưng tụ 

không đổi khi nhiệt độ nguồn nhiệt năng lượng mặt 

trời thay đổi. 

Ngoài ra, để có thể áp dụng vào thực tiễn, cần 

nghiên cứu mức độ bức xạ mặt trời theo từng địa 

phương để có thể đánh giá tổng thể các chỉ tiêu kỹ 

thuật, kinh tế của phương án. Dễ thấy, giải pháp tận 

dụng năng lượng mặt trời là phù hợp nhất cho các 

ứng dụng điều hòa nhiệt độ cho công sở, trường học 

- nơi mà nhu cầu sử dụng năng lượng điều hòa chủ 

yếu vào thời gian có bức xạ mặt trời cao. Giải pháp 

cũng hiệu quả hơn với các vùng có cường độ bức xạ 

mặt trời ổn định trong năm như miền Trung và miền 

Nam Việt Nam. 
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Tóm tắt 

Sử dụng lưu hồi khí thải (EGR) giảm phát thải khí 

NOx là một trong các giải pháp hiệu quả và đang 

được áp dụng phổ biến cho các động cơ diesel nói 

chung và diesel thủy nói riêng. Tuy nhiên, giải 

pháp này chủ yếu dành cho các động cơ diesel thế 

hệ mới. Đối với động cơ diesel đang khai thác, 

chưa có nhiều nghiên cứu và ứng dụng cụ thể. 

Trước yêu cầu bắt buộc về giảm phát thải NOx 

của Công ước MARPOL phụ lục VI đối với tàu 

biển, các động cơ diesel thủy đang khai thác ở 

Việt Nam cần có các giải pháp phù hợp và có tính 

khả thi. Do đó, nghiên cứu thử nghiệm các giải 

pháp EGR dành cho đối tượng động cơ này nhằm 

đánh giá phương án áp dụng là thực sự cần thiết, 

làm cơ sở để tham khảo và triển khai các bước 

ứng dụng tiếp theo trong thực tiễn. 

Từ khóa: EGR, phát thải NOx, diesel thủy. 

Abstract 

Exhaust Gas Recirculation (EGR) solution for 

decreasing the NOx emissions is one of the 

effective measures and widely applied for general 

diesel engines and marine engines as well. This 

method has been mainly implemented for the new 

engines; however it is lack of the same studies for 

the existing ones. Facing to the compulsory 

regulations of the MARPOL Annex VI on NOx 

emissions control, it can be seen that the current 

diesel engines on-board the Vietnamese sea-going 

fleets need more and more applicable and feasible 

solutions. Hence, an experimental study on 

evaluating the NOx reduction effectiveness of the 

EGR measure will be one of them in order to be 

referred as a positive and convincible basis for 

next steps of realization. 

Keywords: EGR, NOx emissions, marine engine. 

 

1. Đặt vấn đề 

Nhằm tăng cường việc bảo vệ môi trường biển, 

Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) đã thiết lập giới 

hạn phát thải NOX và đưa ra lộ trình áp dụng đối với 

các động cơ diesel thủy [1]. Hiện nay, hầu hết các 

động cơ diesel thủy sản xuất mới đều được các nhà 

sản xuất động cơ trang bị hệ thống hồi lưu khí thải 

(EGR) nhằm giảm phát thải chất NOx một cách hiệu 

quả [2]. Theo đó, một phần khí xả sẽ được đưa trở lại 

đường nạp trong một số chế độ tải nhằm tăng hệ số 

khí sót, giảm lượng oxy cung cấp vào buồng đốt, dẫn 

đến hạn chế tốc độ tăng nhiệt độ tạo phản ứng sinh 

khí NOx. Công nghệ EGR được tập trung vào việc 

kiểm soát sự rò lọt ngược của khí nạp vào đường khí 

xả hồi lưu và tỷ lệ EGR (tỷ lệ không khí-khí thải lưu 

hồi) một cách hợp lý. Trong đa số trường hợp, áp 

suất của khí trước cửa nạp được thiết kế cao hơn so 

với khí thải hồi lưu (EGR), nên khí thải từ đường xả 

của động cơ không thể hút trực tiếp vào đường nạp. 

Đã có nhiều nghiên cứu khác nhau trong vấn đề này 

như: cấp vào cửa hút của máy nén tăng áp, cấp vào 

phía sau máy nén,... Lựa chọn giải pháp thích hợp 

với từng động cơ phụ thuộc vào loại động cơ, nhiên 

liệu sử dụng, công suất động cơ. Các nghiên cứu liên 

quan đến EGR đã được tiến hành khá đầy đủ, từ việc 

nghiên cứu lý thuyết, mô phỏng [3], nghiên cứu thử 

nghiệm [4], hay phương án tối ưu hóa lượng EGR 

[5], nhưng có thể thấy rằng nghiên cứu về EGR đều 

chủ yếu hướng đến việc sản xuất động cơ mới. Các 

nghiên cứu phục vụ mục đích hoán cải các động cơ 

diesel thủy thế hệ cũ còn chưa có nhiều hoặc chỉ đối 

với các động cơ ô tô [6]. 

Động cơ diesel thủy tại Việt Nam lắp trên các 

phương tiện thủy nội địa cũng như tàu biển là khá 

lớn và đa dạng. Tiệm cận dần với các quy định kiểm 

soát NOx, rất khó có thể thay thế toàn bộ số lượng 

động cơ này bằng các động cơ mới trong thời gian 

ngắn được. Chính vì vậy, tìm kiếm các giải pháp 

dành cho đối tượng động cơ này luôn được các nhà 
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khoa học trong nước quan tâm, đặc biệt đối với các 

nghiên cứu mang tính thực nghiệm. Dựa vào cơ sở 

nghiên cứu các công trình đã công bố trên thế giới, 

tác giả lựa chọn thử nghiệm đối sánh 2 phương pháp 

EGR được cho là có tính khả thi cao đối với các 

động cơ đang khai thác: EGR áp suất thấp (trước 

tuabin tăng áp) và EGR áp suất cao (sau tua bin tăng 

áp). Quá trình thử nghiệm được thực hiện trên động 

cơ HANSHIN 6LU32 với lưu lượng tái sử dụng khí 

thải EGR trong khoảng từ 2% đến 15%. 

2. Tính toán mô hình thử nghiệm 

2.1. Đối tượng thử nghiệm  

Động cơ 6LU32 là động cơ diesel thuỷ có tua bin 

tăng áp, cỡ trung, vòng quay trung bình, dùng để dẫn 

động trực tiếp cho chân vịt trong hệ động lực của các 

tàu biển từ 2.000-5.000DWT. Động cơ được lựa 

chọn làm đối tượng thử nghiệm vì có khả năng sử 

dụng được cả nhiên liệu thuộc phân đoạn cuối của 

quá trình chưng cất dầu thô (nhiên liệu nặng FO).  

Các thông số cơ bản của động cơ 6LU32 như 

trong Bảng 1. 

Với mục tiêu đối sánh khả năng xử lý NOx của 

các động cơ đang khai thác, nên tỷ lệ EGR được lựa 

chọn ở mức độ nhỏ, dự kiến tối đa là 20%. 

2.2. Phương pháp EGR áp suất cao bằng ống 

phun Venturi 

Theo phương pháp này, khí xả lưu hồi được đưa 

lại đường nạp, phía sau máy nén tuabin tăng áp (môi 

trường áp suất cao) thông qua ống phun Venturi. 

Dòng khí nạp áp suất cao lưu động nhanh qua ống 

Venturi, đóng vai trò là dòng công chất chính tạo 

chân không, dẫn động hút khí thải lưu hồi. Sự vận 

động hỗn loạn và giao thoa giữa dòng khí sạch áp 

suất cao với khí lưu hồi trong không gian hẹp tạo nên 

hỗn hợp “không khí sạch-khí thải sạch” với độ đồng 

nhất cao trước khi cấp vào động cơ. Tùy thuộc vào 

mục tiêu thiết kế và mức độ giảm nồng độ NOx, tỷ lệ 

khí thải lưu hồi sẽ được lựa chọn hợp lý. 

 

Hình 1. Cấu tạo ống Venturi 

Hai thông số chính ảnh hưởng đến hiệu suất của 

ống Venturi là tiết diện cổ ống và góc phân kỳ (góc 

tiết diện tăng dần theo dòng chảy). Vùng tiết diện cổ 

ống quyết định năng suất của ống Venturi, còn góc 

phân kỳ sẽ ảnh hưởng đến sự tăng áp suất khí sau khi 

hòa trộn. Ống Venturi được tính toán thiết kế theo 

các thông số định mức của động cơ 6LU32 (970KW, 

340v/p). Để đơn giản trong tính toán, dòng chảy trong 

đường ống được coi là dòng chảy không đổi và van 

EGR được điều chỉnh từ đóng hoàn toàn thành mở 

hoàn toàn khi động cơ làm việc. Sơ đồ EGR áp suất 

cao được đề xuất như trên Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quá trình tính toán được dựa trên các công thức 

cơ bản sau: 

- Áp suất đối với chất khí lý tưởng: 

𝑝 =  𝜌. 𝑅𝑇 (1) 

- Mật độ dòng đối với chất lỏng liên tục: 
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Hình 2. Sơ đồ hệ thống trộn và kiểm soát tỷ lệ trộn 

của khí thải lưu hồi EGR áp suất cao [7] 

1. Động cơ diesel; 2. Tuabin khí xả; 3. Máy nén tăng áp;  

4. Tháp lọc muội và xử lý SOx; 5. Van điều chỉnh EGR;  

6. Nhiệt kế; 7. Lưu lượng kế; 8. Ống venturi; 9. Bầu làm mát; 

10. Van điều chỉnh khí tăng áp; 11. Van điều chỉnh khí xả qua tháp. 

Bảng 1. Thông số động cơ HANSHIN 6LU32 [7] 

Thông số Giá trị 

Động cơ HANSHIN 6LU32 

Số xi lanh 6 

Vòng quay định mức 340v/phút 

Công suất định mức 1300HP/970kW 

Đường kính xi lanh 320mm 

Hành trình piston 510mm 

Tốc độ trung bình piston 5,78m/s 

Lưu lượng khí xả lưu hồi (20-30)% 

Lưu lượng khí sạch lớn nhất 

theo yêu cầu  
4701,79 m3/h 

Đường kính ống dẫn khí 

nạp từ máy nén đến bầu 

sinh hàn 

158mm 
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     m =  ρ. Av (2) 

- Vận tốc âm: 

     𝑎 =  √𝑘 𝑅𝑇 (3) 

- Số Mach: 

     M =   v/a (4) 

Trong đó: 𝑝 là áp suất khí nạp (MPa), 𝜌 là mật 

độ khí nạp (kg.m-3); R là hằng số chất khí (J kg-1K-1); 

T là nhiệt độ tuyệt đối của khí nạp (0K); 𝑚 là mật độ 

dòng khí nạp (kgS-1); A là diện tích mặt cắt ngang 

đường ống (m2); 𝑣 là tốc độ dòng khí nạp (ms-1); 𝑘 là 

chỉ số nén đoạn nhiệt k=Cp/CV; Cp nhiệt dung riêng 

đẳng áp của chất khí; CV nhiệt dung riêng đẳng tích 

của chất khí; M là số Mach. 

Các điều kiện biên cơ bản được xác định như sau: 

Đường kính vào và ra của ống Venturi được thiết kế 

bằng đường kính ống khí nạp d1 = d2 = 115mm, áp 

suất khí ra khỏi máy nén p1 = 0,157MPa, nhiệt độ T1 = 

3450K, lưu lượng khí nạp m1 = 0,529 kgs-1, áp suất khí 

xả trước tuabin p2 = 0,15MPa. Theo đó, ống Venturi 

được tính toán và thiết kế với các thông số như trong 

Bảng 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Phương pháp EGR áp suất thấp 

Phương pháp này sẽ đưa khí xả lưu hồi trở lại 

trước cửa hút của máy nén tuabin tăng áp (vùng áp 

suất thấp). Do có độ chênh áp suất giữa khí xả lưu 

hồi và khí ngoài trời, nên khí xả lưu động dễ dàng 

trở lại cửa hút. Tuy nhiên, nhằm kiểm soát lượng 

khí EGR một cách chủ động, bên cạnh việc điều 

chỉnh độ mở của van EGR, nhóm nghiên cứu bổ 

sung quạt tăng áp cưỡng bức (11 - Van điều chỉnh 

khí xả qua tháp) trên đường lưu hồi. Sơ đồ của hệ 

thống thử nghiệm được đề xuất như trên Hình 2. 

Quạt tăng áp được trang bị cho hệ thống cấp khí 

thải tái lưu hồi với mục đích chủ động cấp lượng 

khí thải cần thiết theo thiết kế vào cửa nạp động cơ 

mà không phụ thuộc vào áp suất của không khí 

nạp trước máy nén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc thiết kế và chế tạo hệ thống cấp khí thải lưu 

hồi vào cửa hút máy nén được bắt đầu từ tính kích 

thước của đường ống cấp, mà thực chất chính là 

đường kính của đường ống này. Phương pháp tính đơn 

giản nhất chính là tính theo tỷ lệ giữa lưu lượng khí 

thải lưu hồi và tổng lưu lượng khí nạp vào động cơ: 

      

  100.%



















nap

EGR

m

m
EGR

          (5) 

Vậy với thiết kế có thể sử dụng đến 20% lượng 

khí thải lưu hồi, thì theo công thức trên sẽ tính được 

giá trị của lượng khí thải lưu hồi cần thiết: 

mEGR = (20/100). 4701,79m3/h = 940m3/h 

Lựa chọn quạt tăng áp cấp khí thải tái lưu hồi vào 

động cơ diesel 6LU32 với các thông số kĩ thuật như 

trong Bảng 3. 

 

 

 

 

 

 

3. Lắp đặt và thử nghiệm 

Hệ thống thử nghiệm được xây dựng bao gồm 

tổng thể các trang thiết bị của cả 2 phương pháp và 

hoán đổi việc dẫn khí lưu hồi thông qua điều chỉnh 

các van phân phối. Tuỳ theo lượng khí thải lưu hồi ở 

từng chế độ thử nghiệm của động cơ, độ mở của các 

van điều chỉnh khí xả ra khỏi tháp lọc sẽ được thiết 

đặt theo. Thiết bị tạo tải cho động cơ là phanh thủy 

lực Omega 1500 do hãng AVL ZOLLNER GMBH - 

Cộng hòa Áo chế tạo. Quá trình thử nghiệm được 

thực hiện với 3 chế độ tải dùng cho động cơ diesel 

thủy theo tiêu chuẩn là 242kW (25%), 485kW (50%) 

Bảng 2. Thông số tính toán ống Venturi 

Thông số Giá trị 

Chiều rộng cổ họng ống 54,84 mm 

Góc co 24o 

Chiều dài của vòi phun ống Venturi 141,5 mm 

Tổng chiều dài ống 441,5 mm 

Chiều dài phần hòa trộn 50 mm 

Chiều dài bộ khuyếch tán 245 mm 

Góc khuyếch tán 14o 
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Hình 3. Sơ đồ hệ thống trộn và kiểm soát tỷ lệ trộn của 

khí thải lưu hồi EGR áp suất thấp [7] 

1. Động cơ diesel; 2. Tuabin khí xả; 3. Van ba ngả điều chỉnh khí xả; 

4. Tháp lọc muội và xử lý SOx; 5. Van điều chỉnh EGR; 6. Nhiệt kế; 

7. Lưu lượng kế; 8. Bầu làm mát; 9. Thiết bị điều hướng khí xả;  

10. Khí nạp mới; 11. Quạt tăng áp. 

 

Bảng 3. Thông số kỹ thuật của quạt tăng áp 

Thông số Giá trị 

Lưu lượng quạt 1500-2000m3/h 

Áp suất Max. 1,4 bar 

Nhiệt độ công tác 1600C 
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và 730kW (75%) tại vòng quay 280v/ph. Quá trình 

đo mức độ phát thải NOx của động cơ tại các chế độ 

tải và phương pháp EGR sẽ được thực hiện bằng 

thiết bị TESTO 350 đo tại đầu ống xả ra ngoài trời.  

Sơ đồ kết nối hệ thống thử nghiệm thực tế như 

trên Hình 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết quả thử nghiệm và đánh giá 

Kết quả thử nghiệm đối với từng giải pháp được 

tổng hợp như trên Hình 5 và Hình 6.  

 

 

Một số đánh giá rút ra như sau: 

- Đánh giá về hiệu quả giảm phát thải NOx khi 

sử dụng giải pháp hồi lưu khí xả EGR: 

Đồ thị Hình 5 cho thấy, với cả hai phương pháp 

EGR, có thể thấy tác động tích cực của các phương 

pháp EGR trong việc cải thiện hiệu quả phát thải 

NOx, đặc biệt là ở điều kiện tải cao. Nồng độ phát 

thải NOx ở chế độ 75% tải cao gấp 1,5-2,5 lần so với 

chế độ tải thấp hơn. Điều này có thể lý giải khi ở các 

chế độ tải thấp, do tốc độ hình thành NOx chậm hơn 

nhiều so với các chế độ tải cao, nên việc xử lý NOx 

trong các chế độ này không rõ rệt. Tuy nhiên, có thể 

thấy rõ xu hướng tăng hiệu quả xử lý NOx trong cả 

hai trường hợp khi tăng dần tỷ lệ khí xả hồi lưu. Điển 

hình là, ở điều kiện tải 75%, khi tỷ lệ EGR thay đổi 

từ 2 đến 12%, NOx giảm từ 1,43 × 10−3 xuống 1,06 × 

10−3, tổng giảm 22% đối với phương pháp EGR áp 

suất cao và 24% đối với phương pháp EGR áp suất 

thấp. Đó chính là do ở chế độ này, một lượng lớn khí 

trơ trong khí thải gây cản trở quá trình đốt cháy và 

nhiệt độ trong xi lanh giảm. Vì tốc độ tạo ra NO thấp 

hơn tốc độ phản ứng đốt cháy, chỉ một lượng nhỏ 

NO được tạo ra ở rìa ngoài của ngọn lửa. Với sự gia 

tăng tốc độ động cơ diesel, thời gian nhiệt độ cao 

được rút ngắn và NO không thể đạt đến hàm lượng 

cân bằng. Do đó, việc tạo ra NOx giảm cùng với sự 

gia tăng khí thải lưu hồi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Nồng độ phát thải NOx theo chế độ tải động cơ 

Tháp 

lọc 

SOx 

Van điều 

chỉnh lưu 

lượng 

Cụm ống 

Venturi 

Quạt tăng áp 

Hình 4. Sơ đồ lắp đặt thử nghiệm hệ thống EGR 

Hình 5. Phát thải NOx khi sử dụng các phương pháp EGR 
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- Đánh giá hiệu quả xử lý NOx của 2 phương 

pháp EGR thử nghiệm: 

Nhìn chung, các phương pháp đều có các tác 

động như nhau, nhưng thấy rõ phương pháp EGR áp 

suất thấp hiệu quả cao hơn khoảng 20-30%, khi 

lượng khí thải lưu hồi chủ động chiếm thể tích của 

khí nạp mới, làm tăng hệ số khí sót. Các kết quả cho 

thấy, sự thay đổi các giá trị phát thải theo tỷ lệ EGR 

ở các chế độ tải là rất khác nhau. Trong phạm vi tỷ lệ 

EGR dưới 10%, ở chế độ 25% tải, mức độ giảm phát 

thải NOx của phương pháp EGR áp suất cao không 

có sự thay đổi khi tăng tỷ lệ khí EGR. Đối với trường 

hợp EGR áp suất thấp, có xảy ra cả trường hợp tăng 

NOx khi tiếp tục tăng EGR lớn hơn 11%. Lý do 

chính là khi động cơ diesel ở tốc độ thấp, lượng khí 

thải EGR sẽ làm giảm nồng độ oxy cấp vào trong xi 

lanh, điều này cũng sẽ làm tăng nhiệt độ trong xi 

lanh. Do đó, dẫn đến tác động tiêu cực của EGR đối 

với phát thải NOx. 

5. Kết luận 

Quá trình thử nghiệm đối sánh hiệu quả xử lý 

NOx cho động cơ diesel của các phương pháp EGR, 

rút ra đánh giá chung như sau: 

- Cả hai phương pháp đều cho hiệu quả giảm 

NOx trong phát thải khí xả động cơ diesel rất tốt, dễ 

dàng lắp đặt và triển khai đối với các động cơ diesel 

đang khai thác. 

- Phương pháp cấp khí EGR áp suất cao bằng 

ống Venturi có thể tạo hỗn hợp không khí - khí thải 

với độ đồng nhất cao, chất lượng sạch, nhưng ống 

Venturi phải được thiết kế riêng cho từng động cơ 

sử dụng.  

- Phương pháp cấp khí thải lưu hồi áp suất thấp 

cấp chủ động khí thải EGR bằng quạt tăng áp, thích 

hợp đối với các động cơ công suất lớn cần một lượng 

khí thải tái lưu hồi lớn, hệ thống đơn giản, dễ chế tạo, 

bảo quản và kiểm soát được lượng khí thải tái lưu 

hồi một cách chính xác. Tuy vậy, phương pháp này 

dễ làm bẩn cửa hút và cánh máy nén, giảm hiệu suất 

của động cơ. 

Trong điều kiện ở Việt Nam, để đơn giản hóa và 

tăng tính khả thi áp dụng giải pháp EGR cho các 

động cơ diesel đang khai thác, đặc biệt là các động 

cơ diesel cỡ vừa và lớn lắp trên tàu biển là đối 

tượng được ưu tiên và chịu sự kiểm soát nghiêm 

ngặt của Công ước MARPOL phụ lục VI, phương 

pháp EGR áp suất thấp được khuyến cáo sử dụng. 

Hiệu quả sử dụng của phương pháp được nâng lên 

khi kết hợp với các bộ làm mát khí EGR và tỷ lệ 

EGR dưới 15%. Hệ thống cũng dễ dàng tích hợp 

với các phương án xử lý các thành phần phát thải 

SOx, muội,... để đáp ứng yêu cầu của Công ước. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày việc tính toán áp suất cần 

thiết cho mối ghép độ dôi giữa áo trục và trục 

chân vịt tàu thủy dựa trên tải trọng tác dụng lên 

mối ghép, từ đó lựa chọn lắp ghép tiêu chuẩn 

tương ứng đảm bảo độ dôi này. 

Từ khóa: Áo trục, trục chân vịt, lắp ghép độ dôi. 

Abstract 

Ship propeller shafts are covered by shaft sleeves 

to protect from wear and corrosion. These mating 

parts are normally interference-fitted and 

determined almost by experience. The aim of this 

study is to establish a general procedure to 

estimate necessary interference-fit for propeller 

shaft-sleeve mating parts based on working load. 

Keywords: Shaft sleeve, propeller shaft, 

interference fit.  

1. Đặt vấn đề 

Để bảo vệ trục chân vịt khi hoạt động trong môi 

trường nước biển hay dầu nhờn áp lực đặc biệt là làm 

giảm ma sát giữa đoạn trục tiếp xúc với bạc đỡ trục, 

nâng cao tuổi thọ của trục chân vịt, người ta thường 

bọc phần trục làm việc trực tiếp với gối đỡ bằng một 

ống kim loại mỏng gọi là áo trục (Hình 1). 

 

Hình 1. Trục chân vịt đã được bọc áo trục 

Áo trục chân vịt là tiết máy bảo vệ trục trong điều 

kiện các ổ trục được bôi trơn bằng nước biển hay trong 

dầu nhờn áp lực. Mối ghép giữa áo trục và trục chân 

vịt là mối ghép có độ dôi. Việc chọn đúng chế độ lắp 

ghép cho mối ghép này không những đảm bảo khả 

năng chịu tải cho mối ghép, đảm bảo độ bền của áo 

trục, mà còn là một trong những yếu tố quyết định đến 

tuổi thọ của hệ trục, chu kỳ lên đà và hiệu quả khai 

thác của cả con tàu nói chung. 

Hiện nay, việc tính toán, lựa chọn lắp ghép cho 

mối ghép giữa áo trục và trục chân vịt tàu thủy vẫn 

được tiến hành theo kinh nghiệm của đóng tàu Việt 

Nam và Nga (Liên xô cũ), chưa có cơ sở lý thuyết tính 

toán khoa học, rõ ràng [3, 4, 6].  

Bài báo này trình bày việc xác định áp suất cần 

thiết cho mối ghép độ dôi giữa áo trục và trục chân vịt 

tàu thủy, làm cơ sở cho việc tính toán và lựa chọn (gọi 

tắt là tính chọn) lắp ghép tiêu chuẩn cho mối ghép này. 

Trước tiên, cần xác định được tải trọng tác dụng lên 

mối ghép, sau đó xác định áp suất và độ dôi cần thiết 

để chịu được tải trọng này và cuối cùng, từ độ đôi cần 

thiết, lựa chọn được lắp ghép tiêu chuẩn, đảm bảo điều 

kiện làm việc bình thường của mối ghép.  

2. Cơ sở lý thuyết tính toán và lựa chọn lắp 

ghép cho mối ghép có độ dôi  

Độ dôi N là hiệu dương giữa đường kính trục B và 

đường kính lỗ A: N = B - A (Hình 2). Sau khi lắp, nhờ 

biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo, đường kính d của 

các bề mặt lắp ghép là chung cho các tiết máy ghép. 

Khi đó, trên bề mặt lắp ghép xuất hiện áp suất p và lực 

ma sát tương ứng. Lực ma sát đảm bảo trục và áo trục 

không dịch chuyển tương đối với nhau và cho phép 

mối ghép chịu được mô men xoắn T, lực dọc trục Fa 

và cả mô men uốn M. 

 

Hình 2. Mối ghép độ dôi 

Lắp ghép tiêu chuẩn được chọn theo điều kiện đảm 

bảo trục và moay ơ không dịch chuyển tương đối với 
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nhau mà không cần sử dụng thêm tiết máy phụ nào. 

Tuy nhiên, có thể có những trường hợp, lắp ghép được 

chọn không thỏa mãn điều kiện bền của trục và moay 

ơ vì độ dôi làm chúng bị phá hỏng hoặc biến dạng quá 

lớn. Vì vậy khi tính toán cần đảm bảo cả điều kiện bền 

của mối ghép (đảm bảo trục và moay ơ không dịch 

chuyển tương đối với nhau) và điều kiện bền của trục 

và moay ơ (trục và moay ơ không bị biến dạng quá 

lớn). Tính toán độ bền và biến dạng của trục và moay 

ơ là tính toán kiểm nghiệm tính khả dụng của lắp ghép 

được chọn [10]. 

Dựa theo tải trọng tác dụng lên mối ghép, cần tính 

áp suất trên bề mặt tiếp xúc giữa hai tiết máy, sau đó 

theo lý thuyết tính toán ống dày [5], tính được độ dôi 

tính toán tương ứng N. 

Vì khi lắp ghép, những đỉnh nhấp nhô bị san phẳng 

một phần, nên độ dôi tính toán (độ dôi làm việc) nhỏ 

hơn độ dôi cần thiết ban đầu (độ dôi cho phép nhỏ 

nhất). Vì vậy độ dôi cần thiết phải là độ dôi tính toán 

được bù thêm một lượng bằng phần bị san phẳng:  

),RR(2,1NN 2Z1ZC          (1) 

RZ1, RZ2 - chiều cao các mấp mô tế vi của bề mặt 

trục và lỗ. 

Dựa theo NC, tra các bảng tiêu chuẩn về dung sai 

và lắp ghép để chọn lắp ghép cần thiết có độ dôi nhỏ 

nhất Nmin không nhỏ hơn Nc: 

Nmin ≥ NC.                           (2) 

Mặt khác, độ dôi lớn nhất của lắp ghép được chọn 

Nmax phải không vượt quá độ dôi cho phép [Nmax] để 

không gây biến dạng dẻo cho các chi tiết lắp ghép. 

Như vậy, lắp ghép được chọn phải có độ dôi nhỏ nhất 

Nmin và độ dôi lớn nhất Nmax thoả mãn điều kiện: 

Nmin  NC;                  (3) 

Nmax  [Nmax].               (4) 

3. Xây dựng cơ sở lý thuyết tính chọn lắp 

ghép tiêu chuẩn giữa áo trục và trục chân vịt 

tàu thủy 

3.1. Tải trọng tác dụng lên mối ghép 

Áo trục được lắp có độ dôi với trục. Khi làm việc, 

áo trục chịu tác dụng của các tải trọng sau: 

- Chịu ứng suất ban đầu do độ dôi. Ứng suất này 

giảm khi áo trục bị mòn; 

- Chịu xoắn do mô men xoắn trên trục; 

- Chịu uốn cùng với trục do trọng lượng chân vịt 

và trọng lượng bản thân trục; 

- Chịu kéo, nén cùng với trục do lực đẩy từ chân vịt; 

- Chịu ma sát khi làm việc với ổ đỡ, với đệm kín nước; 

- Chịu ăn mòn do tác dụng của nước biển. 

Ngoài ra, áo trục còn chịu tác dụng của lực ly tâm; 

chịu áp lực thuỷ động từ dòng nước; chịu tải trọng bổ 

sung do biến dạng của vỏ tàu, do sóng gió, do dao 

động và va đập,…[1, 2, 3, 4]. 

Giả thiết gần đúng rằng áo trục chịu các thành 

phần nội lực chủ yếu là mô men xoắn và mô men uốn. 

Khi đó: 

a) Mô men xoắn và ứng suất xoắn 

Mô men xoắn  

Nếu tiết diện cứng và không có chuyển vị tương 

đối (Hình 3):  

,const
GJ

M

dz

d

p

)Z(x








 


         (5) 

Trong đó: 

MZ - tổng mô men xoắn tại tiết diện z;  

G - mô đun đàn hồi trượt;  

Jp - mô men quán tính độc cực của tiết diện: 

 
,

32

dd
J;

32

d
J

44
2

Pao

4

Ptruc





        (6) 

Trong đó: 

d - đường kính trục, bằng đường kính trong áo trục;  

d2 - đường kính ngoài áo trục. 

Ta có:      ,GJGJGJ
trucpaopp  

vậy:      .
)GJ(

M

GJ

M

aop

xao

p

Z 


 

Do đó thành phần mô men do áo gánh là: 

 
.M

GJ

GJ
M Z

p

aop

xao


          (7) 

 

Hình 3. Biến dạng xoắn của áo trục 

Ứng suất xoắn 

Mô men xoắn gây ra ứng suất tiếp trên mặt cắt 

ngang, được xác định theo công thức: 
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,
J

M

pao

xao
x                   (8) 

Trong đó: 

Mxao - mô men xoắn trên áo trục;  

 - bán kính điểm tính ứng suất, .2/dmax    

 
.

dd

dM16
44

2

xao
x


             (9) 

b) Mô men uốn và ứng suất uốn  

Mômen uốn 

Tại tiết diện lắp ghép (Hình 4) ta có: 

 

Hình 4. Mối ghép độ dôi chịu mô men uốn 

 
,

EJ

M1

EJ

M

aox

uao

x

)x(u






          (10) 

Trong đó: 

)x(uM - mô men uốn trên tiết diện;  

uaoM  - mô men uốn trên áo trục;  

E - mô đun đàn hồi;  

Jx - mô men quán tính của mặt cắt ngang, 

    .EJEJEJ;
64

d
J

trucxaoxx

4

xtruc 


   

Vậy mô men uốn trên áo trục: 

 
.M

EJ

EJ
M )z(u

x

aox
uao


            (11) 

Ứng suất uốn 

Mô men uốn gây ra ứng suất pháp trên mặt cắt 

ngang, được xác định theo công thức: 

,y
J

M

x

)ao(u
u              (12) 

Trong đó: 

Muao - mô men uốn trên áo trục;  

Jx - mô men quán tính của mặt cắt,  

 
;

64

dd
J

44
2

xao


  

y - tung độ của điểm cần tính ứng suất,  

.2/dymax   
.

dd

dM32
44

2

uao
u


      (13) 

c) Xác định áp suất cần thiết trên bề mặt tiếp xúc 

giữa áo trục và trục 

Để xác định độ dôi cần thiết cần xác định áp suất 

cần thiết trên bề mặt lắp ghép giữa áo trục và trục. 

Theo [10], trong trường hợp mối ghép chịu tác dụng 

đồng thời cả mô men xoắn và mô men uốn thì áp suất 

cần thiết là trị số lớn hơn trong hai trị số do các mô 

men này gây nên. 

- Áp suất cần thiết để chống trượt do mô men xoắn 

Xét từ đầu mút tự do của áo trục (Hình 3) rõ ràng 

thành phần dz
z

Mx




 là do mô men của các lực ma 

sát trên bề mặt lắp ghép  ms  tạo ra trên đoạn dz. 

Ta có:  

,dzr2dz
z

M
dM mstruc

xao
x 




      (14) 

do đó: ,pf;zr2M msmstrucxao   

vậy:  

,pfzr2M trucxao             (15) 

Trong đó: 

p - áp suất trên bề mặt lắp ghép;  

f - hệ số ma sát;  

z - tọa độ tính mô men. 

Ta có:  
 

,M
GJ

GJ
M x

p

aop

xao


  

khi z = L0, từ công thức (15)  

 
 

.M
GJ

GJ
pfLr2 x

p

aop

0truc


  

Vậy điều kiện chống trượt do xoắn là: 

 
,

fLr2

M

GJ

GJ
p

0truc

x

p

aop





          (16) 

Trong đó: L0 - chiều dài tính toán của áo trục. 

- Áp suất cần thiết để chống trượt do mô men uốn 

Nếu bỏ qua trọng lượng bản thân áo và các áp lực 
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(không do độ dôi) do trục trên áo thì ngoại lực (đối 

với áo) chỉ là do ma sát trục trên áo. 

Xét cân bằng trên phân tố dz (Hình 4): 

,
r4

Q
r4Q;dzr4

dzsinr.dz.dr2MdzQ

;dz
z

M
dMMdz

z

M
dMM

2
truc

ao
y

ms
2

ms
ao
y

2
trucms

tructruc

0

ms
ms
u

ao
y

zms
u)z(

zms
u)z(
















   (17) 

Trong đó: 

ms
uM - mô men uốn do ma sát trên phân tố dz; 

ao
yQ - lực cắt trên áo, theo trục y, tại tiết diện z. 

Thay f.pms  vào công thức trên, ta tìm được giá 

trị áp suất p đảm bảo điều kiện chống trượt khi uốn: 

.
fr4

Q
p

r4

Q
pf

2
truc

ao
y

2
truc

ao
y

       (18) 

Như vậy, áp suất dùng để tính toán độ dôi nhỏ nhất 

giữa áo trục và trục là trị số lớn hơn trong hai trị số 

xác định theo các công thức (16) và (18). 

3.2. Tính chọn lắp ghép tiêu chuẩn giữa áo 
trục và trục chân vịt tàu thủy 

Sau khi xác định được áp suất tính toán, trình tự 

tính chọn lắp ghép tiêu chuẩn cho mối ghép giữa áo 

trục và trục chân vịt như sau: 

- Từ áp suất tính toán p, tính độ dôi tính toán N 

theo công thức La mê; 

- Xác định áp suất lớn nhất không gây biến dạng 

dẻo bề mặt áo trục; 

- Xác định độ dôi cho phép [Nmax]; 

- Tính toán độ dôi cần thiết NC có kể đến ảnh 

hưởng của nhám bề mặt theo công thức (1); 

- Tra bảng tiêu chuẩn về dung sai lắp ghép để tìm lắp 

ghép có độ dôi nhỏ nhất Nmin không nhỏ hơn NC và độ dôi 

lớn nhất không lớn hơn [Nmax] theo (3) và (4): 

 







;NN

;NN

maxmax

Cmin
 

Khi chọn lắp ghép tiêu chuẩn theo các điều kiện 

(3) và (4), nếu có nhiều lắp ghép thỏa mãn thì nên 

chọn lắp ghép đó có độ dôi Nmax nhỏ nhất để nâng cao 

độ bền của áo trục. Nếu không chọn được lắp ghép 

tiêu chuẩn nào thỏa mãn thì cần thay đổi số liệu ban 

đầu (kích thước mối ghép, vật liệu áo trục,...) và tiến 

hành tính toán chọn lại lắp ghép. 

4. Kết luận  

4.1. Bài báo đã xác định được tải trọng tác dụng lên 

mối ghép áo trục và trục chân vịt tàu thủy. Tải trọng này 

cho phép xác định áp suất cần thiết trên bề mặt tiếp xúc 

giữa chúng, từ đó xác định được độ dôi cần thiết, đảm 

bảo áo trục không dịch chuyển tương đối với trục khi làm 

việc. Đồng thời độ dôi này cũng cần đảm bảo độ bền của 

các tiết máy được ghép, nghĩa là áo trục và trục không bị 

biến dạng quá mức cho phép. 

4.2. Bài báo cũng xây dựng được cơ sở lý thuyết 

tính chọn lắp ghép tiêu chuẩn giữa áo trục và trục chân 

vịt tàu thủy. Xuất phát từ độ dôi cần thiết và độ dôi lớn 

nhất cho phép, người thiết kế tra các bảng tiêu chuẩn 

về dung sai lắp ghép để tìm lắp ghép yêu cầu. Nếu có 

nhiều lắp ghép thỏa mãn thì nên chọn lắp ghép đó có 

độ dôi Nmax nhỏ nhất để nâng cao độ bền của áo trục.  

Nếu không có lắp ghép nào thỏa mãn thì cần thay đổi 

số liệu ban đầu (kích thước mối ghép, vật liệu áo 

trục,...) và tiến hành tính toán chọn lại lắp ghép. 
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Tóm tắt 

Bài báo này trình bày về nghiên cứu thực nghiệm 

khảo sát cơ tính, độ dẫn điện của các tấm hợp kim 

nhôm biến dạng AK6 sau nhiệt luyện tôi và hóa 

già. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sau gia 

công biến dạng ép chảy và dập nóng, nhiệt độ tôi 

hợp kim AK6 nằm trong khoảng (510-520)oC, 

nhiệt độ hóa già thích hợp là 165oC cho kết quả 

giới hạn bền, giới hạn chảy, độ dẫn điện cao, 

trong khi độ dẻo dai vẫn giữ được tương đối cao 

sau thời gian hóa già 9h. Khi đó, độ cứng của mẫu 

hợp kim đạt 134HV, giới hạn bền kéo đạt 412MPa, 

độ giãn dài tương đối đạt 16 % và độ dẫn điện đạt 

37,5%IACS. Những kết quả này là cơ sở bước đầu 

trong nghiên cứu ứng dụng các hợp kim nhôm 

AK6 trên cơ sở hệ Al-Cu-Mg-Si-Mn vào thực tiễn 

sản xuất, đặc biệt là sản xuất quốc phòng. 

Từ khóa: Hệ Al-Cu-Mg-Si-Mn, hợp kim nhôm 

biến dạng AK6, hóa già nhân tạo, độ cứng, giới 

hạn bền, độ giãn dài tương đối, độ dẫn điện. 

Abstract 

This paper conducted experimental study on 

determining mechanical properties and electrical 

conductivity of AK6 wrought aluminum alloy 

sheets after quenching and artificial aging. The 

results showed that, after plastic deformation, the 

AK6 alloy was subjected to quenching at 

temperature in the range of (510-520)oC and 

artificial aging at 165oC. Then, hardness, tensile 

strength and electrical conductivity of the alloy 

reached high values, meanwhile elongation was 

still maintained at a quite high value after aging 

for 9 hours. These values were about 134HV, 

412MPa, 37.5%IACS and 16%, respectively. 

These results provide a scientific basic for 

application researches of AK6 aluminum alloy 

based on Al-Cu-Mg-Si-Mn system to manufacture 

mechanical products, especially in the field of 

defense production. 

Keywords: Al-Cu-Mg-Si-Mn system, AK6 

wrought aluminum alloy, artificial aging, 

hardness, tensile strength, elongation, electrical 

conductivity. 

1. Đặt vấn đề 

Hợp kim nhôm biến dạng AK6 theo tiêu chuẩn 

GOST (Nga) thuộc hệ hợp kim nhôm phức tạp Al-Cu-

Mg-Si-Mn được phát triển từ những năm 1940 của thế 

kỷ XX [1]. Đây là hệ hợp kim vừa có đặc điểm giống 

các hợp kim Đura (hệ Al-Cu-Mg), vừa có đặc điểm 

giống các hợp kim Avian (hệ Al-Mg-Si). Hợp kim này 

có độ dẻo dai cao, độ bền khá cao, khả năng chịu rèn, 

ép và hàn khá tốt [1-4]. Công nghệ chế tạo chủ yếu 

đối với hợp kim AK6 là biến dạng rèn, ép và xử lý 

nhiệt thích hợp. Tổ chức tế vi của hợp kim AK6 sau 

nhiệt luyện gồm các hạt dung dịch rắn nền Al và các 

pha CuAl2 và Mg2Si phân tán [4-6]. Nhờ có tính dẻo 

cao ở trạng thái nóng nên hợp kim AK6 được sử dụng 

để chế tạo các chi tiết có hình dạng rất phức tạp trong 

nhiều lĩnh vực hàng không, vũ trụ, đặc biệt trong lĩnh 

vực chế tạo vũ khí như các loại cánh quạt, cánh động 

cơ phản lực, vỏ các thiết bị có thành mỏng, khung 

cánh nâng, khung cánh lái,… 

Cho đến nay, hợp kim này vẫn được quan tâm 

nghiên cứu [7-11]. V. Trifonov và các công sự [7] 

nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng siêu dẻo đến 

động học quá trình hóa già. N. Belov và N. 

Avksent’eva [8] sử dụng phần mềm The Thermo-Calc 

để tính toán các mặt cắt đẳng nhiệt các hợp kim hệ Al-

Cu (2xxx) trong đó có hợp kim AK6, còn I. 

Konstantinov và các cộng sự [9] sử dụng phần mềm 

để mô phỏng quá trình rèn khuôn kim loại hợp kim 

AK6. Trong khi đó, A. Shanyavskii [10] nghiên cứu 

cơ chế phá hủy mỏi của hợp kim này. Tác giả P. 

Reznik và các cộng sự [11] sử dụng phương pháp phân 
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tích nhiệt và vi phân tích đầu dò điện tử để nghiên cứu 

quá trình nấu chảy và đồng đều hóa thành phần các 

mẫu hợp kim AK6 công nghiệp. 

Mặc dù vậy, các công trình mang tính công nghệ 

chế tạo theo hướng hóa bền, cải thiện tính chất dẫn 

điện của hợp kim AK6 khi ứng dụng trong thực tiễn 

chưa được đề cập hoặc công bố nhiều. Đây là những 

tính chất rất quan trọng của hợp kim, đặc biệt khi ứng 

dụng trong chế tạo các chi tiết vũ khí. Chính vì vậy, 

bài báo này tiến hành nghiên cứu khảo sát thực 

nghiệm công nghệ nhiệt luyện (bao gồm tôi và hóa già 

nhân tạo) nhằm xác định cơ tính, độ dẫn điện của các 

hợp kim nhôm biến dạng AK6. Những kết quả này là 

cơ sở để nghiên cứu các hợp kim nhôm nói chung và 

hợp kim AK6 thuộc hệ hợp kim nhôm Al-Cu-Mg-Si-

Mn nói riêng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng vào 

thực tiễn, đặc biệt là trong sản xuất quốc phòng. 

2. Thực nghiệm 

Hợp kim nhôm AK6 theo tiêu chuẩn Nga GOST 

4784-97 có thành phần hóa học được cho trong Bảng 

1 [12]. Thành phần hóa học hợp kim thực nghiệm 

được cho trong Bảng 2. 

Rõ ràng, thành phần hóa học của hợp kim thực 

nghiệm trong Bảng 2 hoàn toàn nằm trong giới hạn 

của hợp kim AK6 theo tiêu chuẩn Nga GOST 4784-

97 (Bảng 1). 

Các mẫu hợp kim nhôm AK6 ở dạng bán thành 

phẩm đã qua gia công biến dạng là ép chảy và dập 

nóng. Quá trình dập nóng được tiến hành trên các mẫu 

đã qua ép chảy ở nhiệt độ (430-450)oC với 2 bước biến 

dạng lần lượt là 45% và 80%. Sau đó, các mẫu hợp 

kim nghiên cứu được cắt ra từ phôi cung cấp gồm mẫu 

kim tương cho phân tích tổ chức tế vi, đo độ cứng 

(xem Hình 1) có kích thước là 8x6x4 mm (dài x rộng 

x dày) và mẫu thử kéo cho xác định các đặc trưng vật 

liệu (xem Hình 2). 

Quá trình thực nghiệm được thực hiện bằng cách 

tôi ở nhiệt độ (5155)oC, giữ nhiệt 40 phút; sau đó hóa 

già ở 150oC, 165oC và 195oC với các thời gian khác 

nhau. Sau hóa già, các mẫu thực nghiệm được tiến 

hành độ cứng HV5, giới hạn bền, độ giãn dài tương 

đối, độ dẫn điện và tổ chức tế vi của hợp kim.  

Các thiết bị sử dụng để nghiên cứu bao gồm thiết 

bị đo độ cứng Vickers (HV - Wilson Wolpert), thiết bị 

thử kéo nén vạn năng TT-HW2-1000, thiết bị đo điện 

trở Megger DLRO-10, kính hiển vi quang học Axio 

Imager A2M. 

 

Bảng 1. Thành phần hóa học của hợp kim nhôm AK6 (GOST 4784-97) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Ni 
Tạp chất khác 

Al 
Mỗi loại Tổng 

0,7-1,2 0,7 1,8-2,6 0,4-0,8 0,4-0,8 - 0,3 0,1 0,1 0,05 0,1 Còn lại 

Bảng 2. Thành phần hóa học hợp kim thực nghiệm 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Al 

0,98 0,22 2,18 0,61 0,63 0,03 0,1 0,01 Còn lại 

 

 

Hình 1. Mẫu cho phân tích tổ chức tế vi, đo độ cứng 

 

a) 

 

b) 

Hình 2. Kích thước mẫu thử kéo (a)  

và mẫu thử kéo thực nghiệm (b) 
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3. Kết quả và thảo luận 

Một số công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng, với 

hợp kim AK6, nhiệt độ tôi tốt nhất nên chọn trong 

khoảng (490-530)oC [1-3], do vậy, nhóm tác giả lựa 

chọn nhiệt độ tôi đối với các mẫu hợp kim AK6 

nghiên cứu là 515oC với thời gian xử lý hòa tan (giữ 

nhiệt trước khi tôi) là 40 phút, sau đó tôi trong nước. 

Tổ chức của hợp kim AK6 sau tôi là dung dịch rắn 

quá bão hòa với độ cứng trung bình đạt 82HV5. 

 Các mẫu sau tôi được hóa già liên tục ở các nhiệt 

độ khác nhau 150oC, 165oC và 195oC. Sự phụ thuộc 

của độ cứng HV5, độ dẫn điện của các hợp kim vào 

thời gian hóa già được cho trong Hình 3. Dựa vào các 

giản đồ có thể thấy, ngay sau khi tôi, ở trạng thái quá 

bão hòa các nguyên tố hợp kim, độ cứng và độ dẫn 

điện của mẫu hợp kim AK6 đạt giá trị thấp. Tăng thời 

gian hóa già, độ cứng tăng dần và độ dẫn điện tăng 

dần do dung dịch rắn quá bão hòa tiết ra các pha hóa 

bền phân tán trên nền dung dịch rắn Al. Độ cứng của 

hợp kim AK6 tăng lên và đạt giá trị cực đại, sau đó 

giảm xuống. Ở nhiệt độ hóa già 150oC, độ cứng đạt 

cực đại 138HV5 sau 11h hóa già. Tăng nhiệt độ hóa 

già lên 165oC và 195oC, độ cứng đạt cực đại 134HV5 

và 122HV5 sau 9h và 7h hóa già tương ứng. Rõ ràng 

tăng nhiệt độ hóa già, cực đại độ cứng đạt sớm hơn 

nhưng giá trị cực đại lại nhỏ hơn (Hình 3a). 

Trong khi đó, độ dẫn điện của hợp kim liên quan 

chặt chẽ đến độ tinh khiết của nền dung dịch rắn. Giá 

trị độ dẫn điện tăng dần trong quá trình hóa già do quá 

trình tiết pha từ dung dịch rắn. Theo giản đồ Hình 3b, 

ở trạng thái quá bão hòa ngay sau tôi, độ dẫn điện của 

hợp kim AK6 đạt 34,6% IACS. Tăng thời gian hóa già, 

độ dẫn điện của hợp kim tăng dần do dung dịch rắn 

liên tục tiết ra các pha hóa bền [13-16]. Khi nhiệt độ 

hóa già tăng lên, độ dẫn điện vẫn tiếp tục tăng bởi quá 

trình tiết pha xảy ra nhanh hơn. Tuy nhiên, để vẫn duy 

trì cơ tính cao, độ dẫn điện vẫn đủ cao, nhiệt độ hóa 

già hợp kim AK6 được lựa chọn là 165oC, với thời 

gian hóa già tương đối ngắn. 

Kết quả thử kéo xác định cơ tính của hợp kim 

nhôm AK6 sau hóa già nhân tạo ở 165oC với các thời 

gian giữ nhiệt khác nhau được cho trên Hình 4. Giới 

hạn bền của hợp kim tăng dần từ 305MPa ở trạng thái 

mới tôi đến giá trị cực đại 414MPa sau 9h hóa già. Độ 

giãn dài tương đối giảm dần từ 24% ở trạng thái quá 

bão hòa sau tôi và đạt 16% sau 9h hóa già, ứng với độ 

dẫn điện đạt 37,5%IACS. Nếu tiếp tục giữ thời gian 

hóa già sau 9h, mặc dù độ dẫn điện vẫn tiếp tục tăng, 

xong độ bền bắt đầu giảm xuống và độ giãn dài tiếp 

tục giảm mạnh. 

Tổ chức tế vi của hợp kim AK6 sau tôi ở nhiệt độ 

515oC và hóa già ở 165oC được cho trên Hình 5. Tổ 

chức tế vi của hợp kim vẫn còn bị kéo dài theo phương 

ép chảy và có xu hướng kết tinh lại khi thời gian hóa 

già vượt quá 20h. So sánh với các ảnh tổ chức tế vi 

trong các công trình [4-6], trên tổ chức của hợp kim 

 

a) 

 

b) 

Hình 3. Độ cứng (a) và độ dẫn điện (b) của hợp kim 

nhôm AK6 sau sau hóa già nhân tạo 

 

 
Hình 4. Sự thay đổi tính chất của hợp kim nhôm 

AK6 sau hóa già nhân tạo ở 165oC 
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tồn tại các pha tiết ra dưới dạng các liên kim loại 

CuAl2 và Mg2Si. Đây là các pha hóa bền làm tăng độ 

bền và độ dẫn điện cho hợp kim AK6. 

4. Kết luận 

Từ các kết quả thực nghiệm có thể thấy, công 

nghệ nhiệt luyện sau gia công biến dạng có ảnh 

hưởng rất lớn đến tính chất của hợp kim nhôm AK6. 

Sau tôi ở nhiệt độ 515oC và hóa già ở vùng nhiệt độ 

(150-195)oC, nếu nhiệt độ hóa già tăng lên, cực đại 

độ cứng đạt sớm nhưng giá trị độ cứng giảm đi, còn 

độ dẫn điện vẫn tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, nếu 

chọn nhiệt độ hóa già thấp, thời gian hóa già sẽ dài, 

còn nếu chọn nhiệt độ hóa già cao, độ bền cực đại lại 

không cao. Do vậy, lựa chọn chế độ hóa già ở 165oC 

là phù hợp. Với chế độ tôi ở nhiệt độ 515oC, hóa già 

ở nhiệt độ 165oC trong thời gian 9h, độ cứng của hợp 

kim AK6 đạt 134HV5, giới hạn bền đạt 412MPa, độ 

dãn dài tương đối đạt 16% và độ dẫn điện đạt 

37,5%IACS. Các kết quả này là cơ sở cho các nghiên 

cứu tiếp theo đối với hợp kim nhôm AK6 nói riêng 

và hợp kim trên cơ sở hệ Al-Cu-Mg-Si-Mn nói 

chung, đáp ứng nhu cầu sản xuất mang tính lưỡng 

dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng. 
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c) 

Hình 5. Tổ chức tế vi của các mẫu hợp kim AK6 sau tôi ở 515oC và hóa già nhân tạo ở 165oC với thời gian hóa già 

5h (a); 9h (b); 20h (c) 
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Tóm tắt 

Vật liệu K0,5Na0,5NbO3 (KNN) dạng bột nano được 

tổng hợp bằng phương pháp sol-gel. Sự ảnh 

hưởng của nhiệt độ chế tạo đến các tính chất cấu 

trúc và quang học cũng đã được khảo sát. Kết quả 

nhiễu xạ tia X cho thấy các mẫu KNN có cấu trúc 

perovskite với pha tinh thể trực thoi, các phân tích 

phổ Raman đã thể hiện sự thay đổi của các mode 

tán xạ Raman trong các mẫu KNN được nung ở 

các nhiệt độ khác nhau. Độ rộng vùng cấm quang 

học của các mẫu được tính toán trong phổ hấp thụ 

UV-vis giảm khi tăng nhiệt độ nung. Kết quả 

nghiên cứu đã cho thấy rằng, các mẫu KNN được 

chế tạo bằng phương pháp sol-gel đã hạ thấp 

được nhiệt độ nung so với các phương pháp khác. 

Từ khóa: PbZrO3-PbTiO3 (PZT), Nhiễu xạ tia X 

(X ray Diffraction, XRD), Phổ hấp thụ tử ngoại-

khả kiến (UV-vis spectroscopy), Áp điện 

(piezoelectric), Sắt điện (ferroelectric), Dao động 

quang ngang (TO), Dao động quang dọc (LO). 

Abstract 

K0,5Na0,5NbO3 (KNN) nano powder materials were 

fabricated by sol-gel method. The effect of the 

sintering temperatures on the structure and optical 

properties was also studied. The results of X ray 

diffraction indicated that KNN samples have the 

perovskite structure with an orthorhombic phase. 

Raman spectroscopy exhibited that there was a 

change in the scattering vibration modes at the 

different calcination temperatures. By increasing 

these temperatures, the optical band gap of the 

samples calculated in UV-vis absorption 

spectroscopy declined. Our work showed that KNN 

samples synthesized by sol-gel method has lowered 

the sintering temperature compared with some 

reported fabrication techniques. 

Keywords: PbZrO3-PbTiO3 (PZT), X ray 

diffraction (XRD), Ultra-Violet visible 

spectroscopy (UV-vis spectroscopy), 

Piezoelectric, Ferroelectric, Transverse optical 

mode (TO), Longitudinal optical mode (LO). 

1. Mở đầu  

Vật liệu áp điện và sắt điện đã thu hút được sự 

quan tâm nghiên cứu trong suốt nửa thế kỉ qua và được 

coi là các vật liệu tiên tiến với những tính chất hữu ích 

được ứng dụng trong chế tạo các thiết bị áp điện khác 

nhau như cảm biến áp điện (sensor), bộ truyền động 

áp điện (actuator) hay bộ chuyển đổi áp điện 

(transducer). Trong các thiết bị áp điện trên thì vật liệu 

PbZrO3-PbTiO3 (gọi tắt là PZT) đang được sử dụng 

rộng rãi hơn cả do có tính áp điện nổi bật. Tuy nhiên, 

vật liệu này lại chứa hàm lượng chì lớn gây độc hại 

cho môi trường, do đó cần phải phát triển các vật liệu 

áp điện không chì để thay thế [1]. Một số vật liệu áp 

không chì đang được thúc đẩy nghiên cứu như BaTiO3 

(BT), Na0,5Bi0,5TiO3 (BNT), K0,5Bi0,5TiO3(BKT) và 

K0,5Na0,5NbO3 (KNN). Trong đó K0,5Na0,5NbO3 (gọi 

tắt là KNN) được coi như vật liệu áp điện không chì 

tiềm năng nhất để thay thế vật liệu nền chì PZT [2]. 

Nhờ vào tính chất áp điện nổi trội mà KNN hiện nay 

cũng đã được sử dụng làm phần tử áp điện và sắt điện 

trong những thiết bị truyền động và thiết bị chuyển đổi 

cơ điện [3]. Mặc dù vậy, vật liệu KNN hiện rất khó 

tổng hợp được với mật độ cao bằng các phương pháp 

thông thường như phương pháp phản ứng trạng thái 

rắn, đồng kết tủa và thủy nhiệt vì đòi hỏi nhiệt độ chế 

tạo cao, khi đó các ion Na và K bị bay hơi khiến các 

mẫu thu được có hợp phần không đúng và thường xuất 

hiện pha thứ hai gây bởi các nút khuyết ion được tạo 

ra [4, 5]. Do đó việc lựa chọn phương pháp chế tạo 

KNN ở nhiệt độ thấp là thực sự cần thiết.  

Trong công trình này, các bột nano KNN đã được 

tổng hợp bằng phương pháp sol-gel tại nhiệt độ nung 

thấp so với các phương pháp thông thường. Cấu trúc 

và tính đối xứng tinh thể của các mẫu tại nhiệt độ tổng 
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hợp khác nhau được nghiên cứu bởi phổ nhiễu xạ tia 

X và phổ dao động Raman. Đồng thời, giá trị năng 

lượng vùng cấm quang học được ước lượng từ phổ 

hấp thụ tử ngoại khả kiến (UV-vis). 

2. Thực nghiệm 

Các bột KNN được tổng hợp bằng kĩ thuật sol-gel. 

Các vật liệu thô ban đầu là muối KNO3 (potassium 

nitrate), NaNO3 (sodium nitrate) với độ tinh khiết 

99% và C4H4NNbO9.xH2O (ammoniumniobate 

oxalate hydrate) với độ tinh khiết 99%. Để chế tạo bột 

KNN, trước hết dung dịch axít citric được hòa tan 

trong nước cất và rồi axít nitric được thêm vào dung 

dịch axít citric ở nhiệt độ phòng. Hàm lượng các axít 

được xác định theo một tỉ lệ thích hợp. Đồng thời 

lượng KNO3, NaNO3 và C4H4NNbO9.xH2O được hòa 

tan trong nước cất theo tỉ lệ phù hợp và được trộn cùng 

nhau. Dung dịch các ion được thêm vào dung dịch axít 

citric và nitric được khấy tại nhiệt độ 450C. Bằng cách 

thêm a-mô-ni-ắc để độ PH của dung dịch được điều 

chỉnh tới 7 và sau đó dung dịch tiếp tục được khấy 

trong 3h. Cuối cùng, sol được hình thành được đem đi 

nung tại nhiệt độ 1200C trong 2h, các mẫu gel thu 

được thiêu kết ở nhiệt độ 5500C, 6500C và 7500C trong 

4h để nhận được bột nano KNN. Cấu trúc pha của tinh 

thể và các mode dao động nguyên tử trong mẫu bột 

được phân tích thông qua hệ nhiễu xạ tia X (XRD, 

Brucker D8 Advance) và hệ phổ dao động Raman (với 

nguồn kích laze 457nm và detector DU420A-Oe). 

Đặc tính quang của mẫu được nghiên cứu bằng phổ 

hấp thụ tử ngoại - khả kiến (UV-Vis, Jasco V-670).  

3. Kết quả và thảo luận 

Phổ nhiễu xạ tia X các mẫu KNN nung tại nhiệt độ 

5500C, 6500C và 7500C trong 4h được cho thấy trên 

Hình 1(a). Từ phổ nhiễu xạ tia X với các đỉnh đặc 

trưng thể hiện tất cả các mẫu đều có cấu trúc 

perovskite với pha trực thoi, tương ứng với hệ thống 

dữ liệu JCPDS (No. 32-0822). Sự xuất hiện của một 

đỉnh nhiễu xạ tại vị trí góc nhiễu xạ khoảng 280 có thể 

liên quan tới các tạp chất hoặc một pha lạ được ghi 

nhận trên phổ tia X của mẫu KNN ở nhiệt độ 5500C. 

Khi tăng nhiệt độ nung thì đỉnh này bị biến mất trong 

phổ nhiễu xạ tia X của mẫu tại 7500C. Hình 1(b) là 

hình ảnh phóng đại của các đỉnh nhiễu xạ ứng với góc 

2 trong dải 310
 đến 340, các đỉnh này trở nên sắc nét 

khi tăng nhiệt độ cho thấy sự nâng cao độ kết tinh cũng 

như kích thước tinh thể tăng. Hơn nữa, quan sát còn 

thấy rằng các đỉnh này bị dịch chuyển về phía góc 2 

nhỏ khi tăng nhiệt độ nung, điều này được giải thích 

là do sự xuất hiện của các biến dạng đồng nhất trong 

tinh thể mẫu. 

 

 

 

 

Phổ tán xạ Raman được xác định tại nhiệt độ 

phòng theo số sóng trong dải 250cm-1 đến 950cm-1 đối 

với các mẫu bột KNN được chế tạo. Hình 2 thể hiện 

phổ Raman của các mẫu KNN được thiêu kết tại nhiệt 

độ 5500C, 6500C và 7500C. Đỉnh phổ nằm trong 

khoảng 250cm-1 đến 350cm-1 là kết quả của sự xen 

phủ của ba mode dao động [B1(TO), A1(TO) và 

A1(LO)+A1(TO)] liên quan tới chuyển động tương 

đối của ion Na và ion K so với bát diện NbO6 [28, 30]. 

Một đỉnh mở rộng khác được quan sát trong miền 500 

đến 700cm-1 bao gồm hai đỉnh được xen phủ lên nhau 

[B1(TO) và A1(TO)] đến từ chuyển động bị uốn cong 

của liên kết O-Nb-O [6, 7]. Ngoài ra, một đỉnh khác 

tại số sóng 850cm-1 là do dao động kéo dãn của liên 

kết Nb-O [6, 7]. Khi nhiệt độ thiêu kết tăng lên, xuất 

hiện sự dịch các mode tán xạ Raman về phía số sóng 

lớn, điều này được cho là do các dao động thành phần 

đóng góp khi được nâng nhiệt.  

 

 

Phổ hấp thụ UV-vis nhận được đối với các mẫu 

KNN tại các nhiệt độ thiêu kết 5500C, 6500C và 7500C 

được thấy trên Hình 3(a). Kết quả chỉ ra rằng độ hấp 

thụ tăng lên tại bước sóng khoảng 345nm, điều này có 

thể là do sự dịch chuyển điện tử từ vùng hóa trị của ôxy 

lớp 2p (O-2p) lên vùng dẫn niobi lớp 4d (Nb-4d) [8]. 

Năng lượng vùng cấm quang học được ước lượng bởi 

phương pháp Kubellka-Munk, sử dụng công thức liên 

hệ Tau có dạng [9]: (h)n = C(h-Eg), trong đó n được 

chọn là 2 và 1/2 cho các mẫu có vùng cấm thẳng và 

xiên tương ứng. Bằng cách vẽ đồ thị của (h)n theo 

năng lượng photon h, năng lượng vùng cấm Eg được 

Hình 2. Phổ tán xạ Raman tại các nhiệt độ thiêu kết  

của mẫu KNN 

Hình 1. (a) Phổ nhiễu xạ tia X của các mẫu KNN tại 

nhiệt độ 550oC, 650oC và 750oC  

(b) Vị trí đỉnh nhiễu xạ trong dải 31-34 (độ) được 

phóng đại.  
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ước lượng từ giao điểm của tiếp tuyến của bờ hấp thụ 

với trục năng lượng h như được thực hiện trong hình 

3(b). Các giá trị năng lượng vùng cấm quang học đối 

với các mẫu KNN tại các nhiệt độ 5500C, 6500C và 

7500C lần lượt bằng 3,49 eV, 3,43 eV và 3,31 eV. Kết 

quả cho thấy Eg là giảm khi tăng nhiệt độ thiêu kết. Sự 

giảm giá trị năng lượng vùng cấm của vật liệu KNN có 

thể là do sự tăng lên về kích thước tinh thể. 

     4. Kết luận 

Các mẫu bột nano KNN đã được chế tạo thành 

công bằng kĩ thuật sol-gel ở các nhiệt độ 5500C, 6500C 

và 7500C. Giản đồ nhiễu xạ tia X bộc lộ tinh thể KNN 

có cấu trúc perovskite với pha trực thoi. Tại nhiệt độ 

7500C, các mẫu đều đơn pha và không ghi nhận thấy 

tạp chất chứng tỏ mẫu được chế tạo thành công. Tính 

đối xứng tinh thể của mẫu KNN sau khi tổng hợp được 

nghiên cứu bằng phổ Raman đã chỉ ra rằng khi nâng 

nhiệt độ thiêu kết thì các mode dao động dịch chuyển 

về số sóng thấp hơn. Năng lượng vùng cấm quang học 

đã được tính toán từ phổ hấp thụ UV-vis, giá trị Eg của 

các mẫu thiêu kết tại 5500C, 6500C và 7500C nhận 

được lần lượt bằng 3,54eV, 3,35eV và 3,13eV. 
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Tóm tắt 

Việc xác định khả năng va chạm tàu thuyền trên 

biển là nội dung quan trọng trong quản lý và an 

toàn hàng hải. Các thuật toán đánh giá khả năng 

va chạm là cơ sở của một hệ thống phát hiện và 

ngăn ngừa sự cố, là trọng tâm trong công nghệ 

điều hướng tàu. Hệ thống nhận dạng tự động 

(AIS) từ khi ra đời đã được sử dụng để hỗ trợ điều 

hướng, ước tính tuyến đường, dự đoán va chạm và 

phát hiện giao thông bất thường. Bài viết này xem 

xét các yếu tố chính của va chạm tàu, phát triển 

một mô hình toán học để đánh giá khả năng và mô 

phỏng đánh giá va chạm tàu dựa trên thông tin 

AIS, từ đó đưa ra cảnh báo cần thiết cho thủy thủ 

đoàn để phòng tránh đâm va. 

Từ khóa: Tránh va chạm, Chỉ số rủi ro va chạm, 

Đánh giá rủi ro va chạm, AIS. 

Abstract 

Determining the possibility of ship collision at sea 

is an important content in maritime management 

and safety. The assessment for ship collision by 

algorithmics is the basis of an incident detection 

and prevention system, which is a focus ofship 

navigation technology. The automatic 

identification system (AIS) has been used since its 

inception to assist with navigation, route 

estimation, collision prediction, and unusual 

traffic detection. This paper examines the key 

elements of ship collision, developing a 

mathematical model to assess the ability and 

simulating ship collision assessment based on AIS 

information, thereby issuing warnings for the 

crew to prevent collisions. 

Keywords: Collision avoidance, Collision risk 

index, Assessment collision, AIS. 

 

 

 

1. Giới thiệu 

Ngày nay, việc quản lý an toàn hàng hải và phòng 

chống ô nhiễm môi trường biển là nhiệm vụ quan 

trọng của ngành hàng hải quốc tế. Mỗi vụ va chạm 

không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn đe dọa đến 

tính mạng con người và là một mối đe dọa lớn đối với 

môi trường biển [1]. Do đó, Quy ước quốc tế về phòng 

ngừa va chạm trên biển (COLREGS) đã được đề ra và 

tuân thủ đầy đủ, cùng với đó là sự kết hợp các hệ thống 

hỗ trợ hàng hải để giảm thiểu sự cố, chẳng hạn như 

khuyến nghị sử dụng thiết bị AIS và Radar ARPA 

trong thực tế [2].Tuy nhiên, nhiều cuộc điều tra tai nạn 

hàng hải cho thấy 75% - 96% các vụ tai nạn hàng hải 

là do lỗi của con người và va chạm trên biển liên quan 

đến sự không chính xác của các quy tắc COLREGS 

trong quá trình thực hiện [3].Trong thực tế, tàu nhỏ và 

tàu cá không được trang bị hệ thống ARPA, do đó cần 

thiết phải sử dụng hiệu quả những thông tin của hệ 

thống AIS để đánh giá khả năng va chạm. 

Các thuật toán khác nhau đã được phát triển và sử 

dụng trong điều hướng, dẫn đường và điều khiển, 

trong đó trọng tâm là đánh giá khả năng va chạm, đây 

là cơ sở của một hệ thống phát hiện và ngăn ngừa sự 

cố. Các thuật toán này rất quan trọng bởi việc phát 

hiện và cảnh báo tức thời về nguy cơ va chạm, từ đó 

có thể đảm bảo an toàn hàng hải và tránh thương vong. 

Việc cảnh báo nguy cơ va chạm dựa trên chỉ số rủi ro 

va chạm (CRI) [4]. Giá trị của CRI bị ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố, bao gồm thời gian đến điểm tiếp cận gần 

nhất (TCPA), khoảng cách tới điểm tiếp cận gần nhất 

(DCPA), khoảng cách từ tàu mục tiêu và góc tiếp cận 

giữa hai tàu là những yếu tố ảnh hưởng quan trọng 

nhất. Phương pháp tính CRI thông qua mạng nơ ron 

và lý thuyết mờ có độ chính xác cao nhất. Tuy nhiên 

đối với những phương pháp này rất khó để thiết lập 

các hàm chức năng và xác định các điều kiện ban đầu, 

dẫn đến những hạn chế trong việc áp dụng các phương 

pháp này trong thực tế [5]. 

Thiết bị AIS trên tàu sử dụng thông số DCPA và 

TCPA để đánh giá va chạm nhưng cho kết quả không 

thật chính xác trong một số tình huống đặc biệt như 

đối đầu hoặc vượt tàu. Do đó, bài báo này đã đề cập 
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đến một cách tiếp cận tổng quát hơn để tính toán CRI, 

xem xét các yêu cầu thực tế để tránh va chạm và dựa 

trên thông tin bao gồm DCPA, TCPA, khoảng cách và 

góc giữa hai tàu, bao gồm tất cả các tình huống khi tàu 

di chuyển trên biển với các yếu tố điều kiện thời tiết 

và sóng biển được ước tính thông qua hệ số an toàn 

được đặt ở mức cao nhất. Sau khi xây dựng mô hình 

thuật toán sẽ tiến hành mô phỏng để tính toán xác suất 

va chạm cho các tàu trên biển để đưa ra cảnh báo kịp 

thời theo các mức độ khác nhau. Đóng góp chính của 

bài viết này là xây dựng mô hình tính toán CRI với 

mỗi trọng số được chỉ định theo mức độ nguy hiểm 

liên quan đến tình huống va chạm bằng thuật toán 

phân tích trọng số (AHP) [4]. Bài báo cũng nhấn mạnh 

rằng yếu tố con người là quan trọng nhất, vì vậy không 

tích hợp các quy tắc COLREGS vào mô hình, khi 

nguy cơ va chạm cao hệ thống sẽ cảnh báo thủy thủ 

đoàn chú ý và hành động. Mô hình thuật toán này đặc 

biệt có hiệu quả cho các tàu nhỏ tàu cá vốn có thiết bị 

hạn chế, thường không được trang bị đầy đủ Radar 

ARPA và ECDIS. 

Bài báo này được thiết kế như sau: Phần 2 trình 

bày mô hình thuật toán tính toán khả năng va chạm 

CRI; Phần 3 xây dựng chương trình mô phỏng và các 

kết quả đạt được; Kết luận và khả năng ứng dụng được 

trình bày trong phần 4. 

2. Mô hình tính toán khả năng va chạm 

Khu vực va chạm được quyết định bởi kích thước 

của hai con tàu, vị trí chính xác, độ lệch của chuyển 

động trong không gian hoạt động của mỗi con tàu. Sự 

va chạm sẽ xảy ra khi khoảng cách giữa hai con tàu 

nhỏ hơn bán kính của khu vực va chạm được xác định 

bằng cách lấy một con tàu làm trung tâm. 

Trong thuật toán tránh va chạm, điều quan trọng là 

xác định được các thông số chuyển động của tàu so 

với tàu mục tiêu để làm cơ sở tính toán và phân loại 

các trường hợp. Trên mặt biển mở, hai con tàu sẽ được 

coi là hai điểm chuyển động với vectơ vận tốc đã biết. 

Hình 1 mô tả vị trí và vector chuyển động của hai tàu 

trên hệ tọa độ Decac. 

CoCt

Vt

RX X(E)

Vt

RY
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Vot

Cot

Bot

Bt

Y(N)

ΔC
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Hình 1. Vector chuyển động của hai tàu 

Vị trí xác định theo GPS của con tàu là (
0 , 0 ). 

Tốc độ của tàu với mặt đất (SOG) và hướng hành trình 

(COG) lần lượt là Vo và Co. Vị trí xác định theo GPS 

của tàu mục tiêu là ( T , T ). SOG và COG của tàu 

mục tiêu lần lượt làVt và Ct. Chúng ta có các thông số 

sau: R là khoảng cách tương đối giữa hai tàu,Votlà 

vector tốc độ giữa hai tàu, Bot là góc phương vị giữa 

hai tàu 00≤ Bot≤ 1800. 

 Tốc độ của tàu và tàu mục tiêu trên các trục tọa 

độ là [6]: 
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 (1) 

Trong đó tàu chủ có tọa độ 
0 0( , )x y , vận tốc là 

0v  và hướng 
0 . Tàu mục tiêu có tọa độ 

T T( , )x y , 

vận tốc là Tv  và hướng T . 

Vận tốc tương đối của hai tàu trên trục x và y được 

xác định bởi: 

R T 0

R T 0

x x x

y y y

v v v

v v v

 


 

 (2) 

Giá trị độ lớn của vận tốc tương đối và hướng 

tương đối giữa hai tàu là [6]: 
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Trong đó:  
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(4) 

Khoảng cách tương đối giữa hai tàu là: 

2 2

T 0 T 0( ) ( )R x x y y     (5) 

Góc mạn giữa tàu với tàu mục tiêu là [6]: 

0 T
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x x

y y
 


 


 

(6) 

Khi đó, DCPA và TCPA giữa hai tàu là [6,7]: 
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Mối quan hệ giữa góc phương vị tàu và tàu mục 

tiêu như sau [6,7]: 

t oB B B      (8) 

Trong đó B0 = C0.  

Hệ số tốc độ Kđược xác định bởi [6,7]: 

o tK V V    (9) 

Khi TCPA nhỏ hơn hoặc bằng 0, có nghĩa là hai 

tàu đã vượt qua điểm tiếp cận gần nhất. DCPA, TCPA, 

R, ∆B và K là các thành phần của mô hình đánh giá 

khả năng va chạm. R và DCPA đại diện cho không 

gian va chạm, TCPA đại diện cho thời gian va chạm, 

∆B và K đại diện cho độ khó của việc tránh va chạm, 

tùy theo giá trị của ∆B và K mà nó ảnh hưởng đến 

hành vi tránh va của tàu. Các tham số trong mô hình 

toán học và chương trình mô phỏng khả năng va chạm 

được gọi là các hàm chức năng [8]. 

Hàm chức năng của DCPA là [8]:

1
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Trong đó d1 là khoảng cách xảy ra va chạm và d2 

là khoảng cách an toàn. d1 và d2 có thể được thể hiện 

dưới dạng [8]: 

1

2 1

d SDA N

d K d

 

 
   (11) 

Trong đó SDA khoảng cách tiếp cận an toàn của 

tàu, được tính theo mô hình Goodwin [6]. N là giá trị 

tương đối đại diện cho khả năng hiển thị tức thời của 

hệ thống, đối với hệ thống AIS thì N = 1. 

1 2( )SDA D B K K      (12) 

 

Trong đó K1 là độ nhạy hệ thống tác động lên SDA, 

đối với AIS thì K1 = 0. K2 là ảnh hưởng của khu vực 

hành hải đến SDA, trong trường hợp hai tàu di chuyển 

trong vùng biển mở, điều kiện thời tiết tốt thì K2 được 

coi là bằng 0. D(∆B) là giá trị mô hình miền tàu như 

sau [8]: 

 

Hàm chức năng của R là [8]: 

 

Trong đó r1 là khoảng cách tương ứng với hành 

động muộn nhất (DLA) trước khi va chạm. Khoảng 

cách này không cố định, phụ thuộc vào kích cỡ, tốc 

độ, loại tàu, điều kiện thời tiết, khả năng điều khiển 

của sĩ quan,... Trong thực tế, khoảng cách này thường 

trong phạm vi 0,4 đến 1 hải lý. Trong tính toán mô 

phỏng, bài viết chọn r1 = 1.r2 là bán kính vùng nguy 

hiểm giữa tàu và tàu mục tiêu, r2 = r1 + d2. 

Hàm chức năng của TCPA [8]: 
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 (15) 

Trong đó t1 là thời gian tới điểm va chạm. t2 là thời 

gian để vượt qua điểm va chạm một cách an toàn. 

Thông thường, khoảng cách 6-8 hải lý được coi là 

khoảng cách lý tưởng để tàu đạt thái lái tự động bằng 

Autopilot. Để đảm bảo an toàn, bài viết này lấy giá trị 

8 hải lý khi khoảng cách giữa các tàu bắt đầu hình 

thành một tình huống va chạm. Hàm chức năng TCPA 

được tính toán với các giá trị t1, t2 [8]: 

 

(16) 

 

 

(17) 

 

Hàm chức năng chức năng của ∆B là [4,8]: 

Chỉ số rủi ro va chạm (CRI), được tính toán như sau: 

(19)DCPA DCPA TCPA TCPA R R B BCRI U U U U         

Trong đó UDCPA, UTCPA, UR và U∆B, là các hàm 

thành phần đại diện tương ứng cho khoảng cách đến 

điểm tiếp cận gần nhất, thời gian đến điểm tiếp cận 

gần nhất, khoảng cách và góc phương vị của tàu và 

tàu mục tiêu, mỗi yếu tố có tác động khác nhau đến 

nguy cơ va chạm. Các hệ số αDCPA , αTCPA, αR, α B  là 

các trọng số từ 0 đến 1, có tổng bằng 1, cho biết trọng 

số ảnh hưởng đến khả năng va chạm của mỗi yếu tố. 
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3. Xây dựng chương trình mô phỏng 

Dữ liệu đầu vào chương trình mô phỏng giả định 

rằng con tàu có chiều dài lớn hơn 50m, Anten AIS 

được đặt có chiều cao không quá 50m so với mặt nước 

biển, dữ liệu trích xuất từ thiết bị AIS, con tàu đang di 

chuyển ở vùng biển mở, tầm nhìn tốt, tốc độ gió, 

cường độ sóng bình thường. 

Trọng số cho mỗi tham số đã được phân tích theo 

thuật toán AHP trong trường hợp xếp hạng định lượng 

không có sẵn. Trong các yếu tố ảnh hưởng đến va 

chạm, TCPA là quan trọng nhất vì vậy đặt αTCPA = 0,5. 

Khoảng cách giữa hai tàu cũng là một yếu tố ảnh 

hưởng lớn, đặc biệt là trong khu vực có một mật độ 

tàu thuyền cao, do đó, đặt αR = 0,3. DCPA bị ảnh 

hưởng bởi kích cỡ của con tàu, vì vậy đặt αDCPA = 0,1. 

Góc phương vị giữa hai tàu ảnh hưởng đến khả năng 

quay trở và thay đổi hướng của tàu để tránh va, do đó, 

đặt α∆B = 0,1. 

Mô hình đánh giá rủi ro va chạm được áp dụng 

bằng cách mô phỏng các thông số của tàu và các tàu 

mục tiêu, bằng cách sử dụng công cụ C++ và Qt. Các 

tiêu chí để tính toán CRI và đưa ra cảnh báo như sau: 

khi CRI ≥ 0,6667, có khả năng xảy ra va chạm cao, vì 

vậy tàu cần hành động ngay lập tức để tránh va chạm. 

Khi CRI < 0,6667, nó có khả năng va chạm, sỹ quan 

trực ca cần chú ý, với CRI < 0,3333, xác suất va chạm 

thấp, hệ thống sẽ tự động giám sát. 

Lưu đồ thuật toán của chương trình mô phỏng 

được trình bày trong Hình 2. Nếu xác suất va chạm 

của tàu và tàu mục tiêu cao, hệ thống sẽ đưa ra cảnh 

báo và yêu cầu sỹ quan trực ca xem xét tình huống. 

Hình 3 mô tả hình ảnh chương trình mô phỏng tính 

toán khả năng va chạm giữa các tàu khi di chuyển 

xung quanh các tàu khác. Khả năng va chạm phụ 

thuộc vào vị trí, hướng đi về hành trình, tốc độ và 

khoảng cách giữa các tàu với CRI tương ứng. 

 

 

Hình 3. Hình ảnh chương trình mô phỏng 

 

Bảng 1. Mối tương quan giữa hai tàu 

Trường 

hợp 

Hướng 

(o) 

Phương 

vị (o) 

Tốc độ 

(kn) 

Khoảng 

cách 

(NM) 

1 175 3 12 5 

2 180 5 15 5 

3 275 30 15 8 

4 200 25 13 10 

5 162 33 15 12 

6 130 110 6 11 

7 0 356 8 3 

8 280 15 10 5 

 
Bảng 2. Giá trị các thông số tương ứng 

Trường hợp 
DCPA 

(NM) 

TCPA 

(hr) 
CRI 

1 0,6959 0,4126 0,2925 

2 0,4358 0,3321 0,3286 

3 7,2505 0,2254 0,5325 

4 0,8716 0,7663 0,1968 

5 9,3258 0,5035 0,5395 

6 3,7622 1,7228 0,0001 

7 0,2093 0,3741 0,4266 

8 4,9810 0,0436 0,6077 

 

Bắt đầu

Trích xuất dữ liệu AIS

Tính toán khả năng va 

chạm

Khả năng

va chạm cao?

Kết thúc

Đúng

Sai

Cảnh báo

 

Hình 2. Lưu đồ thuật toán chương trình mô phỏng 
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Bảng 1 mô tả cụ thể mối tương quan giữa tàu và 

tàu mục tiêu theo các trường hợp gặp phải trên biển, 

bao gồm tình huống đối đầu, cắt mạn trái, cắt mạn phải 

và tình huống vượt. Bảng 2 là các thông số DCPA, 

TCPA và CRI tương ứng. 

4. Kết luận 

Bảng 2 cho thấy khả năng va chạm được đánh giá 

qua chỉ số CRI, khả năng va chạm tăng lên khi khoảng 

cách giữa hai tàu giảm xuống hoặc tăng tốc độ giữa 

hai tàu. Khả năng va chạm thường lớn khi hai tàu di 

chuyển trên cùng một làn, và nhỏ hơn trong trường 

hợp giao cắt hai bên mạn tàu. CRI phản ánh khả năng 

va chạm chính xác hơn so với trường hợp chỉ dùng 

TCPA và DCPA. So sánh các trường hợp 3 và 4 trong 

Bảng 2 cho thấy hiệu quả của phương pháp được sử 

dụng trong bài viết này. Trường hợp 4 có vẻ nguy 

hiểm hơn trường hợp 3 vì khoảng cách đến điểm tiếp 

cận gần nhất là 0,8716 hải lý gần hơn so với 7.2505 

hải lý. Tuy nhiên, trong trường hợp 3, khoảng cách 

giữa hai tàu nhỏ hơn so với trường hợp 4 trong khi tốc 

độ lại nhanh hơn, cùng với ảnh hưởng của hướng hành 

trình và góc phương vị khác nhau, trường hợp 3 nguy 

hiểm hơn trường hợp 4. 

Kết quả mô phỏng cho thấy mô hình đánh giá rủi 

ro va chạm có thể được áp dụng trong thực tế. Mô hình 

đánh giá rủi ro va chạm này có thể được sử dụng tại 

trạm gốc, trung tâm VTS và NoC để giám sát, quản lý 

và đưa ra cảnh báo nguy hiểm cho các tàu trong khu 

vực hoạt động của các trạm. Mô hình này có thể được 

tích hợp vào hệ thống AIS để giúp sỹ quan trực ca 

đánh giá nhanh chóng và chính xác nguy cơ va chạm, 

từ đó áp dụng nguyên tắc tránh va chạm để xử lý tình 

huống, hoặc chế tạo một hệ thống nhúng sau đó trang 

bị trên các tàu nhỏ, tàu cá không có Radar ARPA để 

cảnh báo tránh va. 
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Tóm tắt 

Tự động điều khiển tàu biển là một xu hướng 

nhằm tiến tới tự động hoá hoàn toàn quá trình vận 

hành tàu để tạo ra những con tàu không người lái 

trong tương lai. Cùng với điều động tránh va, điều 

khiển cập cầu tàu là những bài toán phức tạp ảnh 

hưởng đến an toàn hàng hải, tính mạng con người, 

môi trường biển,… Điều khiển tàu cập cầu tự 

động đã được nghiên cứu từ lâu, tuy nhiên các hệ 

thống đề xuất luôn có những hạn chế nhất định. 

Trong nghiên cứu này, mạng nơ ron tách kênh 

được đề xuất cho bài toán tự động điều khiển tàu 

vào cập cầu. Với cấu trúc tách biệt các đầu vào 

của mạng, hiệu quả điều khiển bánh lái và chân 

vịt là tốt hơn so với bộ điều khiển không tách kênh 

như trong các nghiên cứu trước đây. Kết quả mô 

phỏng đã chỉ ra hiệu quả của bộ điều khiển đề 

xuất so với các bộ điều khiển trước đây.  

Từ khóa: Tự động cập cầu tàu, bộ điều khiển nơ 

ron, mạng nơ ron tách kênh, mô hình tàu MMG.  

Abstract 

Automatic ship control is a tendency, which 

towards to fully automatilization of ship control 

process, to make unmanned ships in future. With 

ship collision avoidance, ship berthing is complex 

problem affecting to maritime safety, human life, 

sea pollution, and ..etc. Automatic ship berthing 

has been studied early; however, existing systems 

always exist certain drawbacks. In this research, 

a decouple neural network is proposed for 

automatic ship berthing. With the saparerate 

structure of neural network, the performance of 

automatic berthing process is improved compared 

to existing berthing systems with the non-decouple 

structure in the controller, on regulating the 

rudder and the propeller. The result of numerical 

simulation shows the perfomance of proposed 

system based ship berthing in comparison with 

previous controllers.        

Keywords: Automatic ship berthing, neural 

controller, Decouple neural network, MMG-ship 

model. 

1. Đặt vấn đề 

Nghiên cứu chế tạo tàu tự hành là một xu hướng 

thu hút sự đầu tư của nhiều quốc gia có nền khoa học 

hàng hải tiên tiến. Với việc xuất hiện của những thiết 

bị vận tải thuỷ không người lái trong tương lai, hiệu 

quả lao động sẽ được cải thiện cũng như giải phóng 

sức lao động con người. Điều khiển tàu cập cầu tự 

động là một trong những bước nghiên cứu để thực 

hiện việc tự động hoá hoàn toàn quá trình điều khiển 

tàu. Khi tàu vào cập cầu với tốc độ thấp, đặc tính động 

học chuyển động của tàu trở nên phi tuyến phức tạp. 

Do đó trong thực tế, quá trình điều động tàu cập cầu 

thường được chia thành 3 giai đoạn như sau: Giai đoạn 

1: khi tốc độ còn đủ lớn để điều khiển tàu ăn lái, tàu 

được điều động thay đổi hướng để đưa hướng mũi tàu 

về hướng tiếp cận cầu an toàn; giai đoạn 2: Máy chính 

được giảm tốc độ để từ từ tiếp cận cầu, giai đoạn 3: 

Máy chính được dừng tại thời điểm thích hợp để đưa 

tàu vào cầu với quán tính. Với sự phức tạp của quá 

trình cập cầu như vậy, mạng nơ ron nhân tạo được coi 

là phù hợp với bài toán này vì nó có thể khả năng học 

và làm theo bộ não người điều khiển tàu.  

 

Hình 1. Tạo dữ liệu cập cầu (bao gồm các trạng thái 

động học của tàu) 
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H. Yamato et al [1] sử dụng bộ điều khiển với các 

tín hiệu vào gồm tọa độ vị trí tàu tại cảng, hướng tàu, 

khoảng cách đến vị trí cầu và các tốc độ động học của 

tàu, đầu ra gồm góc bẻ lái và tốc độ chân vịt. Tiếp theo 

hướng tiếp cận này, các nghiên cứu của nhóm tác giả 

[2, 3, 4] thường sử dụng các mạng nơ ron với sự kết 

hợp của tất cả các đầu vào với hai biến điều khiển góc 

bánh lái và tốc độ vòng tua chân vịt. Điều này làm cho 

hiệu quả điều khiển tàu cập cầu không đạt được kết 

quả tối ưu vì trong thực tế góc bẻ lái không phụ thuộc 

vào một số đầu vào, chẳng hạn, không phụ thuộc vào 

vị trí tàu, tốc độ tàu theo chiều dọc,... Do đó, có thể 

thấy, việc kết hợp tất cả các yếu tố đầu vào với đầu ra 

trong cấu trúc mạng nơ ron tìm thấy trong các nghiên 

cứu trước đây làm cho hiệu quả điều khiển tàu cập cầu 

chưa tối ưu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất 

một bộ điều khiển nơ ron làm việc như bộ não con 

người cho bài toán điều khiển tàu cập cầu với cấu trúc 

tách kênh. Kết quả mô phỏng số chỉ ra hiệu quả của 

hệ thống điều khiển cập cầu được cải thiện hơn so với 

các hệ thống trước đây.  

2. Tự động điều khiển tàu cập cầu sử dụng 

mạng nơ ron tách kênh  

2.1 Khái niệm về tự động cập cầu tàu  

Bài toán cập cầu tự động dùng mạng nơ-ron có thể 

chia thành 3 giai đoạn như sau:  

Giai đoạn 1: Tạo dữ liệu cập cầu để huấn luyện 

mạng nơ ron. Tại khu vực starting-point như (Hình 1), 

tàu được ghi lại các trạng thái ban đầu (xo, yo, u, v, r, Ψ, 

δ, n) như tốc độ, vị trí, hướng mũi, góc bẻ lái và vòng 

tua chân vịt. Từ các trạng thái ban đầu này, người điều 

khiển sẽ điều động tàu vào cập cầu bằng việc thay đổi 

góc bẻ lái (δ) và tốc độ chân vịt (n). Tất cả các trạng 

thái của tàu trong quá trình điều động cập cầu thành 

công sẽ được lưu lại tạo nên bộ dữ liệu cập cầu.  

Giai đoạn 2: Mỗi 1 dữ liệu huấn luyên mạng bao 

gồm 6 đầu vào (xo, yo, u, v, r, Ψ) và 2 đầu ra (δ, n). 

Mạng Nơ-ron được huấn luyện sao cho đầu ra của 

mạng bám sát đầu ra của dữ liệu luyện mạng.  

Giai đoạn 3: Khi tàu ở khu vực starting-point với 

các trạng thái ban đầu (xo, yo, u, v, r, Ψ, δ, n) giống hoặc 

gần giống với dữ liệu huấn luyện mạng, bộ điều khiển 

nơ-ron sẽ tính toán góc bẻ lái và tốc độ chân vịt để đưa 

tàu vào cầu một cách tự động, hành động bẻ lái và 

giảm tốc độ của mạng nơ-ron rất giống với các hành 

động của người điều khiển tạo ra dữ liệu huấn luyện.  

Trong đó: (x, y) là toạ độ địa lý của tàu tại cảng, Ψ là 

hướng mũi tàu, (u, v, r) là tốc độ tàu trên các phương trục 

dọc tàu, trục ngang tàu và tốc độ ngang. δ là góc bẻ bánh 

lái để thay đổi hướng tàu, n là tốc độ quay chân vịt. S là 

vị trí tàu, P là vị trí cầu cảng tàu cần cập và buộc dây.  

2.2. Mô hình toán chuyển động của tàu 

Để thực hiện việc nghiên cứu điều khiển chuyển 

động tàu, các mô hình toán (mô hình động học) được 

chỉ ra. Trong nghiên cứu này, mô hình toán chuyển 

động MMG (Mathematical Modeling Group), 

phương trình toán học của mô hình này được chỉ như 

hệ thức sau: 

(𝑚 + 𝑚𝑥)�̇� − (𝑚 +𝑚𝑦)𝑣𝑟 = 𝑋𝐻 + 𝑋𝑃 + 𝑋𝑅     

    (𝑚 +𝑚𝑦)�̇� + (𝑚 +𝑚𝑥)𝑢𝑟 = 𝑌𝐻 + 𝑌𝑅     (1) 

(𝐼𝑧𝑧 + 𝐽𝑧𝑧)�̇� = 𝑁𝐻 + 𝑁𝑅 

   Trong đó: m, mx, my là khối lượng tàu, khối lượng 

thêm khi tàu chuyển động trong nước theo các trục 

dọc và trục ngang; Izz, Jzz là mô men khối lượng và mô 

men khối lượng thêm khi tàu chuyển chuyển động 

quay. u, v, r là tốc độ tàu trên các trục dọc, trục ngang, 

và trục thẳng đứng.  

Để điều khiển tàu chuyển động cần thiết phải thay 

đổi các góc bẻ lái và vòng tua chân vịt. Các thành phần 

này nằm trong vế phải của hệ phương trình (1).  

Để thực hiện việc mô phỏng, một tàu dầu cỡ lớn 

được sử dụng với các thông số để đưa vào hệ phương 

trình (1). 

2.3 Mạng nơ-ron tách kênh ứng dụng cho cập 

cầu tàu tự động 

Trong các nghiên cứu trước đây, mạng nơ ron 

thường được thiết kế theo phương pháp tất cả các đầu 

vào được liên kết với các đầu ra thông qua lớp ẩn. 

Do đó, đầu ra là: góc bẻ lái và vòng tua chân vịt sẽ 

phụ thuộc vào tất cả các đầu vào. Tuy nhiên, trong 

thực tế quan sát thấy rằng: hành động góc bẻ lái để 

thay đổi hướng đi của tàu chỉ nên phụ thuộc vào các 

yếu tố như: hướng mũi tàu, tốc độ dạt cũng như tốc 

độ góc quay của tàu mà không phụ thuộc vào vị trí 

tàu cũng như tốc độ tàu theo phương dọc tàu. Theo 

chiều hướng ngược lại, tốc độ vòng tua chân vịt cũng 

chỉ nên phụ thuộc vào tốc độ tàu theo phương dọc 

tàu, vị trí tàu tại cảng. Do đó, việc thiết kế bộ điều 

khiển mạng nơ ron không tách kênh sẽ làm phức tạp 

mạng cũng như giảm thiểu hiệu quả của mạng nơ ron 

vì các yếu tố đầu ra không hoàn toàn phụ thuộc vào 

các yếu tố đầu vào (Hình 2).  

Trên cơ sở đó, một mạng nơ ron tách kênh (thực 

chất là hai mạng nơ ron độc lập) được đề xuất trong 

bộ điều khiển để điều khiển riêng biệt góc bẻ lái và 

tốc độ vòng tua chân vịt (Hình 3), hiệu quả của bộ điều 

khiển sẽ tốt hơn do tách biệt các yếu tố không liên 

quan giữa đầu ra và đầu vào của mạng nơ ron. 
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Mạng nơ ron tách kênh được đề xuất trong nghiên 

cứu này có trúc hai mạng nơ ron nhỏ riêng biệt (Hình 

3). Trong đó:  

Mạng nơ ron thứ nhất có cấu trúc gồm: lớp vào 

gồm 3 đầu vào (toạ độ địa lý của tàu tại cảng (x, y), 

tốc độ tàu trên trục dọc (u)); lớp ẩn, và lớp ra là tốc độ 

vòng tua chân vịt (n).  

Mạng nơ ron thứ hai có cấu trúc gồm: lớp vào gồm 3 

đầu vào (tốc độ tàu trên trục ngang và tốc độ góc (v, r), 

hướng mũi tàu (Ψ); lớp ẩn, và lớp ra là góc bẻ bánh lái (δ). 

Việc sử dụng hai mạng nơ ron riêng biệt như trên 

sẽ giúp các hành động bẻ bánh lái cũng như giảm tốc 

độ vòng tua chân vịt hợp lý hơn do các hành động này 

chỉ phụ thuộc vào các yếu tố trạng thái tàu tương ứng.  

Mạng nơ-ron có thể mô hình hóa rất tốt các ánh xạ 

phi tuyến phức tạp, trong bài toán này mạng nơ-ron 

được sử dụng để mô hình hóa ánh xạ với 6 đầu vào và 

2 đầu ra tương ứng. Mạng được huấn luyện bằng 

phương pháp lan truyền ngược với nhiệm vụ làm tối 

thiểu hóa hàm mục tiêu như hệ thức (2), chi tiết có thể 

tham khảo cách huấn luyện mạng trong các nghiên 

cứu trước đây của tác giả [2, 3, 5]. 

( ( ))

2
P L M

i 2 ij 1 jk k j i

i=1 j=1 k=1

E = desired_O - f W f W I +b - b
 
 
 

     (2) 

Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tàu cập cầu tự động: 

Đầu vào là các trạng thái tàu mong muốn để đưa tàu 

vào cập cầu, ở trạng thái tàu ban đầu bộ điều khiển nơ 

ron tách kênh sẽ tính toán các giá trị góc bẻ lái và tốc 

độ vòng tua chân vịt để điều khiển tàu (mô hình tàu 

MMG) để các đầu ra của hệ thống bám sát đầu vào đặt 

ra, như Hình 4.  

2.4. Mô phỏng số và so sánh kết quả 

 

Hình 2. Cấu trúc mạng nơ-ron không tách kênh 

 

Hình 4. Sơ đồ hệ thống điều khiển tàu cập cầu sử 

dụng bộ điều khiển nơ ron tách kênh 

 

Hình 5. Tạo mẫu cập cầu để huấn luyện mạng 

 

Hình 3. Cấu trúc mạng nơ-ron tách kênh 
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  Trong phần này, các mô phỏng số được thực hiện 

trên công cụ MATLAB để chỉ ra các hiệu quả của bộ 

điều khiển nơ ron tách kênh so với bộ điều khiển nơ 

ron không tách kênh. Tạo dữ liệu cập cầu được thực 

hiện trên MATLAB để ghi lại sáu trường hợp cập cầu 

như Hình 5.  

  Trong đó, khu vực cảng được mô phỏng có vĩ độ 

từ (-2 đến 9) và kinh độ từ (-2 đến 9), tàu được coi là 

cập cầu thành công khi tiếp cận song song với cầu 

tàu và có tốc độ thấp trong khoảng 0.25 m/s. Bước 

huấn luyện mạng được thực hiện theo hệ thức 2. Để 

thực hiện việc mô phỏng trên máy tính, các yếu tố vị 

trí như: kinh độ, vĩ độ được chuyển sang hệ không 

thứ nguyên.   

Sau khi hoàn thành việc huấn luyện mạng, hai bộ 

điều khiển nơ ron tách kênh và không tách kênh được 

mô phỏng thực hiện cho việc cập cầu tàu tự động để 

xác minh tính hiệu quả của bộ điều khiển tách kênh so 

với bộ điều khiển không tách kênh. 

Trong Hình 6, chuỗi hình vẽ màu đỏ thể hiện quỹ 

đạo tàu chạy và trạng thái tàu được điều khiển bằng 

bộ điều khiển tách kênh, trong khi đó chuỗi hình vẽ 

màu xanh thể hiện quỹ đạo và trạng thái tàu được điều 

khiển bằng bộ điều khiển không tách kênh. 

Kết quả mô phỏng số chỉ ra trong ba trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất, vị trí tàu tại thời điểm xuất phát 

là (3, 7.5) hướng tàu chạy là 260 độ, trường hợp thứ 

hai (2, 8.5) hướng tàu chạy là 280, trường hợp thứ 3 
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c) 

Hình 6. So sánh kết quả cập cầu tàu bằng hai bộ điều 

khiển (màu đỏ: bộ điều khiển tách kênh, màu xanh: 

bộ điều khiển không tách kênh) 
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(4, 8.5) hướng tàu 250. Kết quả được thể hiện trong 

Hình 6, qua đó, có thể thấy rằng quỹ đạo chuyển động 

tàu được điều khiển bằng bộ điều khiển tách kênh gần 

với đường tiếp cận cầu mong muốn hơn. Tốc độ tàu 

theo chiều dọc được giảm tốt hơn bởi bộ điều khiển 

tách kênh. Dữ liệu kết quả cũng cho thấy các góc bẻ 

bánh lái cũng như vòng tua chân vịt được điều khiển 

tốt hơn. Bên cạnh đó, vị trí cuối cùng tiếp cận cầu 

trong các trường hợp điều khiển bởi bộ điều khiển tách 

kênh cũng là gần hơn so với các vị trí được điều khiển 

bởi bộ điều khiển không tách kênh. 

3. Kết luận 

Bài báo đề xuất một mạng nơ ron tách kênh áp 

dụng cho bài toán tự động điều khiển tàu cập cầu. 

Khái quát bài toán, mô hình toán của chuyển động tàu 

được đưa ra làm nền tảng mô phỏng số. Mô phỏng số 

được thực hiện trên công cụ MATLAB với cả hai bộ 

điều khiển tách kênh và không tách kênh. Kết quả chỉ 

ra rằng hiệu quả của hệ thống cập cầu với bộ điều 

khiển tách kênh là tốt hơn so với bộ điều khiển không 

tách kênh. Quỹ đạo tàu tiếp cận cầu là tốt hơn trong 

trường hợp sử dụng bộ điều khiển đề xuất. Trong thời 

gian tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để 

nâng cao chất lượng của hệ thống điều khiển cập cầu 

tàu tự động sử dụng mạng nơ ron cũng như những đề 

xuất mới để nâng cao khả năng đa nhiệm của bộ điều 

khiển nơ ron tách kênh.  
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1. Giới thiệu 

Biểu cảm khuôn mặt là một phương pháp phi ngôn 

ngữ chính thể hiện cảm xúc giao tiếp của con người. 

Theo các nghiên cứu trong [15] cho thấy 55% thông 

điệp liên quan đến cảm xúc và thái độ là ở nét mặt, 

7% trong đó có thể nói ra, phần còn lại là biểu đạt 

ngôn ngữ (cách mà các từ được nói). Biểu cảm trên 

khuôn mặt đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ 

quá trình trao đổi thông tin. Với sự phát triển nhanh 

chóng của trí tuệ nhân tạo, tự động nhận dạng biểu 

cảm khuôn mặt đã được nghiên cứu mạnh mẽ trong 

những năm gần đây. Nghiên cứu về nhận dạng biểu 

cảm khuôn mặt (Facial Expression Recognition - 

FER) đang rất được chú ý quan tâm trong các lĩnh vực 

tâm lý học, thị giác máy tính và nhận dạng mẫu. FER 

có các ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao 

gồm tương tác máy tính và con người [11,14], thực tế 

ảo [2], thực tế tăng cường [3], hệ thống hỗ trợ người 

lái tiên tiến [1], giáo dục [7] và giải trí [9].  

Có nhiều phương pháp nhận dạng biểu cảm có thể 

nhóm theo bốn hướng chính: Hướng tiếp cận dựa trên 

tri thức, hướng tiếp cận dựa trên đặc trưng không gian 

thay đổi, hướng tiếp cận dựa trên đặc trưng so khớp 

mẫu, hướng tiếp cận dựa trên diện mạo (hướng tiếp 

cận theo phương pháp học). Đặc biệt hướng tiếp cận 

theo phương pháp học là hướng tiếp cận rất được quan 

tâm vì khả năng nhận dạng cho tỷ lệ chính xác cao với 

sai số có thể chấp nhận được.  

Trong nghiên cứu của bài báo này quan tâm đến 

nhận dạng biểu cảm khuôn mặt bằng phương pháp học 

sâu sử dụng kiến trúc Residual Network (ResNet) [5], 

đây là kỹ thuật đã cho ra kết quả rất khả quan trong 

thời gian gần đây đối với các bài toán nhận dạng đối 

tượng. Nội dung của bài báo được trình bày cụ thể như 

sau: Mục 2 giới thiệu tổng quan các loại biểu cảm 

khuôn mặt; Mục 3 trình bày mô hình học sâu sử dụng 

để nhận dạng biểu cảm khuôn mặt; Mục 4 đề xuất giải 

pháp ứng dụng nhận dạng biểu cảm để đánh giá chất 

lượng phục vụ dịch vụ và đánh giá kết quả thử 

nghiệm; Mục 5 kết luận. 

 

 

Tóm tắt 

Nhận dạng biểu cảm khuôn mặt là phương 

pháp chính cho các ý định xử lý phi ngôn ngữ. 

Nghiên cứu nhận dạng biểu cảm khuôn mặt đã 

và đang được quan tâm nghiên cứu và ứng 

dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó trong 

bài báo này tập trung vào bài toán nhận dạng 

biểu cảm khuôn mặt bằng phương pháp học 

sâu sử dụng kiến trúc mạng ResNet101. Độ tin 

cậy của mô hình được đánh giá dựa trên tập 

dữ liệu mẫu có sẵn FER2013 cho tỷ lệ nhận 

dạng cao nhất là 71,22%. Từ phân tích chi tiết 

độ chính xác từng loại biểu cảm nhóm tác giả 

đưa ra giải pháp đề xuất ba nhóm biểu cảm 

chính để xây dựng chương trình đánh giá chất 

lượng dịch vụ với ba mức độ: hài lòng, bình 

thường và không hài lòng. 

Từ khóa: CNN, FER, ResNet. 

Abstract 

Facial recognition is the main method for 

nonverbal processing intentions. Research on 

facial expression recognition has been 

interested in research and application in many 

parts of the world. Therefore, this paper focuses 

on the problem of facial expression recognition 

by deep learning method using ResNet101 

network architecture. The reliability of the 

model was assessed based on the sample data 

set available FER2013 for the highest 

recognition rate of 71.22%. From the detailed 

analysis of the accuracy of each type of 

expression, the author offers the solution to 

propose three main expressive groups to develop 

a service quality assessment program with three 

levels: satisfaction, normal and unsatisfactory. 

Keywords: CNN, FER, ResNet. 
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2. Biểu cảm khuôn mặt 

Cảm xúc của con người được thể hiện qua các biểu 

cảm khuôn mặt, nhận diện được biểu cảm của người 

đối diện là một trong các bản năng tự nhiên của con 

người. Vậy làm thế nào để “dạy” cho máy tính biết 

cách phân biệt các loại cảm xúc này? Câu trả lời là khi 

con người thể hiện cảm xúc, luôn tồn tại một số đặc 

trưng chung trên khuôn mặt của tất cả mọi người bất 

kể độ tuổi, vị trí địa lý hay điều kiện sống,… Dựa vào 

đặc trưng này, ta có thể rút ra các đặc điểm quan trọng 

của cảm xúc, mô hình hóa và “dạy” cho máy tính hiểu 

được cảm xúc đó.  

Nhận dạng chính xác biểu cảm khuôn mặt là một 

bài toán khó khăn vì con người có rất nhiều “cung bậc 

cảm xúc” khác nhau. Để bài toán không quá phức tạp 

có thể chia biểu cảm khuôn mặt vào bảy loại sắc thái 

chính sau: hạnh phúc (happy), đau khổ (Sad), sợ hãi 

(Afraid/fear), tức giận (angry), ngạc nhiên (surprised), 

căm phẫn (disgusted) và trung lập (neutral) [1, 2, 7, 

8,9,13] - như minh họa trong Hình 1. 

 

Hình 1. Bảy cảm xúc chính của khuôn mặt: hạnh phúc, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, căm phẫn, trung lập [13] 

Nhiệm vụ của một hệ thống nhận diện cảm xúc là 

phải phân loại được một trạng thái mặt người vào 

nhóm một trong bảy biểu cảm trên. 

3. Mô hình học sâu sử dụng cho bài toán nhận 

dạng biểu cảm 

Hiện nay có nhiều mô hình mạng học sâu nhân 

chập CNN (Convolutional neural networks) được vận 

dụng trong các bài toán nhận dạng như: LeNet, 

AlexNet, VGG, GoogLeNet, ResNet,… [1, 3, 6, 9, 10, 

15], trong nghiên cứu này lựa chọn mạng ResNet cho 

mô hình nhận dạng biểu cảm vì một số lý do được 

trình bày chi tiết sau đây.  

3.1. Mạng học sâu ResNet101  

ResNet (Residual Network) được phát triển bởi 

Microsoft vào năm 2015 công bố trên bài báo “Deep 

residual learning for image recognition” [5]. ResNet 

đã chiến thắng với vị trí số một trong cuộc thi 

ILSVRC 2015 với tỷ lệ lỗi đứng trong top 5 chỉ 3,57%, 

thậm chí đứng vị trí đầu tiên trong cuộc thi ILSVRC 

và COCO 2015 với ImageNet Detection, ImageNet 

localization, Coco detection và Coco segmentation. 

ResNet có cấu trúc gần giống VGG với nhiều lớp ngăn 

xếp làm cho mô hình sâu hơn. Có nhiều biến thể của 

kiến trúc ResNet với số lớp khác nhau như ResNet-18, 

ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101, ResNet-152,... 

Với tên là ResNet theo sau là một số chỉ kiến trúc 

ResNet với số lớp nhất định. Resnet giải quyết được 

vấn đề của học sâu truyền thống, nó có thể dễ dàng 

học với hàng trăm lớp. 

Mạng ResNet (R) là một mạng CNN được thiết kế 

để làm việc với hàng trăm hoặc hàng nghìn lớp chập. 

Một vấn đề xảy ra khi xây dựng mạng CNN với nhiều 

lớp chập sẽ xảy ra hiện tượng Vanishing Gradient dẫn 

tới quá trình học tập không tốt. Chính vì vậy giải pháp 

mà ResNet đưa ra là sử dụng kết nối tắt đồng nhất để 

xuyên qua một hay nhiều lớp. Một khối như vậy được 

gọi là một Residual Block, như trong Hình 2. 

 

Hình 2. Một khối Residual của ResNet 

ResNet gần như tương tự với các mạng CNN khác 

gồm có: nhân chập (convolution), tổng hợp (pooling), 

kích hoạt (activation) và kết nối đầy đủ (fully-

connected layer). Hình 3 hiển thị khối dư được sử 

dụng trong mạng. Xuất hiện một mũi tên cong xuất 

phát từ đầu và kết thúc tại cuối khối dư hay ResNet sử 

dụng các kết nối tắt (kết nối trực tiếp đầu vào của lớp 

(n) với (n+x) được hiển thị dạng mũi tên cong. Qua 

mô hình nó chứng minh được có thể cải thiện hiệu suất 

trong quá trình huấn luyện khi mô hình có hơn 20 lớp. 

Như vậy có thể hiểu việc tăng số lượng các lớp trong 

mạng làm giảm độ chính xác, nhưng muốn có một 

kiến trúc mạng sâu hơn có thể hoạt động tốt. 

Do đó trong nghiên cứu này, sử dụng mạng CNN 

với mô hình ResNet101 [5] để xây dựng cho bài toán 

nhận dạng biểu cảm khuôn mặt. 

3.2. Cấu hình ResNet101  

Cấu trúc mạng ResNet101 cho bài toán nhận dạng 

biểu cảm khuôn mặt được thiết lập như Hình 3 gồm 

năm phân đoạn (stage), chi tiết mỗi stage được miêu 

tả dưới đây. 

Ký hiệu "ID BLOCK" trong Hình 4 là viết tắt của 

từ Identity block, ID BLOCKx3 nghĩa là có 3 khối 

Identity block chồng lên nhau. Cụ thể như sau: 

Zero-padding: Input với (3,3). 

Stage 1: Tích chập (Conv1) với 64 filters với 
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shape(7,7), sử dụng stride(2,2). BatchNorm (epsilon 

= 1.1e-5, axit = 1|3), MaxPooling (3,3). 

Stage 2: Convolutiontal block (a) sử dụng 3 bộ lọc 

filter với size 64x64x256, f=3, s=1, strides(1,1). Có 2 

Identity blocks (b, c) với filter size 64x64x256, f=3. 

Stage 3: Convolutional block (a) sử dụng 3 bộ lọc 

filter size 128x128x512, f=3, s=2. Có 3 Identity 

blocks (b1, b2, b3) với filter size 128x128x512, f=3. 

Stage 4: Convolutional block (a) sử dụng 3 filter 

size 256x256x1024, f=3, s=2. Có 22 Identity blocks 

(b1, b2,…b22) với filter size 256x256x1024, f=3. 

Stage 5: Convolutional block (a) sử dụng 3 filter 

size 512x512x2048, f=3, s=2. Có 2 Identity blocks 

(b,c) với filter size 512x512x2048, f=3. 

The 2D Average Pooling: Sử dụng với kích thước 

(7,7). 

The Flatten. 

Fully Connected (Dense): sử dụng softmax 

activation. 

Hình 3. Cấu trúc ResNet101 nhận dạng biểu cảm  

3.3. Tập dữ liệu, cài đặt và thử nghiệm  

Tập ảnh dùng đánh giá độ tin cậy của mô hình là 

tập ảnh Fer2013 được tải về từ [4] trên Kaggle gồm 

35.887 ảnh cấp xám kích cỡ 48x48 trong đó: 28.709 

ảnh dùng để huấn luyện (training), 3.589 ảnh kiểm tra 

thẩm định (public test) và 3.589 ảnh kiểm tra riêng 

(private test) với 7 lớp biểu cảm (Angry, Disgust, Fear, 

Happy, Sad, Surprise, Neutral), Hình 4 minh họa một 

phần bộ ảnh.  

Mô hình nhận dạng trên ResNet101 được cài đặt 

trên ngôn ngữ Python Ver 3.7 và thư viện 

Keras/Tensorflow được sử dụng để cài đặt, trên máy 

tính PC i7- 4600U CPU@ 2.10Hz. Quá trình xử lý qua 

5 bước sau: 

Bước 1: Nhập ảnh đầu vào (có thể là ảnh màu hoặc 

ảnh xám). 

Bước 2: Phát hiện vùng ảnh mặt người bằng hàm 

haar cascade (của thư viện OpenCV). 

Bước 3: Vùng ảnh mặt người được chuyển về kích 

thước 48x48. 

Bước 4: Ảnh vùng mặt 48x48 (sử dụng cả 3 kênh 

màu) đưa vào mạng học sâu sử dụng cấu trúc 

ResNet101. 

Bước 5: Đầu ra của ResNet101 là xác xuất của bảy 

cảm xúc chính. 

 

Hình 4. Minh họa một phần tập ảnh Fer2013 [6] 

Số ảnh kiểm tra độ chính xác từ tập dữ liệu 

Fer2013 là 3.589 ảnh cho kết quả cao nhất trên 

Fer2013 là 71,22%. Hình 5 và Hình 6 thống kê kết quả 

phân loại của từng loại biểu cảm trong đó Hình 5 

thống kê theo số lượng ảnh, Hình 6 thống kê theo tỷ 

lệ tương ứng. Hình 7 đề mô giao diện hệ thống nhận 

dạng biểu cảm.   

 

Hình 5. Kết quả phân loại biểu cảm theo số lượng ảnh 

 

Hình 6. Kết quả nhận dạng biểu cảm theo tỷ lệ 
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Từ kết quả nhận được theo Hình 6 và 7 của mô 

hình nhận dạng biểu cảm khuôn mặt sử dụng ResNet 

cho kết quả tốt đối với các cảm xúc: hạnh phúc - happy 

(89%), trung lập - Neutral (81%), kết quả mức trung 

đối với cảm xúc: ghê tởm - căm phẫn (71%) và buồn 

- sad (69%), kết quả mức thấp với cảm xúc: giận dữ - 

angry (64%), ngạc nhiên - surprise (61%) và sợ hãi - 

fear (54%).   

4. Đề xuất giải pháp ứng dụng đánh giá chất 

lượng dịch vụ 

Theo kết quả thử nghiệm trong mục 3, có thể thấy 

mô hình đánh giá tốt với cảm xúc hạnh phúc (89%) và 

trung lập (81%), đánh giá kém với cảm xúc sợ hãi 

(54%) và ngạc nhiên (61%). Dựa trên lợi thế nhận 

dạng tốt cảm xúc hạnh phúc và trung lập hay căm phẫn 

có thể đề xuất ứng dụng vào hệ thống đánh giá chất 

lượng mang tên “hành chính nụ cười” hay “dịch vụ 

hạnh phúc” theo ba nhóm cảm xúc với ba mức độ về 

chất lượng dịch vụ như sau: 

+ Nhóm 1 (hài lòng về dịch vụ): Nhóm cảm xúc 

hạnh phúc; 

+ Nhóm 2 (bình thường về dịch vụ): Nhóm cảm 

xúc trung lập; 

+ Nhóm 3 (không hài lòng về dịch vụ): Nhóm cảm 

xúc còn lại (tức giận, căm phẫn, sợ hãi, buồn và ngạc 

nhiên). 

Khi mỗi khách hàng (sinh viên hoặc công dân) 

được phục vụ ra về yêu cầu họ cho biết cảm xúc của 

họ qua hệ thống nếu họ cảm thấy hài lòng hãy nở nụ 

cười, nếu họ cảm thấy bình thường hãy giữ thái độ 

trung lập, họ không thỏa mãn họ có thể thể hiện cảm 

xúc trong năm biểu cảm (tức giận, căm phẫn, sợ hãi, 

buồn và ngạc nhiên). Hệ thống sẽ tự động đếm số mức 

độ (hài lòng, bình thường và không hài lòng) để tổng 

hợp đánh giá tình hình chất lượng phục vụ từ đó đưa 

ra giải pháp điều chỉnh phù hợp và nâng cao chất 

lượng phục vụ cần thiết. 

Thực hiện thử nghiệm cho một nhóm sinh viên với 

142 sinh viên (của 3 lớp THVP N17, N02 và N09) để 

đánh giá 3 nhóm biểu cảm đã đề xuất trên, Hình 8 

minh họa một phần tập ảnh hệ thống lưu lại sau khi 

nhận dạng. 

Hình 8. Minh họa một phần tập ảnh được lưu lại từ hệ 

thống đánh giá chất lượng phục vụ 

Từ số lượng biểu cảm nhận được của hệ thống cho 

thấy kết quả nhận dạng tốt các nhóm cảm xúc đánh 

giá chất lượng dịch vụ: hài lòng, bình thường và 

không hài lòng. Hệ thống xác nhận thái độ khi biểu 

cảm được nhận dạng ổn định trong 5 giây, kết quả tỷ 

lệ nhận dạng trung bình của 3 mức độ trên 79%. Cụ 

thể theo Bảng 1. 

Bảng 1. Bảng thống kê tỷ lệ nhận dạng của 3 mức 

thái độ 

Thái độ 
Biểu cảm 

dự định 

Biểu cảm nhận 

dạng (dự đoán) 

Tỷ lệ 

nhận 

dạng 

Hài lòng 142 121 85,21% 

Bình thưởng 142 115 80,97% 

Không hài lòng 142 101 71,13% 

5. Kết luận 

Trong nghiên cứu này đã đưa ra mô hình nhận 

dạng biểu cảm khuôn mặt bằng mạng học sâu kiến 

trúc ResNet101. Tập dữ liệu ảnh Fer2013 [4] dùng để 

đánh giá độ chính xác của mô hình với tỷ lệ trên 70%. 

Rất nhiều nghiên cứu đã sử dụng tập dữ liệu Fer2013 

để thử nghiệm nhưng tỷ lệ nhận dạng tốt nhất cũng chỉ 

trên dưới 70% kể cả với các công bố gần đây 2019 [1-

3, 7, 9, 10], điều đó chứng tỏ tập dữ liệu này có nhiều 

mâu thuẫn hay có độ tương đồng giữa các biểu cảm. 

Về tổng thể các loại biểu cảm có độ chính. 

Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu Fer2013 

nhưng vẫn làm nhận diện tốt trên các dữ liệu khác cho 

thấy mô hình đã học được các đặc trưng phù hợp của 

khuôn mặt người. Tuy nhiên hầu hết các dữ liệu học 

hiện nay thường sử dụng khuôn mặt người phương tây, 

nhóm tác giả sẽ xây dựng và bổ sung thêm tập dữ liệu 

 

Hình 7. Đề mô hệ thống nhận dạng 
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cảm xúc của người châu Á để phong phú dữ liệu huấn 

luyện và nâng cao chất lượng nhận dạng.  

Ngoài ra cần tiến hành thử nghiệm thêm địa điểm 

thực tế phục vụ khách hàng hoặc sinh viên với số 

lượng mẫu nhiều hơn nữa (trên 1.000 khách hàng/sinh 

viên) để đưa ra tỷ lệ nhận dạng chính xác hơn đánh 

giá độ tin cậy của hệ thống nhận dạng trước khi đưa 

hệ thống vào ứng dụng thức tế. 
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Tóm tắt 

Bài toán phát hiện phương tiện giao thông là một 

bài toán thuộc lĩnh vực thị giác máy tính có nhiều 

ứng dụng hữu ích trong các hệ thống xe tự hành, 

quản lý phương tiện giao thông và xác định lưu 

lượng giao thông tại các điểm, đường giao thông 

quan trọng. Có nhiều cách tiếp cận cho bài toán 

này, từ phương pháp trừ nền cho tới các phương 

pháp học sâu hiện đại. Trong bài báo này, nhóm 

tác giả tập trung vào việc ứng dụng mô hình học 

sâu YOLO3 (You Only Look Once version 3) để 

giải quyết bài toán. Một hệ thống demo cũng được 

xây dựng bằng cách sử dụng nền tảng Darknet-53 

và thử nghiệm với các dữ liệu do nhóm tác giả tự 

thu thập. Kết quả cho thấy hệ thống xây dựng có 

độ chính xác cao và khả thi khi cần áp dụng cho 

các ứng dụng thực tế. 

Từ khóa: Phát hiện phương tiện giao thông, phát 

hiện xe ô tô, học sâu, mô hình YOLO3. 

Abstract 

Vehicle detection is a computer vision problem 

that has many useful applications in automatic 

driving systems, transportation vehicles 

management and traffic flow at important 

intersections and roads. There are a lot of 

approaches for this problem, from background 

subtraction ones to modern deep learning 

methods. In this paper, authors focus on applying 

deep learning model YOLO3 (You Only Look 

Once version 3) to deal with the problem. A demo 

system is built based on Darknet-53 and tested 

with self-collected data. The obtained results 

show that our system gains high accuracy and is 

viable in real life situations. 

Keywords: Vehicles detection, car detection, 

deep learning, model YOLO3. 

 

 

 

1. Mở đầu 

Phát hiện phương tiện giao thông là một bài toán 

thuộc nhóm các bài toán phát hiện đối tượng (một lĩnh 

vực con của ngành thị giác máy tính) và có nhiều ứng 

dụng trên thực tế. Bài toán này nhận được sự quan tâm 

của các nhà khoa học và các hãng sản xuất công 

nghiệp lớn nhằm phát triển các hệ thống lái tự động 

cũng như kiểm soát giao thông (xác định lưu lượng 

giao thông tại các điểm nút để điều chỉnh, phân luồng 

và quy hoạch hạ tầng giao thông). Có thể chia các 

phương pháp giải quyết bài toán phát hiện phương tiện 

giao thông thành 4 nhóm: các phương pháp dựa vào 

kỹ thuật trừ nền [1], các phương pháp dựa vào hiệu 

giữa các frame liên tiếp trong dữ liệu video [2], các 

phương pháp dựa vào luồng quang học (optical flow) 

[3] và các phương pháp dựa vào các mô hình mạng 

học sâu phát hiện đối tượng như YOLO [4], Retinanet 

[5], SSD [6] hay Fast R-CNN [7]. Các phương pháp 

thuộc các cách tiếp cận [1], [2] và [3] có ưu điểm là 

không cần nhiều dữ liệu huấn luyện hay năng lực xử 

lý mạnh mẽ của các hệ thống phần cứng, tốc độ nhanh 

nhưng hạn chế về độ chính xác. Các mô hình học sâu 

([4], [5], [6] và [7]) có điểm chung là cần dữ liệu huấn 

luyện lớn, các phần cứng triển khai phải có năng lực 

xử lý mạnh mẽ (các card đồ hoạ GPU chuyên dụng) 

và tốc độ thực thi chậm hơn, nhưng lại có độ chính 

xác cao hơn. 

Trong phạm vi của bài báo này, chúng tôi tập trung 

vào việc sử dụng mô hình mạng học sâu YOLO3 [8] 

để xây dựng một hệ thống phát hiện các phương tiện 

giao thông, chủ yếu là các loại phương tiện giao thông 

phổ biến (xe đạp, xe máy, xe con, xe tải và xe buýt), 

dựa trên nền tảng Darknet-53 và ngôn ngữ lập trình 

Python 3. Hệ thống được kiểm thử với các dữ liệu 

được download từ Internet (github.com) và dữ liệu 

thực tế do nhóm tác giả thu thập. Các phần tiếp theo 

của bài báo được cấu trúc như sau: trong phần 2 mô 

hình mạng YOLO3 sẽ được trình bày chi tiết, tiếp đến 

là phần cài đặt và kiểm thử hệ thống, cuối cùng là kết 

luận và một số đề xuất. 
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2. Mô hình mạng học sâu YOLO3 

2.1. Mô hình mạng học sâu YOLO 

YOLO [4] (xem Hình 1) là một thuật toán phát 

hiện đối tượng được đề xuất năm 2015 nhằm mục đích 

có thể triển khai trong các ứng dụng thời gian thực 

(nhanh-Yolo3 [8] có tốc độ xử lý 28,2ms/1 ảnh, tức 

khoảng 35,5 FPS với ảnh 320x320) và là một trong 

các thuật toán hiệu quả nhất. So với bài toán phân lớp 

đối tượng (classification), phát hiện đối tượng phức 

tạp hơn vì phải trả lời hai câu hỏi: có loại đối tượng 

nào trong ảnh (bản chất ngang với bài toán phân lớp) 

và nếu có thì vị trí của các đối tượng đó ở đâu trong 

ảnh input. Để có tốc độ nhanh, YOLO được thiết kế 

với số lớp khá nhỏ so với các mô hình mạng CNNs 

(YOLO3 chỉ có 53 lớp nhân chập) khác.  

Mô hình YOLO là một mạng nơ ron nhân chập 

thông minh với lớp input là ảnh đầu vào của hệ thống. 

Thuật toán sẽ chia ảnh input thành các vùng con và dự 

đoán các hình chữ nhật bao gói các đối tượng và các 

xác suất tương ứng cho mỗi vùng. Thuật toán YOLO 

được sử dụng trong nhiều bài toán có sử dụng bước 

phát hiện đối tượng vì hai nguyên nhân: độ chính xác 

cao và tốc độ theo thời gian thực. Cách làm việc của 

mô hình mạng YOLO chỉ sử dụng một phương pháp 

lan truyền thẳng trong mạng nơ ron mà nó sử dụng 

nên các tác giả đã đặt tên hệ thống là “You Only Look 

Once” với hàm ý là thuật toán này cũng giống như hệ 

thống thị giác của con người, chỉ cần nhìn một lần đã 

có thể đưa ra các dự đoán chính xác về các đối tượng 

trong khung hình được nhìn thấy. 

2.2. Phiên bản YOLO3 

Từ phiên bản đầu tiên năm 2015 [4], các kỹ thuật 

mới đã được áp dụng để cải thiện độ chính xác và thời 

gian thực hiện và mô hình YOLO3 (version 3) đã 

được đề xuất năm 2018 [8] (xem Hình 2). 

YOLO3 có dữ liệu input là một lô các ảnh có kích 

thước (m, 416, 416, 3) với kết quả đầu ra là một danh 

sách các hộp bao đối tượng (bounding box - bb) cùng 

với lớp nhận dạng. Mỗi bb được biểu diễn bởi 6 giá trị 

(pc, bx, by, bh, bw, c) trong đó pc là xác suất dự đoán, 

(bx, by) là toạ độ điểm phía trên bên trái của bb dự 

đoán, (bh, bw) là kích thước chiều cao và chiều rộng 

của bb, còn c là nhãn của đối tượng phát hiện được. 

Trong YOLO3, việc dự đoán được thực hiện bằng 

cách sử dụng một lớp nhân chập sử dụng các phép 

nhân chập 1x1. Do đó, điều đầu tiên cần lưu ý là kết 

quả đầu ra sẽ là các bản đồ đặc trưng (feature map). 

Vì chỉ có các phép nhân chập 1x1, kích thước của bản 

đồ dự đoán (prediction map) sẽ bằng với kích thước 

Hình 1. Mô hình mạng YOLO (còn gọi là YOLO1)[4] 

Hình 2. Kiến trúc mạng YOLO3 [8] 
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của feature map ngay trước nó. Trong YOLO3, ý 

nghĩa của prediction map này là mỗi ô (cell) của nó sẽ 

có thể dự đoán một số lượng cố định các bb. Chẳng 

hạn nếu chúng ta có B*(5+C) giá trị trong feature map. 

B là số bb mà mỗi cell có thể dự đoán. Mỗi một trong 

số B các bb này có thể chuyên biệt cho việc dự đoán 

một loại đối tượng cụ thể. Mỗi bb phải có 5+C thuộc 

tính, mô tả các giá trị về toạ độ trung tâm, kích thước, 

giá trị điểm số và C độ tin cậy cho mỗi bb. YOLO3 

dự đoán 3 bb cho mỗi cell. 

YOLO3 huấn luyện mô hình mạng theo cách thức 

mà trong đó chỉ một bb sẽ chịu trách nhiệm cho việc 

phát hiện 1 đối tượng. Đầu tiên, chúng ta cần phải xác 

minh các ô mà bb này thuộc về. Để làm điều đó, 

YOLO3 sẽ chia bức ảnh input thành các lưới kích 

thước bằng với feature map cuối cùng. Ở ví dụ minh 

hoạ bên dưới (Hình 3), trong đó ảnh input là 416x416, 

và bước của mạng là 32. Như đã đề cập trước đó, kích 

thước của feature map cuối cùng sẽ là 13x13. Do đó 

chúng ta sẽ chia bức ảnh thành các ô 13x13. 

Sau đó, ô (trên bức ảnh input) chứa trung tâm của 

bb đúng của một đối tượng sẽ được chọn là đối tượng 

chịu trách nhiệm cho việc dự đoán đối tượng. Trong 

bức ảnh, chính là ô được đánh dấu đỏ, chứa trung tâm 

của bb đúng (đánh dấu vàng). 

YOLO chỉ sử dụng các lớp nhân chập (minh hoạ 

trong Hình 2), do đó nó là một mạng nơ ron nhân chập 

đầy đủ (FCN). YOLO3 [8] là một kiến trúc mới (so 

với YOLO1 [4]), sâu hơn để trích chọn đặc trưng gọi 

là Darknet-53. Như cái tên của nó, Darknet-53 sử 

dụng 53 lớp nhân chập, mỗi lớp được theo sau bởi một 

lớp chuẩn hoá theo lô và một lớp kích hoạt sử dụng 

hàm Leaky ReLU. Không có lớp tổng hợp nào được 

sử dụng, và một lớp nhân chập với giá trị bước giảm 

bằng 2 được sử dụng để giảm kích thước của các 

feature map. Điều này giúp cho việc ngăn chặn các 

mất mát về các đặc trưng ở mức thấp thường gây ra 

do các lớp tổng hợp. 

Một điểm đáng lưu ý nữa của YOLO3 là nó có khả 

năng phát hiện các đối tượng có kích thước tương đối 

bé (tốt hơn so với các phiên bản trước của nó). 

3. Xây dựng hệ thống 

3.1. Ngôn ngữ và nền tảng lập trình 

 Để xây dựng hệ thống demo, chúng tôi sử dụng 

ngôn ngữ lập trình Python 3 và thư viện Darknet [9] 

trên hệ điều hành Windows 10 Enterprise với một hệ 

thống phần cứng có 1 card GPU Nvidia Geforce 1050 

Ti 4 GB bộ nhớ, CPU core i7 9750H 6 lõi, 12 luồng, 

32 GB RAM, 1 TB ổ cứng SSD. Về nền tảng phần 

mềm, chúng tôi sử dụng phiên bản Tensorflow 1.16, 

Spyder 4 và OpenCV 4.3. Hệ thống demo có khả năng 

phát hiện các phương tiện giao thông phổ biến trên 

đường, cụ thể là: xe máy (motorbike), xe con (car), xe 

tải (truck), xe đạp (bicycle) và xe buýt (bus).  

 

Hình 3. Các ô dự đoán/phát hiện đối tượng 

Hình 4. Hình ảnh kết quả phát hiện phương tiện giao thông từ camera giám sát hành trình 
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3.2. Dữ liệu và kết quả thử nghiệm 

Để thử nghiệm hiệu năng (độ chính xác và tốc độ) 

của hệ thống demo, chúng tôi đã thu thập dữ liệu 

(video) từ Internet [10] và tự quay một số hình ảnh từ 

khung cảnh ngoài trời (tại nút giao thông Cầu vượt 

Đông Hải và từ camera giám sát hành trình đặt trên ô 

tô). Mô hình YOLO3 được training trên cơ sở dữ liệu 

COCO [8]. Kết quả thực nghiệm cho thấy: 1) hệ thống 

demo có thể phát hiện tốt 5 loại phương tiện giao 

thông cơ bản (xe đạp, xe máy, xe ô tô con, xe tải, xe 

buýt) với tỉ lệ chính xác trên 180 ảnh test [10] là 94%, 

2) hệ thống có khả năng chạy trong thời gian thực (vẫn 

chưa dùng hết tài nguyên phần cứng) khi đạt tốc độ 

xử lý 20 FPS, 3) vẫn còn một số trường hợp nhầm lẫn 

giữa xe tải và xe con (xem thêm Hình 4, 5) khi số 

lượng đối tượng trong 1 ảnh lớn. 

4. Kết luận 

Phát hiện phương tiện giao thông là một vấn đề 

thực tế và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Trong bài 

báo này, nhóm tác giả đã đề xuất một hệ thống phát 

hiện các phương tiện giao thông phổ biến (xe đạp, xe 

máy, xe ô tô con, xe ô tô tải, xe buýt) bằng cách sử 

dụng mô hình mạng học sâu YOLO3. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy đây là một hướng tiếp cận có độ 

chính xác cao và thời gian thực hiện nhanh, có khả 

năng áp dụng vào các tình huống thực tế. 

Trong tương lai, nhóm tác giả mong muốn ứng 

dụng mô hình YOLO3 vào các bài toán có yêu cầu 

phát hiện đối tượng khác (như phát hiện mặt người, 

cảnh báo các tình huống giao thông nguy hiểm) và kết 

hợp với các phương pháp học sâu khác như retinanet 

hay SSD để nâng cao độ chính xác. 
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Tóm tắt 

Ứng dụng Internet kết nối vạn vật (Internet of 

Things - IoT) trong điều khiển Robot đã được triển 

khai, công bố rộng rãi trong các công trình nghiên 

cứu cũng như trong thực tế. Tuy nhiên, do khả 

năng lưu trữ và xử lý hạn chế, hiệu suất của các 

dịch vụ IoT bị giảm đáng kể. Những hạn chế này 

có thể được giải quyết bởi điện toán đám mây 

(Cloud). Thêm vào đó, sự kết hợp của Cloud cho 

phép tăng cường khả năng, mở rộng phạm vi của 

IoT với nhiều dịch vụ mới bằng cách tích hợp các 

tài nguyên IoT . Trong bài báo này, nhóm tác giả 

đề xuất giải pháp ứng dụng IoT-Cloud trong điều 

khiển robot tầm xa. Thử nghiệm giải pháp trên mô 

hình robot di động theo dõi đối tượng nhằm khẳng 

định những ưu việt trong sự kết hợp, hợp nhất hai 

công nghệ IoT và Cloud. 

Từ khóa: IoT- Cloud, Robot, internet. 

Abstract 

Application of Internet of Things(IoT) in robot 

control has been deployed and widely published 

in research works as well as in reality. However, 

due to the limitations of storage and processing 

capabilities, the performance of IoT services is 

significantly reduced. These limitations can be 

decreased by using cloud computing technology 

(Cloud). In addition, this combination with Cloud 

which integrating IoT resources allows enhancing 

the capacity and expanding the scope of IoT with 

many new services. In this paper, the authors 

proposed an IoT-Cloud application solution for 

controlling long-range robots. This solution was 

tested on a mobile object tracking model to affirm 

the advantages of combining and integrating IoT 

and Cloud technologies. 

Keywords: IoT- Cloud, Robot, internet. 

1. Mở đầu  

Các hệ thống robot đã và đang được nghiên cứu, 

ứng dụng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, 

mang lại những hiệu quả đáng kể, đặc biệt là các robot 

di động, robot tự hành. Thông thường, ở phạm vi 

khoảng cách gần, việc truyền tín hiệu có thể điều khiển 

robot có thể thực hiện bằng tín hiệu hồng ngoại [1], tín 

hiệu Bluetooth hay tín hiệu Wifi [2],… Những phương 

pháp này có nhược điểm cố hữu là thiết bị điều khiển 

phải “nhìn” thấy được robot, hoặc không có vật cản có 

tính chất ngăn cản khả năng lan truyền sóng điện từ 

trong không khí. Tuy nhiên, với những nhóm loại robot 

được xây dựng cho mục đích thăm dò, giám sát hay 

thám hiểm trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, địa 

hình phức tạp hay ở khoảng cách xa,… do hạn chế “tầm 

nhìn”, tín hiệu điều khiển robot bị gián đoạn, thậm chí 

bị chặn, các yêu cầu về kĩ thuật cũng như công nghệ 

điều khiển robot đòi hỏi phải được cải thiện [3]. Khi đó, 

việc ứng dụng IoT-Cloud được xem là một giải pháp 

hữu hiệu. 

IoT dựa trên một số lượng lớn các đối tượng - vật 

thể thông minh và tự tạo được kết nối với nhau trong 

một cơ sở hạ tầng mạng năng động và toàn cầu 

(Internet) nhằm giúp con người nhận thức thế giới và 

cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, do khả 

năng lưu trữ và xử lý hạn chế, hiệu suất của các dịch 

vụ IoT bị giảm đáng kể. Những hạn chế này có thể 

được giải quyết bởi điện toán đám mây (Cloud). Thêm 

vào đó, sự kết hợp của Cloud cho phép tăng cường 

khả năng, mở rộng phạm vi của IoT với nhiều dịch vụ 

mới bằng cách tích hợp các tài nguyên IoT [4].  

Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất giải pháp 

ứng dụng IoT-Cloud trong điều khiển robot tầm xa. 

Thử nghiệm giải pháp trên mô hình robot di động theo 

dõi đối tượng nhằm khẳng định những ưu việt trong 

sự kết hợp, hợp nhất hai công nghệ IoT và Cloud. 

2. Mô hình kiến trúc hệ thống điều khiển robot 

với công nghệ IoT-Cloud 

2.1. Mô hình kiến trúc hệ thống 

Mô hình kiến trúc hệ thống điều khiển Robot sử  

dụng công nghệ IoT-Cloud được chỉ ra trong Hình 1, 

với các khối chính: 

Khối Robot: sử dụng các Vi điều khiển 

(Microcontroller Unit - MCU) điều khiển hoạt động 

của Robot, được tích hợp các mô đun kết nối truyền 

thông cho phép truyền/nhận các tín hiệu tới khối IoT-

Cloud (Hình 2a). 
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Khối IoT-Cloud: trạm trung chuyển tín hiệu trao 

đổi giữa Robot và trung tâm điều khiển. 

Khối điều khiển trung tâm: giám sát, điều khiển 

hoạt động của Robot (Hình 2b). 

Khi đó, Khối điều khiển trung tâm sẽ điều khiển 

hoạt động của Robot qua IoT-Cloud với các giao thức 

TCP/IP [5]. Vì vậy, sự kết nối giữa Khối điều khiển 

trung tâm và Robot luôn được duy trì mà không bị giới 

hạn bởi các yêu tố địa hình, địa lý. 

2.2. Kịch bản điều khiển Robot 

Quá trình điều khiển robot qua các kết nối truyền 

thông giữa các thành phần trong hệ thống.  

Trường hợp thứ nhất: kết nối truyền thông được 

duy trì thông suốt giữa Robot, IoT-Cloud và Trung 

tâm điều khiển (kết nối internet ổn định). Tín hiệu điều 

khiển hoạt động của Robot được gửi tới IoT- Cloud và 

được chuyển tiếp tới MCU của Robot. MCU giải mã 

các tín hiệu và điều khiển hoạt động của Robot theo 

chỉ thị tương ứng. Ở chiều ngược lại, MCU thu nhận 

tín hiệu tọa độ (qua GPS) và hình ảnh (từ camera) thực 

tế của Robot, đóng gói dữ liệu và gửi về Trung tâm 

điều khiển qua IoT- Cloud. 

Trường hợp thứ hai: kết nối bị gián đoạn (kết nối 

internet bị ngắt đột ngột ở phía Robot hoặc Trung tâm 

điều khiển). Như vậy, MCU của Robot sẽ không nhận 

được tín hiệu xác nhận từ Trung tâm điều khiển, nó sẽ 

điều khiển Robot dừng tại chỗ. Khi đó, việc thu hồi 

Robot sẽ được thực hiện dựa trên dữ liệu tọa độ nhận 

được cuối cùng từ Robot.  

Từ kịch bản điều khiển đề xuất trên, lưu đồ thuật 

toán được xây dựng (Hình 3). 

Bước 1: Khởi động hệ thống, kiểm tra tình trạng 

và thực hiện việc kết nối các thiết bị. 

Bước 2: Khối điều khiển chuyển gói tin tín hiệu 

điều khiển Robot tới IoT-Cloud. 

Bước 3: Robot truy cập IoT-Cloud để thu nhận gói 

tin điều khiển. MCU giải mã các tín hiệu và điều khiển 

hoạt động của Robot theo chỉ thị tương ứng. 

Bước 4: MCU thu nhận tín hiệu tọa độ và hình ảnh 

của Robot, đóng gói dữ liệu và gửi IoT-Cloud. 

Bước 5: Khối điều khiển truy cập IoT- Cloud để 

nhận gói tín hiệu trạng thái. Xử lí và lưu trữ dữ liệu 

tọa độ của Robot vào Cơ sở dữ liệu, hiển thị hình ảnh 

của Robot đồng thời gửi tín hiệu xác nhận tới IoT- 

Cloud. Trong trường hợp Khối điều khiển không nhận 

được gói tin trạng thái của Robot, một thông báo cảnh 

báo đính kèm tọa độ nhận được lần cuối cùng của 

Robot được đưa ra nhằm kiểm tra và thu hồi Robot. 

Bước 6: Robot truy cập IoT-Cloud để nhận tín hiệu 

xác nhận. Nếu thành công, quay lại Bước 2, ngược lại 

(Robot không truy nhập được IoT-Cloud) Robot sẽ 

dừng tại chỗ. 

3. Xây dựng hệ thống 

Từ kiến trúc đã đề xuất, mô hình hệ thống thử 

nghiệm được xây dựng với Robot di động (Hình 4a) 

sử dụng MCU Arduino Nano [6], mạch điều khiển 

động cơ Arduino Motor Shield L293D (Hình 4b), thiết 

bị kết nối mạng internet wifi 4G TPlink M7350, 

module Wireless NRF24L01, module GPS Ublox Neo 

M8N [7] và module Camera OV7670 No FiFo [8]. 

 

Hình 1. Mô hình kiến trúc hệ thống 

     

Hình 2. Cấu trúc trong của Robot và Khối điều khiển trung tâm 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

52 SỐ 64 (11-2020 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Cài đặt IoT-Cloud: để thiết lập kết nối, dịch vụ 

Google Cloud IoT Core được áp dụng. Với nền tảng 

công nghệ Google Cloud Platform, Google Cloud IoT 

Core cho phép thực hiện việc kết nối giữa trung tâm 

điều khiển và robot thông qua mạng internet bằng các 

thiết lập đơn giản, truy cập dễ dàng, có tính bảo mật, 

hoạt động ổn định với tốc độ truy cập cao [9]. 

 Khối điều khiển trung tâm: sử dụng Laptop 

EliteBook 8470p (Intel Core i5-3320M, 4Gb Ram) với 

phần mềm điều khiển được cài đặt trong môi trường 

Windows Platform. Ngôn ngữ lập trình C# và hệ cơ sở 

dữ liệu MySQL cho giao diện thân thiện, dễ sử dụng. 

Hình 5 chỉ ra giao diện chính của phần mềm điều khiển. 

Để điều khiển sự di chuyển của robot, người dùng sử 

dụng các nút chức năng (UP, DOWN, LEFT,...) kết hợp 

khung nhìn trực quan về hình ảnh của robot trên thực 

địa. Bên cạnh đó, tọa độ hiện thời cũng như “vết” di 

chuyển của robot cũng được hiển thị trên bản đồ số nhờ 

sự kết hợp giữa dữ liệu thu được từ GPS và Google 

Map API [10] nhúng trong phần mềm.  

Tiến hành thực nghiệm hệ thống trong không gian 

sảnh và các đường đi xung quanh nhà A4 - Khu Hiệu 

bộ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Các kết quả 

(danh sách tọa độ, hình ảnh, “vết” di chuyển trên bản 

đồ) thu được cho thấy Robot hoạt động tốt trong phạm 

vi và khoảng cách 500m với tầm nhìn hạn chế, bị ngăn 

cản bởi các khối kiến trúc xây dựng và các vật thể tồn 

tại tại thời điểm thực nghiệm (Hình 5). Mở rộng không 

gian với nhiều tòa nhà xung quanh, trong các trường 

hợp có và không kết nối internet, hoạt động điều khiển 

Robot đều được thực hiện thông suốt. 

 

Hình 3. Lưu đồ thuật toán điều khiển 

 

a. Mẫu Robot 

 
b. Arduino Motor Shield L293D 

Hình 4. Mẫu Robot đã chế tạo 
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5. Kết luận 

Việc ứng dụng nền tảng truyền thông internet cũng 

như công nghệ IoT-Cloud là cần thiết nhằm hỗ trợ và 

nâng cao khả năng điều khiển robot tầm xa trong điều 

kiện giới hạn bởi các yếu tố địa hình, địa lý. Trong bài 

báo này, nhóm tác giả đề xuất giải pháp, thiết kế và 

xây dựng một mô hình cho phép điều khiển robot 

thông qua mạng internet với điểm chuyển tiếp dữ liệu 

trung gian là IoT-Cloud. Mô hình hiện tại mang tính 

thực nghiệm, song hoàn toàn có thể cải thiện, nâng cấp 

thêm các tính năng để có thể triển khai và áp dụng 

trong thực tế. 

Lời cảm ơn 

Bài báo này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp Trường năm học 2019-2020, tên đề tài: 

“Nghiên cứu áp dụng công nghệ IoT trong việc thiết kế 

hệ thống điều khiển Robot không dây tầm xa”, được hỗ 
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Tóm tắt 

Thành phố cảng Hải Phòng đang trở thành trung 

tâm logistics của khu vực phía Bắc và cả nước. 

Lượng hàng container thông qua cảng Hải Phòng 

tăng mạnh qua hàng năm. Để đáp ứng với lượng 

hàng hoá tăng lên nhanh chóng, những bến cảng 

hiện đại đã hình thành và tạo ra sự cạnh tranh gay 

gắt trong hệ thống. Chính vì vậy, mục đích của 

nghiên cứu này là đánh giá sự phát triển, cạnh tranh 

và tập trung của hệ thống từ năm 2011 đến năm 2019 

dựa trên một số các chỉ số và phương pháp như chỉ 

số Herfindahl - Hirschman, tỷ lệ tập trung hoá, hệ số 

Gini, đường cong Lorenz, và phương pháp phân tích 

tăng trưởng và chia sẻ. Kết quả đã chỉ ra rằng sự 

phát triển của hệ thống có xu hướng giảm mức độ 

tập trung và có sự chuyển dịch đáng kể về lượng 

hàng hoá giữa các bến cảng container. 

Từ khóa: Cạnh tranh, tập trung, bến cảng 

container, Hải Phòng. 

Abstract 
The Northern port city of Hai Phong is to become 

a significant logistics center of the region and 

Vietnam. The throughput volume of container 

terminal system in Hai Phong increases 

impressively year by year. To cope with increasing 

cargo volume and larger vessel of calls, the 

development of modernized container terminals in 

Hai Phong has intensified. Hence, the study aims 

to examine the development of the system and, in 

particularly, the competition, concentration and 

the geographical patterns from 2011 to 2019. The 

study applied the Herfindahl - Hirschman Index, 

concentration ratios, the Gini coefficient, the 

Lorenz curve, and shift - share analysis on 

container throughput volume data. The results 

demonstrate that the development of container 

terminals tin Hai Phong has experienced a 

deconcentration trend and considerable shifting 

among terminals in the system.  

Keywords: Competition, Concentration, 

container terminal, Hai Phong. 

1. Đặt vấn đề  

Cảng biển và vận tải biển phát triển song song với 

sự tăng trưởng của hoạt động ngoại thương và kinh tế 

thế giới (Mangan et al., 2008) [1]. Sự xuất hiện của 

cảng biển mới, sự mất đi của cảng biển cũ và việc tái 

cấu trúc hệ thống cảng biển là xu hướng để đáp ứng 

yêu cầu mới của container hóa cũng như thương mại 

toàn cầu (Notteboom, 1997) [2]. Theo Lee et al. 

(2014) sự cạnh tranh gay gắt giữa các cảng biển là 

nguyên nhân cho sự dịch chuyển hàng hóa thông qua 

sang các cảng biển đối thủ cạnh tranh và dẫn đến xu 

hướng không tập trung [3]. Do đó, nhiều nghiên cứu 

thực tế đã được thực hiện để đánh giá quá trình phát 

triển của hệ thống cảng biển của nhiều quốc gia và khu 

vực (Li et al., 2012 [4]; Liu et al., 2013 [5]; Pan et al., 

2014 [6]; Wiradanti et al., 2018 [7]; Nguyen et al., 

2020 [8]). Hệ thống cảng biển Việt Nam nói chung và 

tại các khu vực nói riêng như hệ thống bến cảng 

container Hải Phòng với sự tăng trưởng mạnh mẽ 

nhiều năm chắc chắn đã có sự phát triển và thay đổi 

để thích ứng với các xu hướng toàn cầu.    

Cảng biển Hải Phòng là cảng biển lớn nhất khu 

vực miền Bắc và thứ hai cả nước, góp phần giúp thành 

phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics của khu 

vực phía Bắc và cả nước. Lượng hàng container thông 

qua cảng Hải Phòng tăng mạnh qua hàng năm tạo ra 

sự cạnh tranh gay gắt trong hệ thống các bến cảng 

container Hải Phòng. Đánh giá sự phát triển thông qua 

tìm hiểu mức độ tập trung và dịch chuyển lượng hàng 

thông qua các cảng biển, do đó, sẽ mang lại ý nghĩa 

thiết thực để có cái nhìn rõ nét hơn về sự cạnh tranh 

trong hệ thống. Hiện đã có một số nghiên cứu về sự 

cạnh tranh của bến cảng container tại Hải Phòng. Tiêu 

biểu như, nghiên cứu của hai tác giả Nguyễn Minh 

Đức và Phạm Thị Yến (2019) sử dụng ma trận BCG 

và Hierarchical Cluster Analysis để đánh giá vị trí của 

bến cảng trong hệ thống và chỉ ra rằng Hải Phòng tập 

trung nhiều bến cảng container có những đặc điểm 

chung về mặt khai thác và chất lượng dịch vụ [9]. Gần 

đây, Đặng Công Xưởng và cộng sự (2020) đã đề xuất 

bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh các 
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bến cảng container tại Hải Phòng [10]. Tuy nhiên, 

nghiên cứu đánh giá về sự cạnh tranh của các bến cảng 

thông qua các chỉ số về mức độ tập trung và phân tích 

về sự tăng trưởng và dịch chuyển còn hạn chế.  

Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá 

sự phát triển và cạnh tranh của toàn bộ 15 bến cảng 

container tại Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 2011 

đến năm 2019 dựa trên đánh giá mức độ tập trung của 

thị trường. Nghiên cứu sử dụng chỉ số Herfindahl - 

Hirschman, tỷ lệ tập trung hoá, hệ số Gini, đường 

cong Lorenz - các phương pháp phổ biển để đánh giá 

mức độ tập trung. Ngoài ra, để có cái nhìn rõ nét hơn 

về sự thay đổi của các bến cảng theo thời gian, nghiên 

cứu sử dụng phương pháp phân tích tăng trưởng và 

dịch chuyển. 

2. Ứng dụng các phương pháp đo lường mức 

độ tập trung 

2.1. Tỷ lệ tập trung hóa (concentration ratio) 

Tỷ lệ tập trung hoá là một trong các phương pháp 

đầu tiên để tính toán mức độ tập trung bằng cách tính 

tỷ lệ phần trăm cộng dồn của thị phần thị trường của 

k bến cảng lớn nhất trong hệ thống (CR3, CR4, and 

CR8). Tỷ lệ tập trung hoá của các bến cảng càng lớn, 

sức mạnh thị trường của các bến cảng đó càng lớn. 

Công thức để tính toán tỷ lệ tập trung hoá như sau:  

CR(k) = ∑ 𝑆𝑖
k
i=1        (1) 

Trong đó:  

𝑆𝑖: là tỷ lệ phần trăm sản lượng thông qua của ith 

bến cảng container lớn nhất (i=1, 2…k). 

Nghiên cứu áp dụng tỷ lệ tập trung hoá của một và 

ba bến cảng container (CR1, CR3) để đánh giá mức độ 

tập trung của các bến cảng container lớn nhất tại Hải 

Phòng. Khi mà giá trị của CR1, CR3 đạt lần lượt đến 

mức 50%, 75%, thị trường được đánh giá là ở trạng thái 

độc quyền nhóm (oligopoly) (Sys, 2009) [11].  

Số liệu ở Bảng 1 cho thấy tỷ lệ tập trung hoá của 

top 3 và top 1 bến cảng container có sản lượng thông 

qua lớn nhất tại Hải Phòng từ năm 2011 đến năm 2019. 

Kết quả chỉ ra rằng tỷ lệ tập trung hoá thị phần thị 

trường của các bến cảng container lớn nhất có xu 

hướng giảm dần từ 52,83% đến 41,94% cho thấy sự 

giảm mức độ tập trung hay độc quyền nhóm trên thị 

trường. Số lượng các bến cảng tăng chính là nguyên 

Bảng 2. Chỉ số HHI của hệ thống các bến cảng container tại Hải Phòng, 2011-2019 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HHI 0,137 0,128 0,127 0,110 0,101 0,107 0,113 0,109 0,099 

Bảng 1. Các bến cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất tại Hải Phòng, 2011-2019 

Thứ hạng 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nhất Chùa Vẽ Tân Vũ Tân Vũ Tân Vũ Tân Vũ Tân Vũ Tân Vũ Tân Vũ Tân Vũ 

Nhì Tân Vũ Đình Vũ Đình Vũ Đình Vũ Đình Vũ Đình Vũ Đình Vũ 

VIP 

Green 

Port 

VIP 

Green 

Port 

Ba Đình Vũ Chùa Vẽ Chùa Vẽ Chùa Vẽ 

Nam 

Hải 

Đình Vũ 

Nam 

Hải 

Đình Vũ 

Nam 

Hải 

Đình Vũ 

Đình Vũ Đình Vũ 

CR3 52,83 50,28 49,84 45,78 43,91 46,65 47,93 46,89 41,94 

CR1 19,97 18,35 20,47 18,12 17,20 18,72 19,02 19,10 19,16 

 

 

Nguồn: Hiệp hội cảng biển Việt Nam và Cảng vụ Hải Phòng 

Hình 1. Lượng hàng thông qua hệ thống các bến cảng 

container tại Hải Phòng giai đoạn 2011-2019 (TEU) 
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nhân giảm mức độ tập trung ở một số bến cảng 

container tại khu vực Hải Phòng. Với ưu thế về số 

lượng cầu bến so với các bến cảng khác đã giúp bến 

cảng Tân Vũ trở thành bến cảng có sản lượng thông 

qua lớn nhất từ 2012 đến này. Vị trí số 2 và số 3 có 

thay đổi giữa bến cảng container là VIP Green Port, 

Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ trong khoảng thời gian 

nghiên cứu. 

2.2. Chỉ số Herfindahl - Hirschman (The 

Herfindahl-Hirschman Index - HHI) 

Chỉ số HHI là công cụ hữu hiệu để phân tích sự 

bất cân xứng của thị trường (Calkins, 1983) [12]. Số 

lượng và thị phần thị trường của các bến cảng 

container là các biến số ảnh hưởng đến chỉ số HHI. 

Điều này ngược với phương pháp tính tỷ lệ tập trung 

hoá chỉ tập trung vào bến cảng lớn nhất, chỉ số này sẽ 

xem xét tất cả các bến cảng trong hệ thống.  

Chỉ số được tính toán theo công thức sau:  

 

H= 
∑ TEUi

2n
i=1

(∑ TEUi
n
i=1 )

2 và 
1

n
 < H < 1 (2) 

Trong đó:  

H: chỉ số tập trung của thị trường; 

n: số lượng bến cảng container trong hệ thống. 

Chỉ số này có giá trị từ 
1

𝑛
 đến 1. Nếu giá trị HHI 

là 1 điều này có nghĩa là hệ thống đạt đến sự tập trung 

hoàn toàn, thị trường được chiếm lĩnh bởi duy nhất 

một bến cảng container. Ngược lại, thị trường là cạnh 

tranh hoàn hảo nếu chỉ số HHI có giá trị là 
1

𝑛
, khi đó 

thị phần thị trường được chia đều cho tất cả các bến 

cảng container.  

Số liệu Bảng 2 cho thấy chỉ số HHI của các bến 

cảng container tại Hải Phòng giảm đáng kể từ năm 

2011 đến năm 2019. Giá trị của HHI giảm từ 0,137 

của năm 2011 xuống 0,099 vào năm 2019 cho thấy xu 

hướng giảm mức độ tập trung cao trong hệ thống.   

2.3. Hệ số Gini và đường cong Lorenz (The 
Gini coefficients and the Lorenz curve) 

Hệ số Gini được áp dụng phổ biến để ước tính 

phân phối thu nhập và được hình học hóa bởi đường 

cong Lorenz. Những chỉ số này đã thành công trong 

việc đánh giá mức độ tập trung của một ngành công 

nghiệp (Sys, 2009) [11]. Bên cạnh đó, hệ số Gini đảm 

bảo việc so sánh một cách công bằng mức độ tập trung 

nếu có sự khác biệt về số lượng các bến cảng container 

của từng năm (Notteboom, 1997) [2]. Đường cong 

biểu thị sản lượng thông qua cộng dồn của tất các bến 

cảng container. Hệ số Gini được tính bằng tỷ lệ của 

vùng giữa đường Lorenz và đường phân phối đồng 

đều trong hệ thống, và có công thức như sau:  

G=
𝑛+1

𝑛
−  

2 ∑ (𝑛+1−𝑖)𝑥𝑖
𝑛
1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
1

   (3) 

Trong đó: 

n: số lượng bến cảng container; 

𝑥𝑖: thị phần thị trường cộng dồn của các bến cảng 

container có lượng hàng thông qua nhỏ nhất đến lớn nhất 

Hệ số có giá trị trong khoản từ 1 đến 0. Thị trường 

được chiếm lĩnh bởi một bến cảng và hoàn toàn tập 

trung thì giá trị của hệ số Gini là 1, ngược lại nếu thị 

trường không có sự tập trung nếu hệ số có giá trị bằng 

0 và đường Lorenz khi đó trùng với đường cân bằng 

(Lipczynski et al., 2005) [13].  

Cả hai phương pháp đều có cùng kết quả là xu 

hướng không tập trung của các bến cảng container tại 

Hải Phòng. Theo số liệu, sự phân bổ lượng hàng hóa 

của những năm về sau đã dàn trải cho toàn hệ thống 

trong khoảng thời gian nghiên cứu. Tuy nhiên có thể 

thấy khoảng xấp xỉ 20% tổng sản lượng hàng thông 

qua là tập trung vào khoảng 10% số bến cảng 

container lớn trong hệ thống. Trong khi đó, lượng 

hàng thông qua các bến cảng nhỏ hơn thì có xu hướng 

giảm mạnh với hơn 30% số lượng bến cảng nhưng chỉ 

chiếm khoảng 10% thị phần thị trường. Thay vào đó 

sự tăng trưởng mạnh mẽ của các bến cảng ở nhóm 

trung bình chính là nguyên nhân của xu hướng không 

tập trung từ năm 2011 đến năm 2019.  

3. Ứng dụng các phương pháp phân tích tăng 

trưởng - dịch chuyển (Shift-share analysis) 

Phương pháp này đầu tiên được áp dụng để phân 

tích sự tăng trưởng kinh tế khu vực, nhưng nó cũng có 

thể được sử dụng để đánh giá sự phát triển của các hệ 

thống cảng biển (Notteboom, 2010) [14]. Lượng hàng 

thông qua thay đổi thực của một bến cảng được chia 

thành hai phần là ảnh hưởng tăng trưởng (the “share” 

effect) và ảnh hưởng dịch chuyển (the “shift” effect). 

Ảnh hưởng tăng trưởng cho thấy mức độ tăng 

trưởng của một bến cảng container với tỷ lệ tăng 

trưởng của toàn bộ hệ thống. Ảnh hưởng dịch chuyển 

là sự chênh lệch giữa tăng trưởng thực tế của bến cảng 

đó với ảnh hưởng tăng trưởng, phản ánh bến cảng đó 

thực đã thắng hay thua đối thủ cạnh tranh. 
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nh hưởng tăng trưởng cho thấy mức độ tăng  

 

Hình 2. Đường cong Lorenz của các bến cảng container tại Hải Phòng 

năm 2011, 2015, 2019 

Bảng 3. Phân tích tăng trưởng và dịch chuyển cho các bến cảng container 

tại Hải Phòng (2011-2019) 

Đơn vị tính: TEU 

T

T 

Bến cảng 

container 

SHIFT SHARE ABSGR 

11-13 14-16 17-19 11-19 11-13 14-16 17-19 11-19 11-19 

1 Nam Hải (102.184) (25.879) (49.255) (444.439) 41.184 44.682 25.130 274.314 (170.125) 

2 Đoạn Xá (19.231) (140.764) (28.659) (391.278) 29.876 47.525 8.297 198.996 (192.282) 

3 Transvina (62.853) (26.448) (63.626) (229.772) 16.719 17.665 9.453 111.356 (118.416) 

4 Green Port (75.079) (40.079) (38.472) (416.239) 49.079 61.329 42.133 326.898 (89.341) 

5 Chùa Vẽ (222.500) (191.946) 14.361 (731.917) 72.500 83.946 37.619 482.897 (249.020) 

6 
128 Tân 

Cảng 
45.132 44.413 (10.469) 128.841 9.868 29.981 36.628 65.730 194.571 

7 Hải An 152.526 (84.623) (41.338) 108.906 14.474 68.623 46.648 96.404 205.310 

8 
189 Tân 

Cảng 
- 34.571 (123.858) 106.237 - 24.429 30.095 - 106.237 

9 
PTSC 

Đình Vũ 
154.953 (79.288) 56.823 206.697 10.063 58.931 38.372 67.023 273.720 

10 Đình Vũ 18.683 (53.026) (220.633) (284.697) 57.849 127.615 99.522 385.309 100.612 

11 Tân Vũ 110.553 25.422 7.043 115.573 61.447 138.578 128.809 409.279 524.852 

12 
Nam Hải 

Đình Vũ 
- 187.647 (290.963) 444.794 - 61.523 96.234 - 444.794 

13 
VIP Green 

Port 
- 350.000 41.103 639.351 - - 78.248 - 639.351 

14 
Nam Đình 

Vũ 
- - 328.592 328.592 - - - - 328.592 

15 HICT - - 419.351 419.351 - - - - 419.351 
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Phương pháp phân tích này được tính như sau:  

SHAREi=  (
∑ 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡1

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡0
𝑛
𝑖=1

− 1) . 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡0
   (4) 

SHIFTi = 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡1  – 
∑ 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡1

n
i=1

∑ 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡0
n
i=1

 . 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡0
 (5) 

ABSGRi = 𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡1
−  𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡0

= SHAREi + 

SHIFTi      (6) 

Trong đó:  

SHAREi: ảnh hưởng tăng trưởng (TEU) của bến 

cảng container i vào thời điểm t1-t0; 

SHIFTi: ảnh hưởng dịch chuyển (TEU) của bến 

cảng container i vào thời điểm t1-t0;  

ABSGRi: sự tăng trưởng tuyệt đối (TEU) của bến 

cảng container i vào thời điểm t1-t0;   

TEUi: lượng hàng thông qua của bến cảng 

container i; 

n: số lượng bến cảng container. 

Kết quả phân tích tăng trưởng và dịch chuyển cho 

các bến cảng container tại Việt Nam từ năm 2011 đến 

2019 được thể hiện trong Bảng 3. Bến cảng Chùa Vẽ 

rõ ràng đang thể hiện sự sụt giảm về vị trí cạnh tranh 

nhanh nhất so với các bến cảng khác, theo sau đó là 

một loạt các bến cảng như Nam Hải, Green port, Đoạn 

Xá, Transvina. Những bến cảng này có đặc điểm 

chung là đã hình thành từ lâu, nằm sâu phía thượng 

nguồn sông Cấm và nằm phía trong cầu Bạch Đằng. 

Tuy nhiên, có duy nhất bến cảng Đình Vũ nằm ngoài 

cầu Bạch Đằng, mặc dù lượng hàng thông qua tuyệt 

đối tăng 100.612 TEU nhưng bến cảng này đang mất 

đi lượng hàng tiềm năng cho các đối thủ cạnh tranh 

trong hệ thống là 284.697 TEU. Các bến cảng có thị 

phần cạnh tranh, mức tăng trưởng tốt đó là một loạt 

bến cảng hiện đại nằm ngay ở khu vực cửa sông Bạch 

Đằng như là Tân Vũ, Nam Hải Đình Vũ, Green Port, 

Nam Đình Vũ thể hiện thông qua các chỉ số lớn hơn 0 

cho cả ảnh hưởng tăng trưởng, ảnh hưởng dịch chuyển 

và giá trị tuyệt đối. Bên cạnh đó, bến cảng HICT mặc 

dù mới đi vào hoạt động nhưng đã có sự tăng trưởng 

khá tốt trong hệ thống.      

4. Kết luận  

Hệ thống bến cảng container tại Hải Phòng có vị 

trí, vai trò quan trọng đối với kinh tế của khu vực miền 

Bắc và cả nước. Nghiên cứu đã đánh giá tất cả các bến 

cảng container tại Hải Phòng thông qua nhóm các 

phương pháp và chỉ số tập trung bao gồm CR, HHI, 

hệ số Gini, đường cong Lorenz và phân tích shift-

share để có cái nhìn chính xác về tình hình hoạt động 

của các bến cảng trong hệ thống. Từ năm 2011 đến 

năm 2019, hệ thống có xu hướng chung là giảm mức 

độ tập trung do tăng số lượng bến cảng container trong 

hệ thống và sự tăng trưởng mạnh mẽ của các bến cảng 

ở nhóm trung bình. Sự hình thành các bến cảng 

container mới tại khu vực cửa sông Bạch Đằng và 

Lạch Huyện có lợi thế về mặt vị trí địa lý và hệ thống 

cơ sở vật chất hiện đại đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt 

với sự phân bổ hàng hoá được dàn trải cho toàn hệ 

thống. Tuy nhiên, nhóm bến cảng container nằm sâu 

phía thượng nguồn sông Cấm và phía trong cầu Bạch 

Đằng đang chứng kiến sự sụt giảm về vị trí cạnh tranh 

trong hệ thống. 

Với kết quả này, nghiên cứu đã đóng góp vào cơ 

sở lý luận rằng sự phát triển của hệ thống cảng biển là 

khá đa dạng, sự giảm mức độ tập trung không chỉ bắt 

nguồn từ vấn đề của tắc nghẽn, vấn đề của cảng lớn 

mà còn do vị trí về mặt địa lý. Ngoài ra từ các phân 

tích trên sẽ giúp cho các nhà quản lý khai thác cảng, 

lập chính sách có thể hiểu rõ hơn về sự phát triển, thay 

đổi của hệ thống. Từ đó, các chính sách, chiến lược 

phù hợp sẽ được hình thành nhằm gia tăng tính cạnh 

tranh của từng bến cảng container nói riêng và hệ 

thống cảng biển Hải Phòng nói chung.  
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Email liên hệ: hungpv@vimaru.edu.vn 

 

Tóm tắt 

Các nhà máy nhiệt điện Việt Nam trong tương lai 

sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu là 

than nhập khẩu bằng đường biển, vì vậy công tác 

đảm bảo ổn định nguồn cung ứng than cho các 

nhà máy nhiệt là rất cần thiết. Dựa trên thực tế và 

nhu cầu nhập khẩu than cho các nhà máy nhiệt 

điện của Việt Nam, bài báo đã tiến hành nghiên 

cứu phân tích so sánh các nguồn cung ứng than 

trên thế giới cũng như các chiến lược xuất khẩu 

than của các quốc gia, thông qua đó đã đề xuất 

các giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động 

nhập khẩu than ổn định trong tương lai để cung 

ứng cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần đảm 

bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. 

Từ khóa: Than nhập khẩu, nhiệt điện, cung ứng. 

Abstract 

In the future, thermal power plants in Vietnam will 

use coal as the main input materials and therefore, 

it is necessary to ensure the stable supply. Based 

on the current situation of coal import for thermal 

power plants in Vietnam, the paper has conducted 

a comparative analysis on international coal 

supply and coal export strategies of countries. 

Consequently, the paper proposes effective 

solutions to ensure stable coal import activities in 

the future to supply thermal power plants as well 

as contributes to the energy security of Vietnam. 

Keywords: Coal import, thermal power, supply. 

 

1. Mở đầu  

Để phục vụ nguồn cung ứng nguyên liệu để sản 

xuất điện nhiệt tại Việt Nam thì lượng than cần nhập 

ngoại phục vụ cho nhu cầu của các nhà máy nhiệt điện 

từ năm 2020 trở đi đối với mặt hàng than: 38 - 48 triệu 

tấn. Để thực hiện việc nhập khẩu các mặt hàng than 

với số lượng rất lớn cho sản xuất điện để phát triển 

kinh tế Việt Nam trong tương lai thì việc nghiên cứu 

về tình hình sản xuất kinh doanh than quốc tế, vận 

chuyển đường biển, trung chuyển qua các cảng biển, 

phân phối tại các điểm trung chuyển, phối trộn giữa 

các nguồn than khác nhau để phù hợp với từng công 

nghệ riêng của các nhà máy nhiệt điện là rất quan 

trọng. Từ đó có thể giúp các tập đoàn, các nhà máy, 

các công ty vận tải biển, các nhà khai thác cảng biển 

dự báo đánh giá và đưa ra các quyết định nhằm đối 

phó với các tình huống đối với nguồn nguyên liệu đầu 

vào có thể diễn ra trên hoạt động vận tải quốc tế toàn 

cầu bất ổn như hiện nay. 

2. Nội dung  

2.1. Hiện trạng tình hình sản xuất và xuất khẩu 

than của Việt Nam 

 a) Lượng sản xuất than các loại của Việt Nam 

trong năm 2019: 

Tổng khối lượng than các loại trong nước đã sản 

xuất ước đạt trên 45,86 triệu tấn, so với năm 2018 tăng 

11,7%. Trong đó nơi có sản lượng than các loại cao 

nhất đạt 42,85 triệu tấn là tại khu vực Quảng Ninh, 

chiếm tới 93,43%. 

b) Tình hình xuất khẩu: 

Tổng lượng than xuất khẩu của Việt Nam trong 

năm 2019 ước đạt 1,14 triệu tấn. So với năm 2018, 

tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường giảm 

mạnh. Một trong các thị trường xuất khẩu than của 

nước ta là Nhật Bản khối lượng xuất khẩu là 493,9 

nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 43,2%. Tiếp sau đó là Hàn 

Quốc đạt 161 nghìn tấn, giảm 61% về lượng so với 

năm 2018. Than xuất khẩu sang Thái Lan trong năm 

ước đạt 113 nghìn tấn, ngoài ra các thị trường khác có 

lượng xuất khẩu sụt giảm rất cao (trên 80%) là 

Philippines, Lào. 

Theo các báo cáo thống kê quốc tế, trong năm 

2019 giá than thế giới có xu hướng giảm nên việc tìm 
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kiếm đối tác mới mua than xuất khẩu của Việt Nam 

gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra các đối tác truyền thống 

đã thay thế nguồn cung từ Việt Nam thông qua các 

hợp đồng mua bán than đã ký kết với các nhà cung 

cấp khác trên thế giới. 

2.2. Hiện trạng nhập khẩu than của Việt Nam  

Lượng than nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh 

trong năm 2019, các chủng loại than nhập khẩu là loại 

trong nước hiện chưa sản xuất được, nhằm đáp ứng 

yêu cầu về công nghệ và nhu cầu sử dụng thực tế của 

các nhà máy nhiệt điện, với khối lượng ước đạt 43,9 

triệu tấn. Trong giai đoạn tới lượng than nhập khẩu 

tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu về than của Việt Nam 

nhằm phát triển kinh tế vẫn tiếp tục tăng cao. 

Năm 2019, theo thống kê của Tổng cục Hải quan 

ghi nhận thì giá bình quân của than nhập khẩu là 86 

USD/tấn, giảm 22,7% so với năm 2018. 

Bảng 1. Thị trường than nhập khẩu của Việt Nam 

năm 2019 

Quốc gia 

Năm 2018 

Lượng 

(tấn) 

Năm 2019 

Lượng 

(tấn) 

tăng/ 

giảm so 

với 

năm 

2018 (%) 

Australia  6.110.101 15.712.124  157,15  

Indonesia  11.165.340 15.413.752  38,05  

Malaysia  277.696 13.135  -95,27  

Nga  2.846.884 7.151.372  151,20  

Trung Quốc  957.476 854.835  -10,72  

Nhật Bản  34.252 175.351  411,94  

Tổng 22.857.434 43.849.702  91,84  

Nguồn: Tổng cục Hải quan [2] 

Trong số các thị trường mà Việt Nam đang nhập 

khẩu than thì 4 thị trường lớn nhất cung cấp than cho 

Việt Nam là Australia, Indonesia, Nga và Trung Quốc; 

trong đó than từ thị trường Australia đạt 15,7 triệu tấn, 

tăng mạnh 157% về lượng so với năm trước. Khối 

lượng than đá nhập khẩu từ thị trường Indonesia trong 

năm 2019 ước đạt 15,4 triệu tấn, tương đương trị giá 

là 868,6 triệu USD, so với năm 2018 tăng 38% về 

lượng. Than đá nhập khẩu từ thị trường Nga đạt 7 triệu 

tấn, tăng 151% so với năm 2018 là tăng lên rất mạnh. 

2.3. Hiện trạng các quốc gia xuất khẩu than  

Từ trước đến nay, trên thế giới chỉ có một số các 

quốc gia xuất khẩu than chính đóng vai trò chủ đạo 

trong thương mại than đá toàn cầu. Australia và 

Indonesia luôn là hai thị trường xuất khẩu than nhiệt 

(nhiệt điện) và than cốc (luyện thép) lớn nhất, tiếp sau 

là các quốc gia Nam Phi, Mỹ, Canada, Colombia, 

Nga,... Theo các phân tích đánh giá của các chuyên 

gia thì trong tương lai đến năm 2030 đây vẫn là các 

quốc gia xuất khẩu than chính trên thế giới. 

Trong năm 2017, tổng khối lượng than xuất khẩu 

của Australia ước đạt 372 triệu tấn, trong đó 200 triệu 

tấn than nhiệt và 172 tấn than cốc [5]. 

Chính phủ Australia vào tháng 4/2015 đã ban hành 

Sách trắng năng lượng cải tổ các dự án và những rào 

cản về quy định trong ngành mỏ, xác định các cơ hội 

quan trọng để giúp Australia đáp ứng được nhu cầu 

năng lượng để phát triển kinh tế của các nước khu vực 

châu Á với nhu cầu dự báo vào năm 2040 sẽ tăng thêm 

1/3 so với hiện nay. Trong đó khẳng định vai trò quan 

trọng trong việc tạo ra nguồn năng lượng với chi phí 

thấp dựa vào nhiệt điện than vốn từ lâu đã là một yếu 

tố quan trọng về lợi thế cạnh tranh của Australia. 

Theo Tổ chức Năng lượng Thế giới (IEA), tăng 

trưởng trong sản lượng khai thác than của Australia 

hàng năm là 1,9%/năm và tiếp tục duy trì đến năm 

2030. Các bang Queensland, New South Wales và 

Victoria sẽ duy trì sản lượng than khai thác cao trong 

những năm tới nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu 

năng lượng tăng nhanh của thế giới.  

 

Nguồn: Bộ Hạ tầng và Kế hoạch bang Queensland [1] 

Hình 1. Dự báo sản lượng than đến 2030 của bang 

Queensland 

Than ở Indonesia chủ yếu được khai thác ở 2 khu 

vực là Sumatra và Kalimantan. Các bể than tiềm năng 

ở Kalimantan là Tarakan, Kutai và Barito, và các bể 

than tiềm năng ở Sumatra là Ombilin, Bengkulu, 

Trung Sumatra và Nam Sumatra. Với trữ lượng 

22.598 triệu tấn có khoảng 59% trữ lượng ở 

Kalimantan và phần còn lại là ở Sumatra. 

Về chất lượng, than của Indonesia, theo tiêu chí 

nhiệt năng: nhiệt năng rất cao (>7.100); nhiệt năng cao 
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(6.100÷7.100); nhiệt năng trung bình (5.100÷6.100); 

nhiệt năng thấp (<5.100). Than có nhiệt năng trung 

bình và thấp chiếm ưu thế với tỉ trọng 96%, còn lại là 

than có nhiệt năng cao và rất cao. 

Theo dự báo, đến năm 2020 sản lượng than sản 

xuất của Indonesia sẽ đạt ngưỡng cực đại là khoảng 

485 triệu tấn [3]. Trong tương lai xa hơn, các mỏ than 

thuộc Kalimantan là Kutai, Barito và Tarakan vẫn sẽ 

là các mỏ có đóng góp nhiều nhất cho sản xuất than 

của Indonesia cho đến năm 2065. 

Đối với than nhiệt thì Indonesia là một trong 2 

quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ yếu trên thị trường 

thế giới với sản lượng các năm ước đạt (năm 2015: 

375 triệu tấn; năm 2016: 365 triệu tấn; năm 2017: 364 

triệu tấn) [5] thị phần chủ yếu xuất khẩu của Indonesia 

là hướng đến các nước Nhật, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn 

Quốc, Trung Quốc,… các thị trường truyền thống đó 

đã được phân chia thị phần ổn định từ trước. 

Trong nhóm các quốc gia xuất khẩu than chính thì 

Nga là nước xuất khẩu than lớn thứ 3 thế giới, so với 

sản lượng khai thác thì xuất khẩu chiếm đến 40%, 

trong năm 2015 Nga đã xuất khẩu 155 triệu tấn, năm 

2016 là 171,4 triệu tấn và năm 2017 tăng lên 185,5 

triệu tấn [5]. Các thị trường xuất khẩu chính hiện nay 

của Nga là Bulgaria, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Trung Quốc và các nước Baltic. Một trong những thị 

trường xuất khẩu chính là Trung Quốc thông qua biên 

giới trên đất liền.  

Quốc gia đứng thứ 4 trên thế giới về xuất khẩu 

than trong thời gian tương đối ổn định là Nam Phi. 

(Năm 2014: 78,6 triệu tấn; 2016: xuất khẩu 72,6 triệu 

tấn, và năm 2017: 76,47 triệu tấn) [5]. Trong đó chủ 

yếu đến: Tây Ban Nha, Ấn Độ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ 

và gần đây là Trung Quốc. Than xuất khẩu của Nam 

Phi được vận chuyển chủ yếu thông qua cảng chính 

là Richard Bay, một trong các cảng hàng rời xuất 

than lớn nhất thế giới. 

Đối với Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cần 

lưu ý trong công tác thu mua nhập khẩu than từ các 

quốc gia xuất khẩu than: 

Thứ nhất: nếu tăng hơn nữa lượng nhập khẩu than 

từ Nga thì việc kết nối từ mỏ ra cảng sẽ phát sinh khó 

khăn, phức tạp đặc biệt khó khăn về khâu vận tải từ 

các mỏ vùng Siberi ra đến cảng biển tại khu vực 

Vanino (Khabarovsk) với cự ly trung bình (4.000 km) 

nên chi phí logistics tăng cao. Công ty Mechel (Nga) 

đã ký hợp đồng với ba công ty khác trong khu vực 

Đông Nam Á là Shasteel (40.000 - 80.000 tấn/tháng); 

Baosteel Resources (960.000 tấn/năm) và 500.000 

tấn/năm cho Công ty Posco (Hàn Quốc). Công ty 

Anthracite (Siberia) cũng có kế hoạch cung cấp 4,8 

triệu tấn than cho hai tập đoàn Hebei Iron & Steel 

Group và Yanshan Iron & Steel Co., Ltd. trong vòng 

5 năm [5].  

Đây sẽ là các khó khăn cho PVN khi muốn tiến 

hành mua trực tiếp than từ các nguồn quốc tế. 

Thứ hai: tại các quốc gia như Australia, Indonesia 

và Nam Phi yêu cầu tập đoàn phải đầu tư chi phí lớn 

để xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ riêng của 

mình từ vùng mỏ ra cảng biển để quản lý hiệu quả xuất 

khẩu than khối lượng lớn. 

Việc mua than sẽ ngày càng khó khăn hơn vì sản 

lượng thu mua của PVN ngày càng tăng để phục vụ 

cho các nhà máy nhiệt điện sắp hoàn thành và đi vào 

vận hành thương mại trong các năm 2021, 2022. Vì 

vậy để đảm bảo nguồn cung ứng than ổn định và an 

toàn cho các nhà máy nhiệt điện của mình thì PVN 

cần phải có giải pháp về chuỗi cung ứng của riêng 

mình với đầu nguồn là các mỏ than cho đến cuối 

nguồn là kho của các nhà máy nhiệt điện. Trong chuỗi 

đó thì cảng trung chuyển than sẽ đóng vai trò rất quan 

trọng trong việc lưu trữ, phân phối và phối trộn than 

phục vụ cho nhu cầu đúng chủng loại than của từng 

nhà máy nhiệt điện. 

2.4. Xu hướng xuất khẩu than trong giai đoạn 

2020-2030 

Trên thực tế, phần lớn các nhà máy nhiệt điện của 

PVN đều được thiết kế lò hơi theo các đặc tính than 

pha trộn giữa than bitum và sub-bitum của Indonesia 

(70%) và than đá (30%) Việt Nam có thể nhập khẩu 

được than từ Indonesia với số lượng lớn do Indonesia 

là nước có trữ lượng than tương đối dồi dào, chất 

lượng than chủ yếu là trung bình thấp phù hợp với 

nhu cầu than cho sản xuất điện, nhất là trong ngắn 

hạn và trung hạn. Khối lượng than xuất khẩu của 

Indonesia tuy giảm mạnh nhưng vẫn là con số rất lớn 

khi so sánh với nhu cầu nhập khẩu than của Tập đoàn 

và của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020 vào 

khoảng 35 triệu tấn. 

Xét về lâu dài, việc PVN nhập khẩu than từ 

Indonesia sẽ gặp một số khó khăn do các mỏ than 

chất lượng tốt ngày một xuống sâu trong khi các mỏ 

than mới nằm sâu trong lục địa và chất lượng thấp; 

khó khăn trong khâu vận chuyển do mùa mưa kéo 

dài; nhu cầu tiêu thụ than trong nước của Indonesia 

gia tăng mạnh [4]. 

Mặc dù Indonesia có tiềm năng than đá bitum và 

bitum rất phù hợp cho các nhà máy nhiệt điện chạy 

than của PVN (từ khu vực miền Trung trở vào phía 

Nam). Đặc biệt trong những năm gần đây xuất khẩu 
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than nhiệt tăng mạnh, giá cả nhập khẩu than từ 

Indonesia có tính cạnh tranh (thấp hơn so với than của 

Australia với cùng nhiệt trị), khoảng cách vận chuyển 

gần nên việc nhập khẩu than từ Indonesia để cung ứng 

cho nhu cầu của các nhà máy điện có tính khả thi kinh 

tế cao hơn so với nhập khẩu than từ thị trường khác. 

Trong tương lai, Indonesia ưu tiên nguồn than cho 

sử dụng trong nước, hạn chế xuất khẩu nên giá than 

tăng cao, hơn nữa bị nhiều nước nhập khẩu than lớn 

khống chế, PVN sẽ phải cạnh tranh với các nước này 

để nhập khẩu than. Vì vậy PVN cần phải có chiến lược 

sử dụng nhiều nguồn cung khác nhau cho các nhà máy 

nhiệt điện của mình mặc dù chi phí Logistics cho 1 tấn 

than nhập khẩu đường biển từ các nguồn mới sẽ cao 

hơn so với nhập khẩu từ Indonesia. 

2.5. Đề xuất giải pháp 

Đa dạng hóa nguồn cung ứng  

1/ Lựa chọn nguồn cung ứng than hợp lý:  

Việc xuất khẩu than của Indonesia hiện nay được 

thực hiện theo chính sách Trách nhiệm đối với thị 

trường trong nước (Domestic Market Obligation - 

DMO). DMO là chính sách trong đó quy định tỉ lệ 

phần trăm tối thiểu đối với tiêu thụ than trong nước, tỉ 

lệ này sẽ được Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng 

sản Indonesia (MEMR) ban hành mỗi năm. Do vậy, 

DMO là cách mà Chính phủ Indonesia sử dụng để 

đảm bảo tính bền vững của việc cung cấp than trong 

thị trường nội địa. 

Ngày 5/1/2018 MEMR ban hành DMO số 

23K/30/MEM/2018 áp dụng cho năm 2018 với các 

điểm chính có liên quan đến khẩu than như sau: 

Thứ nhất, quy định tỉ lệ tối thiểu đối với than tiêu 

thụ trong nước là 25% (tỉ lệ này bao gồm việc bán than 

cho mọi mục đích). Điều này đồng nghĩa với quy định, 

các công ty khai thác than chỉ được phép xuất khẩu tối 

đa 75% sản lượng than sản xuất trong năm. 

Thứ hai, xử phạt các công ty khai thác than không 

hoàn thành kế hoạch DMO năm 2018 bằng cách: giảm 

lượng sản xuất than của công ty trong năm 2019, giảm 

hạn ngạch than xuất khẩu của công ty trong năm 2019 

tương đương với tỉ lệ % chưa hoàn thành của DMO 

năm 2018. 

Như vậy, từ năm 2018, để đảm bảo mục tiêu cung 

cấp than liên tục và bền vững cho nhu cầu trong nước, 

Indonesia áp dụng hạn ngạch xuất khẩu cho các công 

ty sản xuất than. Điều này sẽ gây ra ảnh hưởng lớn 

đến thị trường than toàn cầu vì Indonesia là nước xuất 

khẩu than rất lớn trên thế giới. 

2/ Đa dạng hoá nguồn cung ứng: ngoài việc tránh 

phụ thuộc hoàn toàn nhập khẩu từ Indonesia (chi phí 

thấp) tập đoàn cần thường xuyên tìm kiếm các hợp 

đồng nhập khẩu dài hạn và liên tục tăng sản lượng 

nhập khẩu than từ những nước xuất khẩu khác như 

Australia, Nga, Trung Quốc, Nam Phi, Mỹ, Canada 

thông qua hoàn thiện chuỗi cung ứng để giảm chi phí 

mua than. 

3/ Đầu tư chiếm lĩnh thị trường: PVN cần hợp tác 

chặt chẽ cùng các tập đoàn, các định chế tài chính của 

Việt Nam thông qua cổ phần (cùng tham gia đầu tư 

mỏ để tiến hành khai thác than, đường giao thông kết 

nối từ mỏ ra cảng và cơ sở hạ tầng cảng biển, cảng 

trung chuyển) trong các dự án của chuỗi cung ứng 

than từ các quốc gia xuất khẩu than về đến các nhà 

máy nhiệt điện tại Việt Nam. 

Phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - 

Khoáng sản Việt Nam hợp tác cùng nước xuất khẩu 

than đầu tư phát triển nguồn nhân lực ngành than chất 

lượng cao, đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng 

khai thác than, hệ thống vận chuyển băng chuyền, 

đường sắt, thiết bị bốc dỡ hiện đại, cảng biển, nguồn 

nhân lực logistics để gây dựng mối quan hệ hợp tác 

lâu dài. Giải pháp này có thể áp dụng tốt đối với các 

nước Nga, Nam Phi để phát triển nguồn cung ứng cho 

tập đoàn về lâu dài một cách chủ động và bền vững. 

Việc kết hợp này dựa trên thế mạnh sẵn có về kinh 

nghiệm khai thác than của Tập đoàn Công nghiệp 

Than - Khoáng sản Việt Nam (đào tạo nguồn nhân lực 

khai thác mỏ, công nghệ chế biến phối trộn than và 

quản lý toàn mỏ, quản lý khí môi trường, vận chuyển 

than, cung cấp các giải pháp, thiết bị vật tư). 

Lựa chọn hình thức nhập khẩu 

Với kinh nghiệm tham gia thị trường chưa lâu, 

chưa có chuỗi cung ứng riêng thì Tập đoàn có thể lựa 

chọn hình thức mua qua trung gian uy tín để phục vụ 

cho nhu cầu của các nhà máy đang vận hành. Việc 

mua qua trung gian thương mại hiện nay rất phổ biến 

và phù hợp với vị thế nhập khẩu quốc tế của tập đoàn, 

trong giai đoạn ngắn có thể giúp giảm thời gian và chi 

phí trong tìm kiếm lựa chọn các nguồn than phù hợp, 

không phải tự tổ chức chuỗi cung ứng, nhưng về lâu 

dài và tính kinh tế thì tổng chi phí thu mua sẽ cao hơn 

so với mua trực tiếp từ các nguồn cung cấp than. 

Sử dụng các cảng trung chuyển 

Để giảm chi phí Logistics cho 1 tấn than nhập 

khẩu đường biển giải pháp đối với đơn vị phụ trách 

vận tải là sử dụng các tàu biển có trọng tải lớn với ưu 

thế nhờ quy mô. Nhưng các nhà máy nhiệt điện của 

PVN (Long Phú, Sông Hậu) lại được xây dựng tại khu 

vực sâu trong sông Hậu. Vì vậy giải pháp là phải xác 

định địa điểm thích hợp để xây dựng các khu vực 
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trung chuyển đón được tàu biển có trọng tải lớn cỡ 

Capesize. Mỗi khu vực trung chuyển tại Việt Nam cần 

bố trí xây dựng đồng bộ trung tâm lưu trữ than để thực 

hiện các công tác lưu trữ, phối trộn và phân phối phục 

vụ cho nhu cầu các loại than khác nhau (theo công 

nghệ lò đốt) của các nhà máy nhiệt điện than. 

3. Kết luận  

Với những thách thức trong tương lai từ chính sách 

của Indonesia ưu tiên nguồn than cho sử dụng trong 

nước, hạn chế xuất khẩu, đồng thời bên cạnh đó là nhu 

cầu than tăng cao từ các nhà máy nhiệt điện tại Việt 

Nam đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác thu 

mua và cung ứng than nhiệt cho các nhà máy nhiệt 

điện của PVN từ các nguồn quốc tế.  

Dựa trên các phân tích nghiên cứu đã đưa ra PVN 

cần thực hiện các giải pháp trọng yếu như cần phải đa 

dạng hóa nguồn cung ứng tránh lệ thuộc vào nguồn 

duy nhất với chi phí rẻ, thiết kế vận hành chuỗi cung 

ứng riêng biệt thông suốt thông qua đầu tư chiếm lĩnh 

thị trường, thực hiện bước đầu thu mua than qua trung 

gian thương mại tạo tiền đề tiến tới tiến hành mua trực 

tiếp từ các nguồn xuất khẩu. Đặc biệt để giảm được 

chi phí logistics trong chuỗi cung ứng than PVN cần 

phải đầu tư hoàn chỉnh các trung tâm lưu trữ than tại 

các khu trung chuyển. Các giải pháp trên ngoài hiệu 

quả riêng biệt phù hợp đối với PVN có thể áp dụng 

đối với các tập đoàn, tổng công ty hiện đang và sẽ khai 

thác và vận hành các trung tâm nhiệt điện nói chung. 
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Abtract 

It would appear that the diversification in method 

of international transport has made global trade 

much easier. With the outstanding advantages of 

cargo volume, shipping costs and safety for goods, 

sea transport always accounts for a high 

proportion in the export and import activities of 

coastal countries. The United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) estimates 

that roughly 80 percent of global trade by volume 

and 70 percent by value is transported by sea. 

Therefore, today, seaborne trade is the main 

method of foreign trade in Vietnam and the world. 

In recent years, the volume of seaborne trade in 

Vietnam has increased significantly in terms of 

both exports and imports. Among the three main 

categories of seaborne trade, dry bulk and 

containerized goods both accounted for large 

proportions and had impressive growth. Liquid 

bulk has the lowest proportion in seaborne trade, 

liquid products for export have fallen sharply in 

recent years while liquid products imports have 

tended to increase. 

Keywords: Seaborne trade, seaborne exports, 

seaborne imports, Vietnam. 

Tóm tắt 

Dù các phương tiện vận chuyển hàng hóa giữa 

các quốc gia ngày càng phong phú và đa dạng 

nhưng với những ưu điểm vượt trội về khối lượng 

hàng hóa, chi phí vận chuyển và độ an toàn đối 

với hàng hóa, đường biển vẫn luôn chiếm tỷ trọng 

cao trong hoạt động xuất và nhập khẩu của các 

nước có biển. Hội nghị Liên hợp quốc về Thương 

mại và Phát triển (UNCTAD) ước tính rằng 

khoảng 80% thương mại toàn cầu tính theo khối 

lượng và 70% giá trị được vận chuyển bằng 

đường biển. Chính vì vậy, hiện nay, phương thức 

ngoại thương đường biển là phương thức ngoại 

thương chủ yếu ở Việt Nam cũng như trên toàn thế 

giới. Trong thời gian qua, khối lượng hàng hóa 

ngoại thương đường biển Việt Nam tăng đáng kể 

cả về khối lượng hàng hóa xuất khẩu và nhập 

khẩu. Trong ba loại hàng chính của ngoại thương 

đường biển, hàng khô và hàng container đều 

chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng ấn tượng. Loại 

hàng lỏng có tỷ trọng thấp nhất, hàng lỏng xuất 

khẩu giảm mạnh trong thời gian qua trong khi 

hàng lỏng nhập khẩu thì có xu hướng tăng.  

Từ khóa: Ngoại thương đường biển, xuất khẩu 

đường biển, nhập khẩu đường biển, Việt Nam. 

1. Introduction 

During more than thirty years of renovation, 

Vietnam made the remarkable achievements in 

socio-economic. The role of foreign trade in these 

developments could not be denied. Especially in the 

current period, when the global commercialization is 

an inevitable trend in the world, foreign trade affirms 

its important role in the economy. It is estimated that 

roughly 80 percent of global trade by volume and 70 

percent by value is transported by sea [2]. Walk into 

any shop, and much of what you see will have come 

from overseas. Between 1950 and 2005 sea trade 

grew from 0.55 billion tons to 7.2 billion tons, an 

average of 4.8% per annum. This expansion was the 

result of the most fundamental redesign of the 

world’s political and economic arrangements since 

industrial revolution [1]. Therefore, research on 

seaborne trade is an urgent issue nowadays, not only 

for Vietnam but also the countries with sea borders in 

the world. In seaborne trade, both volume and 

turnover are important indicators which represents 

the scale and structure of this foreign trade method. 

In this paper, the author choose analysis on the 

volume of Vietnam’s seaborne trade. 

The main purpose of this research is to find out 

the trend and fluctuatios in the development of 

seaborne trade in Vietnam in the current state. This 

volume indicator directly affects to the seaborne 

trade turnover, through the factor price. In other 

words, this research is the predominant basis in 
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offering specific solutions in different seaborne trade 

markets. Also, this study would be useful in 

implementation the diplomatic and foreign policies, 

even the free trade agreements. 

2. The volume of Vietnam’s seaborne trade in 

the current state 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As can be seen, the figures show that the 

seaborne trade volume of Vietnam increased over the 

past ten years, the same trend as the volume of 

world seaborne trade. The cargo volume of 

seaborne trade in Vietnam increased 2.3 times from 

136.09 million tons in 2008 to 312.28 million tons in 

2018. The global financial and economic crisis did 

not affect Vietnam's seaborne trade, the volume still 

surged, even at the highest rate in the studied period, 

reaching 25.5%, while the volume of word seaborne 

trade decreased by 5%. Driven by the growing 

international division of labor and productivity in the 

industry, container trade, this cargo segment grew 

rapidly, up nearly three times, from 4.15 million 

TEUs in 2008 to 12.11 million TEUs in 2018.  

Regarding the growth rate, it can be said that the 

growth rate of Vietnam seaborne trade volume was 

significantly higher than the world, with an average of 

9%/year and 3%/year for the whole period. The reason 

is that according to statistics in recent years, 60% of the 

world's exported goods come from developing 

countries, and 50% of seaborne imports come from 

developing countries' ports [6]. More importantly, 

these countries are not only the source of raw 

materials, but also a key player in globalization of 

production and are also an increasing source of 

demand. In particular, developing countries in Asia 

continue to account for the largest share in the 

seaborne trade of developing countries in general. 

Vietnam is a developing country with a strategic 

position in the continental geography. 

3. The volume of Vietnam’s seaborne exports 

in the current state 

3.1. General assessment 

The statistic represents the Vietnamese seaborne 

exports volume reached 63.73 million tons in 2008, 

an increase of 2.2 times in the past 10 years, reaching 

141.11 million tons in 2018. 

With regard to the growth rate, the growth rate of 

Vietnam's seaborne export volume fluctuated around 

the world’s and the average rate in the latter period 

was higher than in the first period. But in terms of 

the average of the whole period, the growth rate of 

the world seaborne exports volume (reaching 

3%/year) was lower than that of Vietnam (reaching 

8%/year) caused by the peak in 2009 (59.1%). 

For container seaborne export, this volume 

experienced a strong rebound driven by an increase in 

demand on most trade routes. In 2010, the volume of 

trade in containers rose by 22.8% compared to 2009, 
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Figure 1. Fluctuations in the volume of seaborne trade [3]  

in Vietnam. [5] 
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Figure 2. Fluctuations in the growth rate of Vietnam’s  

seaborne trade volume and the world’s [2] [3] 
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Figure 3. Fluctuations in the volume of seaborne 

exports in Vietnam across time [3] 
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Figure 4. Fluctuations in the growth rate of Vietnam’s 

seaborne export volume and the world’s [2] [3] 
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one of the highest growth rates in the history of 

containerization. 

3.2. Vietnam’s seaborne export volume by 

cargo types 

Table 1. Fluctuations in the volume of seaborne exports 

by cargo types 

 

 

 

 

 

 

 

 

It can be seen that Vietnam's seaborne exports 

were divided into three main types: container, liquid 

bulk and dry bulk. In which, dry cargo volume 

accounted for the largest proportion and tended to 

increase in the period of 2008-2018, on average 56 

million tons/year. Following was the volume of 

container cargo with the same fluctuating trend, 

averaging 38.39 million tons/year. In contrast, liquid 

cargo had the lowest percentage and tended to 

decrease over the past 10 years, on average 10.32 

million tons/year. Here, the author will give a detailed 

analysis of each type of goods.  

Regarding dry bulk, seaborne trade of dry bulk 

cargo include bulk cargoes (coal, ore, alumina), 

foodstuffs, general goods. Coal is exported mainly to 

the Middle Sea (Northeast Asia) and the near sea 

(China, Southeast Asia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The historic contraction of 2009 in world trade 

and GDP negatively affected all shipping segments, 

except dry bulk volumes, due to strong Chinese 

demand for coal and iron ore. China's cabinet 

approved a massive stimulus package worth ($586 

billion) through 2010 to boost domestic demand. In 

this period, the Chinese government also closed 

many domestic mines which were considered the 

main cause of serious environmental pollution in this 

country. In the later study period, 2015, seaborne 

exports of dry bulk decreased by 8.9 million tons, or 

13.7%, due to the slowdown of China's domestic 

infrastructure construction.  

Regarding container exports, Vietnam’s seaborne 

container trades with far sea (Europe, America), 

middle sea (Middle East, Africa, Northeast Asia, 

Oceania) and near sea (Southeast Asia, China, 

Taiwan and Hong Kong). The collected data 

indicated that, in Vietnam, the volume of seaborne 

container exports tended to increase in the past 10 

years. This was also the only commodity with a 

non-negative growth rate during the studied period 

but the speed slowed down. This was due to China's 

policy to promote the value chain in the global 

production of low value goods to move to other 

low-cost production locations, including Vietnam. 

Furthermore, containerization is the most optimal 

method of shipping cargo to save transportation costs, 

ensure the safety of goods, contribute to facilities 

modernization and improve labor productivity. 

However, the growth rate of container shipping 

slowed down in the period 2013-2018, there are 

three reasons: first is the decline in volume on the 

route of East Asia - Europe trade route; second is the 

limited growth of North-South trade, because of the 

impact of falling prices by terms of trade and the 

purchasing power; third is intra-Asian trade pressure 

arising from China's decline. 

Regarding liquid bulk, Vietnamese liquid 

seaborne exports are mainly crude oil. Crude oil was 

exported by sea mainly to the middle sea (Russia, 

Japan, Korea, Australia) and nearby sea (China, 

Asean), of which China is the main market, 

accounting for 40-60% total crude oil exports, 

 

(Source: Vietnam Maritime Administration) 
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Figure 5. Fluctuations in the volume of dry bulk 

seaborne exports and the growth rate [3] 
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Figure 6. Fluctuations in the volume of container 

seaborne exports and the growth rate (by TEU) [3] 
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followed by Southeast Asia with 30-40%. Crude oil 

always played a strategic role in Vietnam's exports 

(especially before 2009). Foreign currency brought 

from crude oil exports is very important to trade 

deficits recorded in Vietnam, helping to meet a 

significant part of the foreign currency demand for 

imports and international payment transactions such 

as paying the foreign debts. 

The volume of liquid cargo exported by sea 

tended to decrease over the past 10 years. The reason 

is that the oil reserves, the main commodity in the 

liquid cargo exports, are decreasing. The mines of 

Bach Ho, Su Tu, Lan Tay,… after 30-40 years, have 

passed their peak of exploitation, while the new 

mines have just been put into operation slowly due to 

their small size and lack of capital. 

The volume of liquid cargo exported by sea 

tended to decrease over the past 10 years. The reason 

is that the oil reserves, the main commodity in the 

liquid cargo exports, are decreasing. The mines of 

Bach Ho, Su Tu, Lan Tay,... after 30-40 years, have 

passed their peak of exploitation, while the new 

mines have just been put into operation slowly due to 

their small size and lack of capital. 

4. The volume of Vietnam’s seaborne imports 

in the current state 

4.1. General assessment 

The volume of imports by sea in Vietnam grew by 

2.4 times in the studied period, from 72.36 million 

tons in 2008 to 171.17 million tons in 2018. It can be 

seen that, in recent years, the amount of imported 

seaborne goods expanded rapidly, equal to the amount 

of goods exported by sea. This development reflected 

- in particular - improvements in the global production 

system, where products processed was increasingly 

moving to developing countries like Vietnam. In 

addition, strong industrial growth in emerging market 

economies (such as Vietnam) also stimulated demand 

from raw materials to component parts used in 

production of inputs. Regarding the growth rate of 

Vietnam's seaborne imports, fluctuated quite strongly 

compared to the world stable rate, the average speed 

of the whole period (9,4%/year), three times higher 

than the world’s (2,9%/year). The growth in seaborne 

imports also reflected the emergence of developing 

countries such as Vietnam - a major source of demand 

for seaborne imports and exports due to increased 

demand for consumer goods which required more 

sophisticated and diversified seaborne imports. 

4.2. Vietnam’s seaborne import volume by 

cargo types 

Table 2. Fluctuations in the volume of seaborne imports 

by cargo types 

(Source: Vietnam Maritime Administration) 

In the period of 2008-2018, seaborne imports 

were also divided into three main types: container, 

liquid bulk and dry bulk. The volume of container 

trade ranked first in seaborne imports and has 

tended to grow in recent years, from 24.69 million 
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Figure 7. Fluctuations in volume of seaborne liquid trade 

and growth [3] 
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Figure 9. Fluctuations in the volume of Vietnam’s 

seaborne imports and the world’s [2] [3] 
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Figure 8. Fluctuations in volume of seaborne imports [3] 
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tons in 2008 to 73.44 million tons in 2018. 

Followed by dry bulk volume, reaching 31.37 

million tons at the beginning of the period, an 

increase of 2.4 times to 75.83 million tons at the 

end of the period. Lastly, liquid bulk cargo, with the 

lowest volume of seaborne imports, went up in the 

past 10 years, from 16.31 million tons in 2008, 

raised gradually year by year to 21.91 million tons 

at the end of the period. 

Concerning container trade, the volume, growth 

rate and proportion of container cargo all ranked the 

first in three types of seaborne imports. That was 

because containerization has been the most optimal 

method of shipping cargo to save transportation costs, 

ensure the safety of goods, contribute to facilities 

modernization and improve labor productivity. In 

particular, Vietnam, one of the emerging markets, 

remained the key exporters and importers in the 

research period. They continued to be a great source 

of demand for consumption and a key role in global 

manufacturing process. 

Concerning dry bulk, Vietnam’s seaborne dry bulk 

imports are bulk cargoes, namely coal for thermal 

power generation and ore coal for metallurgical 

complex. In addition, fertilizers and general goods are 

also main dry bulk products imported by sea. Dry 

bulk seaborne imports are mainly from the middle sea 

(Australia, Russia), and nearby sea (Indonesia). 

Imported sea ores are mainly used for large-scale iron 

and steel refining facilities, from the middle sea 

(Russia) and the far sea (South America). 

This impressive development of seaborne dry 

bulk imports in all of volume, growth rate and 

proportion was due to the ongoing strongly industrial 

growth in Vietnam, one of the emerging economies.  

Concerning liquid bulk, the Vietnam’s seaborne 

liquid bulk imports are crude oil, oil products, and 

liquefied gas. Crude oil is mainly imported by sea 

from the middle sea (Middle East, Africa) and far sea 

(South America). Imported oil products were mainly 

from the middle sea (Russia, Japan, South Korea) 

and nearby sea (Southeast Asia). 

Although the volume and the growth rate went up 

in recent years, liquid seaborne imports still ranked 

the lowest among the three main types of seaborne 

imports. Today, it can be said that developing 

countries like Vietnam are no longer a source of raw 

materials and fossil fuels, but also play a major role 

in the global production process, be a source of 

increasing energy demand (includes raw materials 

such as oil) and also depends on seaborne imports to 

meet these demand. In addition, since 2012, the 

Dung Quat factory invested by PVN has changed to 

technology using imported crude oil (sour oil) 

instead of Bach Ho sweet oil because of the lower 

price. The amount of crude oil imported by sea is 

expected to continue to go up in the next several 

years to serve Nghi Son Refinery and Petrochemicals, 

a national key project that started operations in 2018 

with large capacity, diversified and abundant 

petrochemical products. Also during the studied 

period, natural gas (LNG) imports rose rapidly - one 

of the reasons for the increase in seaborne liquid 
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Figure 10. Fluctuations in the volume of 

container seaborne imports and the growth rate [3] 
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Picture 11. Fluctuations in the volume of dry bulk 

seaborne imports and the growth rate [3] 
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Figure 12. Fluctuations in the volume of liquid 

bulk seaborne imports and the growth rate [3] 
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bulk imports in recent years, reflecting the 

enlargement of industrialization demand. In the past 

10 years, LNG - liquefied natural gas (accounting for 

24% of world energy consumption, after oil and 

coal) has been considered a cleaner source of fossil 

fuels with low-carbon content. Natural gas is 

emerging as an attractive fuel source, more 

eco-friendly than other fuels. LNG is considered as a 

viable alternative to nuclear energy. 

5. Conclusion 

In conclusion, the volume of Vietnam’s seaborne 

trade increased and the growth rate of Vietnam’s 

seaborne trade volume was significantly higher than 

the world’s. Vietnam's seaborne exports were 

divided into three main types: container, liquid and 

dry. Container trade grew strongly in size and 

accounted for a high proportion. For seaborne 

exports, all types volume rose, except liquid bulk. 

For seaborne imports, with an increasing volume 

and proportion, container cargo ranked the first in 

all types of goods. This is also the global advanced 

packaging trend because of its outstanding 

advantages. 

Although the volume of seaborne exports has 

increased in recent years, the overall growth rate as 

well as of each type tended to decrease, especially 

dry bulk cargo (bulk cargo (coal, ore, alumin), food 

products, general goods) and liquid bulk (mainly 

crude oil). Because, firstly, the main export market of 

seaborne dry bulk was China, which nation has 

changed its policy in recent years: reducing 

investment in construction and infrastructure that 

greatly affected Vietnam's seaborne dry exports. 

Secondly, the seaborne liquid cargo was 

predominantly crude oil, because the oil exploitation 

reserves were decreasing after 30-40 years. 

Therefore, the volume of seaborne liquid export has 

decreased both in size and proportion in recent years. 

Last, the amount of seaborne imports has increased 

both in size and growth rate in recent years. The 

main reason is that Vietnam has been an emerging 

country that was gradually becoming an exporter and 

importer. Therefore, Vietnam is now a source of 

great demand for consumption and a key role in the 

globalization of production. The consequences of 

this globalization are an increase in demand for 

industrial cargoes and energies (dry bulk, liquid bulk, 

container) as well as consumer goods and processed 

products (container cargo), production facilities and 

urbanization (dry goods, liquid cargo).  

This paper reports the advantages and the 

limitations with its main causes in the volume of 

Vietnam’s seaborne trade in the period of ten years. 

From the above results, this research is an 

important premise in finding solutions for 

Vietnam’s seaborne trade development in the future. 
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Abstract 

Recently, the rapid growth of international and 

intra-ASEAN trade is going hand in hand with the 

increase of maritime freight in the regional 

countries. This put an urge requirement in port 

development with countries in ASEAN as to 

release the bottleneck of global logistics. This 

study aims at identifying the characteristics of 

Myanmar container terminals through a 

comparative analysis with Vietnamese seaports, 

which benefit stakeholders in both countries and 

other maritime nations in the region. From a 

literature review, we define the comparison 

framework of five dimensions, i.e. port 

infrastructure, port connectivity, port 

management, port operation and port charge. The 

conclusion and recommendation for container 

port development in are given accordingly from 

the perspective stakeholders in Myanmar. 

Keywords: Seaport, comparative analysis, 

Vietnam, Myanmar, terminal.. 

Tóm tắt 

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của thương 

mại quốc tế và trong khu vực Đông Nam Á đồng 

hành cùng với sự tăng trưởng về vận tải biển của 

các nước trong khu vực. Điều này đặt ra yêu cầu 

bức thiết cho các nước trong Đông Nam Á về việc 

phát triển cảng biển nhằm giải phóng các nút thắt 

của logistics toàn cầu. Nghiên cứu này nhằm mục 

đích xác định, phân tích các đặc tính của các cảng 

container quốc tế của Myamar thông qua phân 

tích so sánh với cảng biển Việt Nam và giúp ích 

cho các bên liên quan của hai quốc gia này và các 

quốc gia khác trong khu vực. Từ nghiên cứu cơ sở 

lý luận, chúng tôi xác định khung lý thuyết so sánh 

gồm 5 yếu tố, bao gồm cơ sở hạ tầng cảng, kết nối 

cảng biển, quản lý cảng, khai thác cảng và cảng 

phí. Từ phân tích so sánh, bài báo đưa ra kết luận 

và khuyến nghị cho việc phát triển cảng container 

quốc tế ở Myanmar. 

Từ khóa: Cảng biển, phân tích so sánh, Việt Nam, 

Myanmar, bến cảng. 

 

1. Introduction 

According to Arbia and Sami [1], a seaport is a 

multidimensional system with the combination of 

economical purpose, infrastructure system, 

geographical plot and trade. The seaport system in a 

country plays a vital role in the national economy as 

it facilitates the cargo movement of import and export 

flow [2]. Within the transport network, seaports are 

normally seen as the bottlenecks since they are the 

concentration point of numerous transport links with 

huge traffic by roadway, railway and inland 

waterway. As the result of increasing globalization 

and massification trend in maritime freight, seaports 

are under pressures of development to catch up with 

ever-growing traffic of international trade.    

Recently, Myanmar economy is growing rapidly 

which exceeds the capability of the seaport system. 

Therefore, developing the seaport system and 

maritime industry would bring a significant impact by 

removing the bottleneck of Myanmar import/export 

flows. That leads to the need of studying the 

characteristics of the port system in Myanmar, which 

contributes to the foundation of further research for 

improvement. This study aims to identify the current 

capacity of the Myanmar container terminals by 

comparing them with maritime operations performed 

in major Vietnamese container terminals. We choose 

Vietnam as a benchmarking object for Myanmar port 

because this country is one of the leading maritime 

systems among the maritime countries which have 

similar characteristics with Myanmar. Myanmar and 

Vietnam are both emerging countries in Southeast 

Asia region with high reliance on maritime transport 

for international trading. The two countries share 

similarities of geographical location, rapid economic 
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growth, living standards and both possess advantages 

in developing maritime transport. The system in both 

countries are mainly gateway ports, which mainly 

serve the domestic demand of international trade.  

Other leading system in the region like Singapore 

does not fit well in this situation due to 

incomparability in size or different types of seaports 

(transhipment port instead of gateway). As seaports 

are the most important gateways to international 

connectivity on trading, comparing with major 

Vietnam international container terminals will 

highlight the characteristics of seaports in Myanmar 

and provide insights for stakeholders in the industry.  

The structure of the paper is as follows. From a 

literature review, we define the comparison 

framework of five dimensions, i.e. port infrastructure, 

port connectivity, port management, port operation 

and port charge. We then use the comparison results 

to point out the current issues in Myanmar and 

Vietnam seaports and give the recommendation 

accordingly. 

2. Overview of Seaports in Myanmar and 

Vietnam 

Myanmar has a strategic location near all major 

Indian Ocean maritime routes. The country has a long 

coastline of 2,930kilometres from the mouth of Naf 

River to the city Kawthaung. It covers three main 

regions: the North-West area, called Rakhine Coast 

with 713km length; the Yangon area with Dealta 

Coast of 437km and the South area with Thanintharyi 

Coast of 1078km [3].  

Myanmar has a total of nine ports catering mainly 

for its seaborne and coastal trade, spreading over the 

whole national coastline. According to Netherland 

Maritime Land [3], the ports of Sittwe, Pathein, 

Mawlamyine and Myeik serve as international 

exporting ports, while the ports of Kyaukphyu, 

Thandwe, and Dawei mainly serve for domestic 

coastal traffic. Among these ports, Kawthaung port 

has been used for domestic coastal traffic as well as 

an export port for cargoes going to Thailand. Yangon 

port is the biggest international port of Myanmar as it 

handles the most import and export maritime freight 

of the country. As the largest existing port complex, it 

can serve vessels up to 15,000 - 20,000DWT, with 

underway expansion to increase up to a 35,000DWT 

vessel capacity. Thilawa International Port, an 

expansion of the Port of Yangon, is located 16km 

from Yangon downstream of the river. 

Vietnam has a coastline of over 3,200 kilometres 

with thousands of small and large islands, and many 

locations for ship building along the coast. The 

country is very close to the main international 

maritime routes with the highest density of vessel 

traffic in the world. The seaports in Vietnam can also 

be used as gateways for landlocked neighbouring 

countries, such as Laos and the hinterlands, North - 

Western Thailand and South - Eastern China. 

Currently, Vietnam has 45 seaports and 263 berths 

with about 89km total length of berths [4]. In 

particular, there are two international gateway ports in 

Vietnam, i.e. Cai Mep - Thi Vai (Vung Tau) and Lach 

Huyen (Hai Phong). The former can receive up to 

194,000DWT vessels while the later could serve the 

largest vessels of 100,000DWT. With the capacity of 

about 543.7million tons/year, Vietnam seaport system 

annually serves up to 90 percent of import and export 

goods, contributing as a driving force of the national 

economic development. 

3. Comparative Analysis of International 

Seaports in Myanmar and Vietnam 

We first review the literature of port competition 

and port selection to identify the criteria for the 

comparative analysis. Although ports are assessed 

from different perspectives based on specific context, 

many studies share the similarity of five main 

components, i.e. port infrastructure, port connectivity, 

port management, port operation and port charge [5-

11]. Port infrastructure includes characteristics of 

nautical accessibility, the area of marshalling and 

container yards, infrastructure for transloading to 

inland transportation like road, rail and inland 

waterway, handling facilities and equipment at ports. 

Port connectivity component is twofold, i.e. the ability 

to reach the inland locations from such port and the 

ease to move cargo to/from other seaports. The 

criteria group of port management implies the port 

governance models, i.e. public service port, tool port, 

landlord port, and private service port,  defined by 

World Bank [12]. Port operation includes the 

perspectives of port productivity, port security, safety 

and paperwork processing like customs clearance. 

Finally, port charge implies the cost and efficiency of 

all port activities, i.e. towage, pilotage, berthing, 

handling, storing and the number of ship calls. 
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Table 1. Comparison of Myanmar and Vietnam international container terminals  

Criteria Sub-criteria Myanmar Vietnam Note 
P

o
rt

 I
n

fr
a

st
ru

ct
u

re
 

Port area Average 27.03 ha. in each port Average 48 ha. in each port Average area 

Quay 

 

174 meters a quay in average 

4 quays per terminal 

320 meters a quay in average 

3 quays per terminal 

Average value of 

quay and quay 

length 

Nautical 

accessibility 

Max draft - 9 m (MPA) 

Vessels visiting the ports of Yangon 

have to deal with tidal issues. 

Max draft - 17 m (VPA) 

No need to wait for tide 
 

Equipment Used 

- MPA: 

2 x 40-ton Gantry Crane 

3 x 40-ton Mobile Crane 

- MIP: 

7 x GOTTWALD Crane 

2 x GENMA Crane 

- MITT: 

2 x 40-ton Container Quay 

Crane 

5 x 40-ton Gantry Crane 

- HCIT: 8 x waterside outreach 

65m, height of spreader 46m, 

hoisting capacity 65mt 

- TICT: Total 10 cranes: 

   1 unit: 46m height, 65m               

outreach (24 rows) 

   6 units: 40m height, 55m 

outreach (20 rows) 

   3 units: 33m height, 50m 

outreach (18 rows) 

 

P
o

rt
 

C
o

n
n

ec
ti

v
it

y
 

Port liner shipping 

connectivity index 
12.74 85.52  

P
o

rt
 

m
a

n
a

g
em

en
t 

Port governance 

model 
Landlord tool port and landlord  

P
o

rt
 o

p
er

a
ti

o
n

 

Port safety  0.45% 1.73% 

Maritime 

transport 

accident rate  

Administration & 

customs procedure 

Myanmar Automated Cargo 

Clearance System; within 24 

hours 

Electronic customs clearance, 

takes 70 hours to clear export 

goods and 90 hours for imports. 

 

Throughput  1,043,469TEU 13,008,463TEU In 2018 

Number of vessels 

called 
2,267 calls 34,913 calls In 2018 

Handling 

productivity 
80-100 moves/hour 30-35 moves/hour 

Container 

Gantries 

Ship turnaround 14.2 hours More than 30 hours 1000 TEU vessel 

P
o

rt
 c

h
a

rg
e 

Pilotage & towage $460 $5,536 

For a vessel of 

200 m Length 

with a Draft 9 m 

Berthing cost $410 $986 

Per day for up to 

15000 GRT 

vessels 

Handling cost $150 $90 
Per 40’ FCL 

containers 

Storing cost $2 $1.8 For 1 TEU per day 
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Table 1 summarizes our findings on the 

comparison of major international container terminal 

in two countries using the proposed framework. The 

secondary data was collected and synthesized from 

each seaport’s webpage, the data source of Vietnam 

Port Association and recent maritime reports. As 

introduced before, Yangon is the largest international 

seaports which cover most import and export 

seaborne traffic in Myanmar. Therefore, we compare 

all container terminals of Yangon seaport with two 

largest international container terminals in Vietnam, 

i.e. Haiphong International Container Terminal 

(HICT) and Tan Cang - Cai Mep International 

Terminal (TCIT). They are major container terminals 

in Vietnam which provide mainline service between 

Vietnam and North America/European. There are 

seven terminals in Yangon seaport, including MITT, 

Sule Terminals, Bo Aung Kyaw Terminals, Asia 

World Port Terminals, MIP, Ahlone Int’l Terminal, 

Htee Tan Oil Terminals.  

a. Port infrastructure 

In terms of port infrastructure, the average area of 

these Vietnamese international container terminals 

almost doubles the Myanmar ports’ size. Although the 

number of quays per terminal in major Vietnamese 

terminals is slightly less (3 compared to 4), the 

average quay length in Vietnamese cases double the 

one in Myanmar terminals. Moreover, the comparison 

between the depths of Nautical Accessibility 

highlights that these Vietnamese terminals are able to 

receive the much bigger vessels with the deepest 

terminal of 17-meter water depth, compared to the 

maximum number of 9-meter depth in Myanmar 

terminals. The maximum vessel called at Vietnamese 

terminals has the size of 190,000DWT, while 

Myanmar terminals could only serve up to 

20,000DWT vessels. Next, in terms of handling 

facilities, the total number of various kinds of cranes 

and tractors are used to demonstrate the level of 

facilities at ports of Myanmar and Vietnam. As 

shown, facilities and equipment at the Port of Yangon 

and other Ports are not modernised compared to 

Vietnamese Ports. The equipment used at the 

Myanmar Ports are smaller in terms of size as well as 

the numbers.  

b. Port connectivity 

In order to measure the international connectivity 

of the ports, we use the Liner Shipping Connectivity 

Index by UNCTAD. The study found out that the 

Myanmar’s index was 12.74 while Vietnam is 85.52 

in 2019. According to TICT, being near the biggest 

manufacturing area in Vietnam including Ho Chi 

Minh City and Binh Duong, Dong Nai and Ba Ria - 

Vung Tau, Tan Cang - Cai Mep International 

Terminal has developed as Vietnam’s first deep water 

terminal to accommodate the large container vessels 

for direct linkage to the main export destinations in 

America and Europe. Also, TCIT has expanded Intra 

- Asia services to transport containerized cargoes 

from Cai Mep to other countries in Asia such as Japan, 

Korea, China, Philippines, Thailand, etc. In contrast, 

Yangon terminals only connect to Port of Singapore, 

Malaysia, India and China. 

c. Port management 

With regards of port management, Yangon Port 

was a public service port until it became a landlord 

port in 1998. Before the change, the port is owned and 

operated by Myanmar Port Authority, which is under 

the control of the Ministry of Transport. At the same 

time, the MPA also operates, owns, manages and 

operates other coastal ports in Myanmar. At the 1998, 

the Port Authority leases land to a private terminal 

operator, and then manages and operates the terminal 

on a BOT (build-own-transfer) basis. Such port 

management change is due to the insufficient budget 

on the port sustainment of Myanmar national 

government. MPA has to depend fully on the 

government budget. The participation of the private 

sector increases port development knowledge in 

MPA, which can serve as a capacity building 

opportunity. Therefore, the influence of the private 

sector is indispensable. In Vietnam, most seaports are 

under tool port model and owned by the public sector. 

There is one exception in the case of new terminal in 

HICT where landlord port model was applied.  

d. Port operation 

The comparison of the Port Safety between the 

Vietnamese and Myanmar container terminals can be 

characterised by the maritime accident rate which is 

influenced by the numbers of vessels in each 

country’s territorial water. According to Korea 

Maritime institute [13], the accident rate at 

Vietnamese ports is 1.7%, four times of such number 

at Yangon Port (0.45%). These percentages indicate 

safer ports to be found at Yangon Port, Myanmar. 

The comparison points out the port productivity of 

Vietnamese terminals is much higher than Myanmar 

ones. In 2017 Vietnamese terminals handle 

13,008,463TEU while this number in Myanmar is 

1,043,469TEU. This is nearly 13 times difference of 

throughputs, which highlights how the Vietnamese 

terminals are more efficient in operating than Yangon 

Port of Myanmar. This number is in line with the 

comparison of Number of vessels called by each port: 
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34,913 at Vietnam compared to 2,267 at Myanmar. 

Additionally, the handling productivity of 80-100 

moves per hour in major Vietnamese terminals are 

much higher than ones in Myanmar (30-35 

moves/hour). The ship turnaround time at Vietnamese 

terminals is only a half of Myanmar terminals as 

shown in Table 1.   

However, the customs clearance procedure in 

Myanmar ports is much faster than in Vietnam ports. 

The process takes to clear export goods and 90 hours 

for imports in Vietnam ports while takes only 24 

hours in Myanmar. This could be explained by the fact 

that Vietnamese seaports are facing huge maritime 

traffic which creates the bottleneck in customs 

clearance process. 

e. Port charge 

At Myanmar ports, the pilotage & towage charge 

is $460 for a vessel of 200-meter length with a 9-meter 

draft, whilst the same type of vessel will be charged 

$5,536 at Vietnamese Ports. This comparison 

definitely points out an apparently higher charges of 

Pilotage & Towage at Vietnamese Ports than those at 

Myanmar Port. Similarly, the berthing cost at 

Vietnamese Ports are likely doubled the cost at 

Myanmar port. When comparing the handling costs of 

containers at these two ports, we found the handling 

cost in Vietnam is only a half of Myanmar ports (90 

USD per 40 feet container in Vietnam and 150USD in 

Myanmar). This favourable price in Vietnam could be 

explained by the high competition among terminals in 

concentrated areas of the country.  For storing 

containers, ports in both countries authorise free 

period allowed of 7 days from the date of receipt. The 

storing charge for exceeded days is 2 USD per TEU 

per a day in Myanmar and 1.8 USD in Vietnam, which 

is not much different.  

4. Conclusion and recommendations 

The study compares the major international 

container terminals in Vietnam and Myanmar, using 

the framework of five factor groups, i.e. port 

infrastructure, port connectivity, port management, 

port operation and port charge. The study has come up 

with a comparative report to provide a better 

understanding about the port system in Myanmar. 

This could benefit the relevant stakeholders in 

maritime industries, such as the government, port 

cities, port operators, shipping lines in Myanmar, 

Vietnam and connecting countries by providing 

insights of the situation in both countries for their 

decision-making. In the following part, we give the 

recommendation for maritime stakeholders in 

Myanmar in developing seaport systems through the 

lessons learnt from Vietnam. 

The comparison shows that Myanmar ports are 

lagging behind with poor infrastructure, limited 

maritime connectivity, low productivity in port 

operation despite they have the preferable port charge, 

fast customs clearance process, low accident rate and 

the private participation in the port governance model. 

The weakness of port operation in Myanmar terminals 

includes low handling productivity, high ship 

turnaround, which lead to their low total throughput. 

In order to develop the international port system, 

Myanmar government needs to pay more attention in 

following issues. First, they need to upgrade the port 

infrastructure in their terminals and utilize better the 

current resource, including equipment and land uses. 

In order to improve the productivity at ports, 

Myanmar needs to eliminate overlapped paperwork 

systems to replace with single window port online 

system.  They might seek for foreign investments, 

financial and technology aids for port developments. 

Finally, the port managers in Myanmar need to seek 

for more international collaboration in the maritime 

sector to improve their port connectivity, which will 

improve the maritime traffic and strengthen their 

ports’ competitiveness.  

This paper also points out the current issues of 

Vietnamese container terminals in operation. The 

high maritime accident rate requires more attention of 

port managers in port safety. The long customs 

clearance procedure would severely influence the port 

competitiveness and unnecessarily increase the total 

logistics cost and time for shippers. They could be 

explained by the fact that Vietnamese seaports are 

facing huge maritime traffic which create the 

problems in congestion, safety and customs 

procedures. From the perspective of Myanmar 

maritime stakeholders, they should foresee these 

issues when the maritime traffic grows and have better 

preparation for such development.  
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Tóm tắt 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có tác động 

mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm 

các ngành công nghiệp, bán lẻ, phân phối, vận tải 

và lô-gi-stic. Là một điểm nút quan trọng trong 

chuỗi cung ứng toàn cầu, cảng biển phải thích ứng 

với xu hướng công nghệ hiện tại, nâng cao năng 

lực cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế 

bằng cách ứng dụng những tiến bộ về công nghệ 

thông tin và truyền thông. Do đó, thuật ngữ cảng 

thông minh đã được đưa ra và thu hút nhiều sự 

chú ý trong những năm gần đây. Mặc dù vậy, khái 

niệm về cảng thông minh vẫn chưa được thống 

nhất chung trên phạm vi toàn cầu, đồng thời, các 

kiến thức về cảng thông minh chưa được tổng hợp 

để hình thành nên cái nhìn chung tổng quan nhất 

về cảng thông minh. Xuất phát từ thực tiễn đó, 

nghiên cứu này được thực hiện nhằm tổng hợp 

những kiến thức và hiểu biết về cảng thông minh 

trên thế giới, làm tiền đề tham khảo cho các nhà 

nghiên cứu và bạn đọc quan tâm. Sau đó, chúng 

tôi nghiên cứu, đánh giá về trường hợp điển hình 

tại cảng Hamburg để rút ra bài học trong việc 

phát triển cảng thông minh trên thế giới. 

Từ khóa: Cảng thông minh, cảng biển, nghiên 

cứu điển hình, Hamburg, Iot. 

Abstract 
The industrial revolution 4.0 has a strong 

influence over different sectors, including 

manufactures, retails, distribution, transportation 

and logistics. As an important node of global 

supply chain, seaports need to be adapted with the 

application of new technologies to enhance their 

competitiveness. The term smart port was 

introduced and got increasing attention over 

recent decades. However, there is not yet a 

common definition and concepts of smart port all 

over the world. Therefore, this study aims to 

synthesize the general knowledge and 

understandings of smart ports worldwide. We then 

study and evaluate the case of Port of Hamburg to 

learn lessons in developing smart ports globally. 

Keywords: Smart port, seaport, case study, 

Hamburg, Iot. 

1. Giới thiệu chung 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã không còn xa 

lạ và các thuật ngữ như Internet vạn vật (IoT), dữ liệu 

đám mây hay block chain được nhắc tới thường xuyên 

trong mọi lĩnh vực. Những cải tiến công nghệ này khiến 

cho mọi thứ trở nên “thông minh” hơn như thiết bị gia 

dụng thông minh, phương tiện thông minh, đô thị thông 

minh,… và trong lĩnh vực vận tải biển, cảng biển cũng 

phải theo kịp xu hướng này.  

Phát triển cảng thông minh đang là hướng đi mà 

nhiều cảng lựa chọn, phục vụ cho việc phát triển bền 

vững của cảng biển. Mô hình cảng thông minh đã 

được phát triển đa dạng hơn và nhân rộng ra nhiều 

cảng biển lớn trên thế giới như bến cảng RWG thuộc 

cảng Rotterdam với mô hình nền kinh tế tuần hoàn, 

bến cảng Yangsan ở Thượng Hải áp dụng tự động hóa 

toàn bộ cho hoạt động khai thác và vận hành cảng hay 

cảng Singapore dựa trên nền tảng kỹ thuật số để phát 

triển “siêu cảng” [1]. Trong đó, mô hình cảng thông 

minh Hamburg là mô hình tiên phong trong việc ứng 

dụng công nghệ, và đặc biệt, đây là cảng thông minh 

đầu tiên trên thế giới được phát triển tích hợp vào đô 

thị thông minh Hamburg [2].  

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tổng hợp các 

kiến thức về cảng thông minh và giới thiệu, đánh giá 

những thành tựu hàng đầu thế giới trong việc phát 

triển cảng thông minh thông qua trường hợp điển hình 

tại cảng Hamburg, Đức. Qua đó bài viết làm rõ lợi ích 

và những điều kiện cần thiết trong việc thông minh 

hóa cảng biển nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và 

năng lực cạnh tranh của cảng, đồng thời rút ra một số 

bài học cần thiết cho các cảng biển đang phát triển ở 

Việt Nam trong giai đoạn định hướng con đường 

thông minh hóa. 

2. Cơ sở lý luận về cảng thông minh 

2.1. Khái niệm cảng thông minh 

Quá trình phát triển của cảng biển được khái quát 

thông qua năm thế hệ cảng như được giới thiệu bởi 

Molavi và cộng sự [3] (Hình 1). Các cảng thế hệ 1 

đóng vai trò là phương tiện để vận chuyển hàng hóa 
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giữa đất liền với vận tải biển và ngược lại, không có 

kết nối với các thực thể khác liên quan đến quá trình 

này. Nói cách khác, cảng biển có các dịch vụ cơ bản 

là bốc xếp hàng hóa. Các cảng thế hệ thứ 2 biến thành 

một trung tâm vận tải và một trung tâm hoạt động 

công nghiệp và thương mại. Mặc dù các dịch vụ chỉ 

giới hạn ở tàu và hàng hóa, cảng biển bắt đầu thiết lập 

mối liên kết với các ngành công nghiệp, dẫn đến sự 

xuất hiện của các cơ sở sản xuất nằm xung quanh hoặc 

gần cảng biển. Các cảng thế hệ thứ 3 gắn liền với sự 

ra đời của container đã tạo ra một phương pháp xử lý 

hàng hóa và vận chuyển hàng hóa mới. Cảng biển 

được hình thành dựa trên sự liên kết với miền hậu 

phương và trung tâm logistics, trung tâm phân phối để 

thực hiện các chức năng logistics và phân phối với dữ 

liệu được trao đổi qua dạng EDI. Các cảng thế hệ thứ 

4 đặc trưng bởi các liên minh chiến lược và mức độ 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cao hơn. 

Các cảng biển có xu hướng được mở rộng để đảm bảo 

đủ điều kiện để hỗ trợ cho chuỗi giá trị toàn cầu, hình 

thành nên các mạng lưới của mình trên quy mô toàn 

cầu và cạnh tranh dưới dạng liên minh, liên kết thay 

vì cạnh tranh đơn lẻ. Các cảng thế hệ thứ 5 là các cảng 

thông minh được tích hợp vào các chuỗi logistics vận 

tải quốc tế. 

Cảng thông minh đã trở thành xu hướng trong lĩnh 

vực vận tải biển với hai đặc trưng về mức độ tự động 

hóa và kết nối cao. Nhìn chung, khái niệm về cảng 

thông minh có thể hiểu ngắn gọn là việc dựa vào sự 

bùng nổ của công nghệ và áp dụng chúng vào vận 

hành và quản lý cảng nhằm tăng khả năng cạnh tranh 

cũng như sự phát triển bền vững của cảng [3-6]. 

2.2. Lợi ích từ cảng thông minh 

Quá trình thông minh hóa mang lại nhiều lợi ích 

thiết yếu cho hoạt động khai thác và phát triển cảng 

biển. Tổng hợp từ các nghiên cứu của [1-4], việc 

thông minh hóa cảng biển giúp tăng khả năng cạnh 

tranh của cảng biển nhờ những lợi ích sau. Thứ nhất 

cảng thông minh sẽ tăng hiệu quả hoạt động của cảng 

biển. Việc áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến cho 

phép các cảng nâng cao sản lượng hàng hóa qua cảng, 

đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng và 

nâng cao dịch vụ tại cảng. Các hoạt động cảng bao 

gồm xếp dỡ hàng hóa, dịch vụ kho bãi hay các hoạt 

động tạo ra giá trị gia tăng cho hàng hóa được tối ưu 

hóa và tự động hóa nhờ việc áp dụng khoa học công 

nghệ. Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cảng biển, các 

hoạt động giám sát cảng biển, an toàn hàng hải, kiểm 

soát ô nhiễm cũng được nâng cao tại các cảng thông 

minh. Bên cạnh đó, việc phát triển cảng thông minh 

 

Hình 1. Quá trình phát triển của cảng biển [3] 
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cũng đem lại những cơ hội kinh doanh mới cho cảng 

biển thông qua việc mở rộng những dịch vụ khách 

hàng mới. Thứ ba, việc quản lý cảng được đơn giản 

và tự động hóa nhờ áp dụng công nghệ thông tin và 

liên lạc. Thứ tư, thông minh hóa giúp tăng cường khả 

năng tích hợp của cảng biển vào chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Công nghệ thông tin và truyền thông cho phép 

các cảng biển được kết nối với các doanh nghiệp và tổ 

chức liên quan, bao gồm các cơ quan chính phủ, doanh 

nghiệp hàng hải và logistics, nhà máy sản xuất, các 

đơn vị tài chính và các tổ chức khác, tạo ra một hệ 

thống sinh thái cung cấp dịch vụ từ A đến Z cho khách 

hàng. Cuối cùng, cảng thông minh là tiền đề cho sự 

phát triển bền vững của cảng biển thông qua việc sử 

dụng các công nghệ thông tin tiên tiến để giảm tiêu 

hao năng lượng và ô nhiễm môi trường tại cảng biển 

nói riêng và trong toàn bộ chuỗi cung ứng cảng biển 

nói chung. 

2.3. Các yếu tố cần thiết để phát triển cảng 

thông minh 

Thông qua việc nghiên cứu tình hình phát triển các 

cảng thông minh trên thế giới [5, 6] và Việt Nam [7, 

8], nhóm tác giả đã tổng hợp danh mục các yếu tố cần 

thiết để thông minh hóa cảng biển như sau. Yếu tố đầu 

tiên là công nghệ tiên tiến. Trong lĩnh vực hàng hải, 

nhiều công nghệ tiên tiến đã giúp cho hiệu quả và hiệu 

suất công việc được cải thiện đáng kể. Luồng lưu 

chuyển hàng hóa, thông tin và tài chính nhờ vậy cũng 

trở nên thông suốt và nhanh chóng hơn. Những công 

nghệ được ứng dụng trong phát triển cảng thông minh 

bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông 

(internet vạn vật; dữ liệu lớn; blockchain,…); các 

phần mềm quản lý dữ liệu phục vụ khai thác và vận 

hành cảng biển, phần mềm quản lý container, công 

nghệ về năng lượng tái tạo và các công nghệ thông 

minh khác như công nghệ xử lý nước thải, tự động hóa 

trang thiết bị sản xuất, thiết bị an ninh, ánh sáng,… 

Tiếp theo, cơ sở hạ tầng là yếu tố thiết yếu cần có để 

phát triển cảng thông minh. Việc ứng dụng các công 

nghệ thông minh có hiệu quả hay không phụ thuộc 

nhiều vào cơ sở hạ tầng phần cứng như trung tâm xử 

lý dữ liệu của cảng, hệ thống máy tính, thiết bị điện tử, 

hệ thống điện, hạ tầng internet,… Yếu tố thứ ba là cơ 

chế quản lý. Quản lý nhà nước đối với cảng thông 

minh có vai trò thúc đẩy quá trình phát triển của cảng. 

Cụ thể, quy định của Nhà nước cần cập nhật để phù 

hợp với thực tiễn phát triển cảng biển, đặc biệt trong 

việc bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng và 

cảng khi xảy ra vấn đề phát sinh (lưu trữ thông tin, 

khiếu nại và giải quyết tranh chấp, bảo mật dữ liệu, an 

ninh mạng,…). Chính quyền cảng cần có tư duy mở 

về cảng thông minh để có thể khai thác tối đa lợi ích 

mang lại. Quy trình vận hành cảng cũng cần được đơn 

giản và tiêu chuẩn hóa sau khi ứng dụng các công 

nghệ tiên tiến. Yếu tố cuối cùng là bảo mật và an toàn. 

Đây là vấn đề vô cùng quan trọng đối với mọi doanh 

nghiệp lớn nhỏ ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 và 

cảng thông minh không phải là ngoại lệ. Bởi việc xử 

lý thông tin tự động và lưu trữ thông tin nhờ dữ liệu 

đám mây hoặc blockchain đều ẩn chứa rủi ro về bảo 

mật thông tin, tê liệt hệ thống,... cảng thông minh cần 

có phương án đề phòng và hạn chế những rủi ro này. 

3. Nghiên cứu trường hợp điển hình cảng 

Hamburg 

3.1. Lý do lựa chọn mô hình cảng Hamburg 

Nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá về sự phát triển 

của cảng thông minh trên thế giới, và rút ra bài học 

cho các cảng biển đang phát triển tại Việt Nam, chúng 

tôi chọn cảng Hamburg để nghiên cứu trường hợp 

điển hình bởi các lý do như sau. Thứ nhất, cảng 

Hamburg là cảng đi đầu trong việc phát triển cảng 

thông minh trong các cảng lớn trên thế giới. Trong 

nghiên cứu của Anahita Molavi và cộng sự [9], cảng 

Hamburg là cảng đứng đầu về chỉ số cảng thông minh 

SPI (smart port index) trong số 14 cảng hàng đầu trên 

thế giới. Cũng như các cảng hàng đầu khác, cảng 

Hamburg chứng kiến sự phát triển vượt bậc về sản 

lượng hàng hóa tại cảng, tăng từ 12,8 triệu tấn trong 

năm 1971 đến 147,5 triệu tấn năm 2014 [10]. Đối mặt 

với các thách thức về việc lượng hàng tới cảng ngày 

càng tăng, yêu cầu về giảm khí thải và phát triển bền 

vững cũng như yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày càng 

cao của khách hàng, cảng Hamburg đã tiên phong 

trong việc phát triển cảng thông minh trên thế giới với 

những dự án được tiến hành từ năm 2014 [11].  

3.2. Các tiêu chí đánh giá cảng thông minh 

Chúng tôi áp dụng các tiêu chí đánh giá cảng thông 

minh của từ mô hình của Anahita Molavi và cộng sự 

[9] với 04 nhóm tiêu chí về khai thác cảng, an toàn và 

an ninh cảng, môi trường và năng lượng tiêu thụ. 

Chúng tôi bổ sung thêm 01 nhóm tiêu chí về tích hợp 

chuỗi cung ứng bởi đây là tiêu chí rất quan trọng trong 

việc phát triển cảng thông minh được nhắc đến trong 

các nghiên cứu khác của [12], [13], [8] và [14].  

3.3. Tìm hiểu về các thành tựu về phát triển 

cảng thông minh tại Hamburg   

Việc phát triển cảng thông minh của cảng 

Hamburg được thể hiện trong dự án lớn tên gọi là 

smartPORT của cảng. Triết lý này được cụ thể hóa 

trong hơn 20 dự án khác nhau như smartPORT 
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logistics, smartPORT Traffic management, 

smartPORT infrastructure management và 

smartPORT energy. Theo như Chính quyền cảng 

Hamburg [15], cảng sử dụng các công nghệ số mới 

nhất để đảm bảo việc vận hành khai thác cảng hiệu 

quả và trơn tru, bao gồm hệ thống điều khiển tối tân 

hàng đầu thế giới, kết hợp với công nghệ cảm biến 

thông minh (smart tag), phân tích và dự báo và xử lý 

thông tin. Các cảm biến này sẽ đặt ở các cơ sở hạ tầng 

như đường xá, bãi đậu xe, kho bãi,… và các phương 

tiện, thiết bị như xe tải, cẩu và tàu [16]. Để làm được 

điều này, cảng Hamburg đã hợp tác với rất nhiều bên, 

trong đó đối tác quan trọng nhất chính là chính quyền 

thành phố Hamburg. Bên cạnh đó là các đối tác công 

nghệ khác như Cisco, SAP và Telekom. 

Định hướng phát triển cảng thông minh không chỉ 

nhằm phục vụ kinh doanh mà còn hướng tới việc bảo 

vệ môi trường nhằm đem lại lợi ích tối đa cho khách 

hàng và hướng tới phát triển bền vững, giữ vững vị trí 

cảng dẫn đầu ở Đức và châu Âu. Trong đó các công 

nghệ nền tảng của các dự án này là IoT (Internet of 

Things). Bên cạnh đó, việc phát triển cảng thông minh 

cũng đi song song với việc phát triển thành phố thông 

minh tại Hamburg [17]. Các dự án chính của cảng 

thông minh Hamburg được liệt kê trong Bảng 1, bao 

gồm tám ứng dụng. Thông qua việc tìm hiểu mô tả các 

ứng dụng này tại các tài liệu thứ cấp, chúng tôi cũng 

đánh giá đóng góp của mỗi ứng dụng theo các tiêu chí 

đưa ra trong mục 3.2. Có thể thấy các dự án của cảng 

Hamburg đạt được cả 5 tiêu chí phát triển cảng thông 

minh, trong đó có những ứng dụng hướng tới nhiều 

mục tiêu một lúc. 

Cảng Hamburg hướng tới mục đích nâng cao hiệu 

quả của cảng thông qua các ứng dụng thông minh 

trong quản lý giao thông và luồng hàng tại cảng. Dự 

án này đầu tiên xây dựng một hệ thống trung tâm quản 

lí vận tải đa phương thức PortTraffic thay thế cho từng 

hệ thống kiểm soát riêng lẻ của đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và các cơ sở hạ tầng của cảng có 

khả năng di chuyển (như cầu quay). Port Traffic dựa 

trên công nghệ IoT và dữ liệu đám mây với hơn 300 

cảm biến giao thông, 270 km cáp quang và một Hot 

Spots Wifi [18]. Mục tiêu của dự án này là để giảm 

ách tắc giao thông của cảng, thời gian phương tiện 

giao thông của khách hàng chờ ở bến, nhanh chóng xử 

lý tình huống giao thông, tối ưu kế hoạch chuyến đi 

và tiết kiệm thời gian và chi phí cho các công ty giao 

nhận [19]. Cảng Hamburg phát triển hệ thống SPL là 

nền tảng thông tin liên lạc giữa chính quyền cảng, khai 

thác cảng, các công ty vận tải nội địa và hãng tàu. Hệ 

thống cung cấp các thông tin về giao thông thực tế, 

thông báo về thời gian đóng mở các cầu quay tại cảng 

và khu vực đậu xe thông qua app điện thoại và app 

trên máy tính [10].  

Bảng 1. Đánh giá các dự án chính thuộc smartPORT 

của cảng Hamburg 

Các ứng 

dụng thông 

minh 

Khai 

thác 

cảng 

Tích hợp 

chuỗi 

cung ứng 

An 

toàn, an 

ninh 

Môi 

trường 

Năng 

lượng 

Đường thông 

minh (Smart 

Road) 

 x x x x 

Ray ghi 

thông minh 

(Smart 

Switch)  

  x   

Đỗ xe thông 

minh (Smart 

Parking) 

x x    

Bảo trì thông 

minh (Smart 

Maintenance) 

x  x   

SPL  x    

Năng lượng 

thông minh 

(Smart 

Energy) 

   x x 

Trung tâm 

điều phối 

giao thông 

cảng (Port 

traffic center) 

x x x   

Giám sát 

cảng (Port 

Monitor) 

x x x   

Ứng dụng Giám sát cảng (Port Monitor) cung cấp 

các thông tin về vị trí tàu, mớn nước, tình trạng cầu 

tàu, tình trạng khu neo đậu chờ cập cầu, thông số về 

cầu cho tàu bè và cơ quan giám sát, đảm bảo an toàn 

hàng hải. Ứng dụng đỗ xe thông minh (Smart Parking) 

dựa vào địa chất và vị trí của chỗ đậu trống, phân tích 

tình huống giao thông và dự đoán về yêu cầu đậu xe 

để gửi thông tin cho tài xế. Ứng dụng Ray ghi thông 

minh (smartswitch) sử dụng cảm biến để nhận dạng 

tình trạng các vị trí giao nhau của đường sắt để tự động 

đưa ra yêu cầu bảo trì, sửa chữa và cảnh báo sự cố tại 

đó. Tương tự, ứng dụng Bảo trì thông minh (Smart 

Maintenance) cũng dựa vào các cảm biến để theo dõi 

cơ sở hạ tầng của đường bộ (đường và cầu) để tăng 

hiệu quả bảo trì đường bộ thông qua việc tự động cung 
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cấp tình trạng và cảnh báo bảo trì thông qua ứng dụng 

điện thoại. Đường thông minh (Smart Road) là ứng 

dụng nhằm phân tích tình huống giao thông đường bộ, 

đo lượng khí thải, điều chỉnh tự động đèn đường và 

kiểm duyệt trạng thái của cầu như độ rung hoặc cấp 

của cột chống. Bên cạnh thông tin từ các cảm biến 

giao thông, dữ liệu từ các nguồn khác như lịch đóng 

mở cầu quay, tình hình bến bãi container cũng được 

đưa vào sử dụng để dự đoán thời gian di chuyển tới 

cảng và đề xuất tuyến đường tối ưu cho lái xe. Bên 

cạnh đó, các đèn giao thông thông minh sẽ được tự 

động điều chỉnh để ưu tiên số đông xe tải được lưu 

thông trong khi số ít sẽ phải đợi đèn qua các nút giao 

thông [20]. Các đèn này cũng sẽ bật đỏ nếu có người 

đi bộ qua đường và gửi cảnh báo đến lái xe. Độ sáng 

của các đèn cũng tự động điều chỉnh để tăng sáng khi 

có người đi bộ hoặc xe đạp đi tới.  

Về yếu tố môi trường và sử dụng năng lượng, cảng 

Hamburg hướng tới việc tối ưu hóa quản lý năng 

lượng và tăng cường nguồn năng lượng thay thế. Từ 

năm 2008, hệ thống quản lý dữ liệu năng lượng đã 

được cảng đưa vào để thu thập thông tin về việc tiêu 

thụ năng lượng, hướng tới các giải pháp thông minh 

để giảm lượng tiêu thụ điện 20% trên mỗi container 

lạnh. Đây là lượng cắt giảm đáng kể nếu cân nhắc sản 

lượng hàng rất lớn thông qua cảng Hamburg hàng năm. 

Năm 2014, cảng đưa vào hoạt động nhà máy CHP 

(Combined Heat and Power) cho phép nhiệt lượng 

thường thoát ra khi tạo năng lượng được sử dụng để 

sưởi ấm hoặc làm mát [21]. Thành phố Hamburg nói 

chung và cảng Hamburg nói riêng đã đưa vào sử dụng 

các máy phát điện sử dụng năng lượng gió và năng 

lượng mặt trời để tạo ra nguồn năng lượng thay thế 

cho các hoạt động ở đây. Cảng cũng mở rộng sử dụng 

các xe điện cho việc chở hàng, nhân viên và hành 

khách trong phạm vi cảng. Ở các bến tàu du lịch, cảng 

sử dụng các xe gọi là e-taxi. Ngoài ra cảng Hamburg 

cũng đang nghiên cứu để sử dụng năng lượng sinh học 

trong hoạt động khai thác cảng.  

4. Kết luận và bài học rút ra 

Cảng thông minh không còn là một vấn đề mới mẻ 

nhưng có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với việc phát 

triển cảng biển nói riêng và lĩnh vực hàng hải nói 

chung. Qua nghiên cứu này, nhóm tác giả đã tổng hợp 

những kiến thức chung nhất về cảng thông minh, cung 

cấp cách nhìn toàn diện nhất về cảng thông minh. Bên 

cạnh đó, bài báo chỉ ra trường hợp điển hình là cảng 

thông minh Hamburg ở Đức. Từ đó, nhóm nghiên cứu 

đúc kết những bài học quan trọng cho các cảng biển 

đang phát triển ở Việt Nam có định hướng trở thành 

cảng thông minh, làm cơ sở tham khảo cho các nhà 

hoạch định chính sách, doanh nghiệp quản lý và khai 

thác cảng cũng như các nhà nghiên cứu quan tâm tới 

cảng thông minh như sau.  

Thứ nhất, nền tảng chính để phát triển cảng thông 

minh là Internet vạn vật (IoT) dựa trên hệ thống cảm 

biến (Sensors), dữ liệu đám mây (Cloud) và dữ liệu 

lớn (Big data). Đây là những công nghệ tân tiến đang 

được áp dụng rộng rãi trong cả năm khía cạnh đánh 

giá cảng thông minh là khai thác, tích hợp chuỗi cung 

ứng, an ninh và an toàn, năng lượng và môi trường. 

Trong thời gian tới, các công nghệ này vẫn giữ vai trò 

chủ đạo trong việc cải tiến hoạt động khai thác và vận 

hành cảng biển. Thứ hai, phát triển cảng thông minh 

cần đồng hành với phát triển đô thị thông minh. Cảng 

biển là cửa ngõ kết nối khu vực thị trường trong nước 

với nước ngoài, là điểm nút trong mạng lưới lưu 

chuyển hàng hóa toàn cầu. Phát triển đô thị thông 

minh song song với cảng thông minh sẽ tạo ra sự đồng 

bộ hóa trong xây dựng cơ sở hạ tầng, cho phép hình 

thành luồng lưu chuyển hàng hóa và thông tin xuyên 

suốt giữa cảng biển với miền hậu phương của cảng, 

với các điểm nút khác trong chuỗi cung ứng như hệ 

thống kho bãi, trung tâm logistics, trung tâm phân 

phối, các khu công nghiệp,… Cuối cùng, cảng thông 

minh không chỉ hướng tới việc tăng hiệu quả và hiệu 

suất sản xuất, mà cần cả tăng cường tích hợp với các 

bên trong chuỗi cung ứng, bao gồm khách hàng, các 

công ty vận tải và logistics, các doanh nghiệp cảng 

biển và chính quyền cảng. đồng thời hướng tới nâng 

cao an toàn, an ninh cảng, bảo vệ môi trường và tiết 

kiệm nhiên liệu. Đây cũng chính là mục tiêu phát triển 

bền vững mà các cảng biển đang hướng tới.  
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Tóm tắt 

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, khái niệm EPR 

không còn xa lạ nhưng khá mới ở Việt Nam. 

Qua đây, nhà nước khẳng định rõ rằng các đơn 

vị sản xuất phải chịu trách nhiệm lớn với hậu 

quả của mình tạo ra bằng hành động cụ thể 

hoặc tài chính đối với các tác động đến môi 

trường trong suốt vòng đời sản phẩm của mình. 

Bài báo này trình bày mô hình EPR ở một số 

quốc gia và đánh giá khả năng áp dụng mô hình 

này tại Việt Nam. 

Từ khóa: EPR, PRO, trách nhiệm mở rộng của 

nhà sản xuất, quản lý sản phẩm. 

Abstract 

Extended Producer Responsibility (EPR) is not 

new but new in Vietnam. In this concept, the state 

clearly stated that producers have to be 

responsible financially or physically for the 

environmental related consequences along the 

life cycle of their products. This paper introduces 

EPR models in some countries and assesses 

applicability in Vietnam. 

Keywords: EPR, PRO, extended producer 

responsibility, product Stewardship. 

1. Đặt vấn đề 

1.1. Khái niệm  

Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ đồng nghĩa với 

lượng chất thải thải bỏ vào trong môi trường dần lớn 

hơn. Hiện nay, trách nhiệm bảo vệ môi trường không 

chỉ còn thuộc về Nhà nước mà còn là nhiệm vụ của xã 

hội, đặc biệt là các nhà sản xuất - đối tượng trực tiếp 

phát sinh lượng lớn chất thải mỗi năm. 

EPR - Extended Producer Responsibility là cơ chế 

tăng cường (hay mở rộng) về trách nhiệm của những 

nhà sản xuất đang được áp dụng trong công tác quản 

lý môi trường ở nhiều quốc gia trên Thế giới [4]. 

EPR là một giải pháp nhằm lồng ghép giá trị chi 

phí về môi trường diễn ra ở suốt vòng đời sản phẩm 

đặt vào trong giá của sản phẩm, nhờ việc bắt buộc các 

nhà sản xuất chịu trách nhiệm trong thu gom, xử lý 

các sản phẩm đã sử dụng sau khi được thải bỏ. 

EPR là hướng tiếp cận chính sách môi trường theo 

đó trách nhiệm của nhà sản xuất đối với sản phẩm của 

mình được mở rộng tới khi sản phẩm đã được tiêu thụ 

trong vòng đời sản phẩm. Áp dụng EPR cho quản lý 

chất thải rắn không những giúp giảm nhẹ gánh nặng 

tài chính lên ngân sách nhà nước, chuyển một phần 

trách nhiệm cho các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, mà 

còn giúp gia tăng tỷ lệ thu hồi, tái chế chất thải và 

giảm áp lực trong xử lý chất thải rắn. Từ những năm 

1980, EPR đã được áp dụng rộng rãi tại hầu hết các 

quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD) như là một giải pháp trọng yếu nhằm giải 

quyết các thách thức ngày càng lớn, phức tạp trong 

quản lý chất rắn. 

Các hạng mục của EPR bao gồm: 

- Các đề án thu lại sản phẩm yêu cầu nhà sản xuất 

và nhà bán lẻ sản phẩm ở giai đoạn tiêu dùng: Các yêu 

cầu về thu lại sản phẩm bao gồm giao trách nhiệm cho 

nhà sản xuất hay bán lẻ trong việc quản lý sản phẩm 

xuyên suốt quá trình từ khi sản phẩm ra đời cho đến 

khi vứt bỏ. Loại yêu cầu này thường được áp dụng 

nhờ đặt ra các mục tiêu về thu gom và tái chế cho sản 

phẩm hoặc vật liệu. 

- Các công cụ kinh tế để quản lý môi trường bao 

gồm kí quỹ hoàn trả hay phí xử lí trả trước ADF, thuế 

vật liệu,… 

- Các quy định và tiêu chuẩn: đây là những tiêu 

chuẩn bắt buộc hoặc do các ngành tự nguyện áp dụng 

thông qua các chương trình tình nguyện. Ví dụ: quy 

định lượng sản phẩm tái chế tối thiểu có thể khuyến 

khích việc thu lại các sản phẩm đã hết giá trị sử dụng. 

Khi kết hợp với thuế, các tiêu chuẩn như vậy giúp đẩy 

mạnh việc thiết kế lại sản phẩm [2]. 

PROs - Producer Responsibility Organisations: là 

tổ chức có vai trò phối hợp các nhà sản xuất trong việc 

thu lại sản phẩm. Các tổ chức này thường được gọi là 

tổ chức trách nhiệm của các nhà sản xuất, được coi là 

bên thứ ba, được cơ cấu hiệu quả để quản lý và thu 

gom các sản phẩm hậu tiêu dùng. 
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1.2. Tổng quan về tình hình áp dụng EPR trên thế giới 

Một số quốc gia trong Liên minh châu Âu và các 

nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… đã đưa ra 

nhiều văn bản luật, quy định, pháp lệnh về trách nhiệm 

của nhà sản xuất cho một số loại hình chất thải như: 

chất thải điện - điện tử, acquy, pin, bao bì, các loại 

phương tiện động cơ sau sử dụng,... Nhà nước ở đó 

quy định các nhà sản xuất cũng như công ty nhập khẩu 

sản phẩm phải có những trách nhiệm trong giải quyết 

việc thu gom, xử lý các loại hàng hóa sau khi sử dụng. 

Những hành động này thường được đảm nhận bởi các 

tập đoàn, công ty do chính các nhà sản xuất tự đứng 

ra thành lập, làm nhiệm vụ từ khâu thu gom, đến vận 

chuyển và xử lý. Một số công ty lớn có thể kể đến như: 

El-Kretsen AB của Thụy Điển, Elretur của Na Uy hay 

DSD của Đức,… Nhà sản xuất, nhập khẩu phải nộp lệ 

phí phục vụ quá trình thu gom, tái chế. Thực tế đã cho 

thấy rằng, thông qua việc áp dụng EPR, nhiều quốc 

gia đã thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, tạo ra cơ 

hội việc làm cho nhiều người lao động, đồng thời đáp 

ứng nhu cầu của xã hội. 

Các loại sản phẩm hiện nay được tái chế cao thể 

hiện trong Hình 1 dưới đây: 

 

Hình 1. Các loại sản phẩm được tái chế nhiều nhất 

trên thế giới (Theo OECD- 2016) 

2. Một số mô hình EPR tại Đài Loan và Hàn Quốc 

2.1. Mô hình EPR tại Đài Loan 

a. Bối cảnh 

Vào những năm 1970, Đài Loan được gọi là đảo rác 

bởi rác thải tràn lan khắp mọi nơi, chính phủ không có 

giải pháp để giảm bớt và cải thiện chất lượng cảnh quan.  

Trước tình hình đó, năm 1987 tái chế lần đầu tiên 

được đưa vào Luật xử lý rác thải. Từ năm 1987 đến 

năm 1998, chính sách tái chế thay đổi từ việc điều 

hành bởi doanh nghiệp tư nhân sang điều hành bởi 

doanh nghiệp Nhà nước. Có 4 giai đoạn chính: 

Giai đoạn 1: Tháng 1/1989 đến Tháng 3/1994; 

Giai đoạn 2: Tháng 4/1994 đến Tháng 12/1996; 

Giai đoạn 3: Tháng 1/1997 đến Tháng 6/1998; 

Giai đoạn 4: Tháng 7/1998 đến nay. 

b. Mô hình EPR tại Đài Loan - Hệ thống tái chế 4 

trong 1  

Đài Loan đã áp dụng mô hình Nhà nước tài trợ ở 

cơ quản bảo vệ môi trường EPA- nơi được thực hiện 

chương trình 4 trong 1 gồm có quỹ tái chế, người thực 

hiện tái chế, chính quyền thành phố với tư cách đơn vị 

thu gom và người tiêu dùng.  

 

Hình 2. Mô hình EPR tại Đài Loan 

Trong đó: 

- Cộng đồng: thành lập các tổ chức tái chế tự 

nguyện và đẩy mạnh phân loại rác tại hộ gia đình; 

- Doanh nghiệp tái chế: khuyến khích sự phát triển 

của loại hình tái chế tư nhân; mua rác có thể tái chế từ 

người dân, tổ chức cộng đồng và đội thu mua rác của 

thành phố; 

- Quỹ tái chế: giám sát các đơn vị chịu trách nhiệm 

được chỉ định trong việc nộp phí dọn dẹp, xử lý, tái 

chế và thành lập quỹ quản lý tái chế; 

- Chính quyền địa phương: có nhiệm vụ thu gom 

và xử lý riêng các nguồn chất thải; Nguồn thu nhập từ 

việc bán nguyên liệu tái chế thu gom từ người dân 

hoặc các đội công nhân vệ sinh sẽ được trả lại cho 

người dân và công nhân theo tỷ lệ cụ thể [2]. 

Mục tiêu:  

1. Đảm bảo các nguồn tài nguyên có thể được tái 

chế, tái sử dụng hoặc xử lý đúng cách; 

2. Người tham gia, các đội vệ sinh và doanh nghiệp 

tái chế sẽ thu được lợi nhuận hoặc thù lao hợp lý; 

3. Có hệ thống phản hồi để khuyến khích sự tham 

gia trên toàn quốc. 

EPA đặt ra phí tái chế đối với các nhà sản xuất 

nhằm cân bằng quỹ và chi phí trả trợ cấp tái chế cho 

những người thực hiện tái chế. 

Cộng
đồng

Doanh
nghiệp
tái chế

Quỹ tái
chế

Chính
quyền

địa
phương
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Hình 3. Mô hình EPR tại Đài Loan [2] 

 c. Kết quả đạt được 

- Hiện nay tại Đài Loan đã có 13 nhóm với 33 loại 

chất thải được tái chế theo đúng quy định; 

- Đài Loan từ 1 quốc gia có lượng chất thải lớn trở 

thành 1 trong những nơi sạch nhất châu Á. 

2.2. Mô hình EPR tại Hàn Quốc 

a. Bối cảnh 

Từ những năm 1990, Chính phủ Hàn Quốc đã có 

chính sách tập trung vào việc giảm thiểu và tái chế rác 

thải để giải quyết lượng rác thải lớn được tạo ra bởi 

việc tiêu thụ và sản xuất hàng loạt các sản phẩm theo 

định hướng của xã hội. 

Đến năm 2000, Chính phủ nước này đã đưa ra hệ 

thống trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng EPR có 

tên gọi KECO nhằm tăng cường trách nhiệm của 

người sản xuất từ giai đoạn đầu sản xuất đến thu thập 

và tái chế.  

b. Mô hình EPR tại Hàn Quốc - Quản trị hệ thống 

 

Các hiệp hội tái chế PRO tại Hàn Quốc bao gồm: 

TT Các PRO Sản phẩm 

1.  
Hợp tác xã tái chế 

bao bì  

Hộp kim loại, hộp bìa 

cứng, chai thủy inh, chai 

nhựa, bao bì nhựa 

2.  
Hiệp hội công 

nghiệp dầu nhờn  
Dầu nhờn 

3.  Hiệp hội tái chế đèn  Đèn huỳnh quang 

4.  Hiệp hội tái chế pin  Pin 

5.  
Hiệp hội sản xuất 

lốp xe  
Lốp 

6.  
Hiệp hội tái chế vỏ 

chai lọ  
Chai thủy tinh rỗng 

7.  
Hiệp hội môi trường 

điện tử  
Thiết bị điện, điện tử thải 

Tháng 4 hàng năm các nhà sản xuất và PRO gửi 

kết quả triển khai chương trình tái chế cho KECO. Các 

kết quả báo cáo, các tài liệu cung cấp chi tiết về sản 

xuất và nhập khẩu được gửi để cung cấp dữ liệu cơ 

bản nhằm tính toán khối lượng tái chế định sẵn cho 

từng nhà sản xuất. 

KECO có nhiệm vụ bao quát cả hệ thống EPR, 

hiện nay có khoảng 120 nhân viên với các nhiệm vụ 

như giám sát PRO, đảm bảo rằng các nhiệm vụ được 

thực hiện, kết nối với các nhà sản xuất và PRO, lập 

báo cáo cho Bộ Môi trường. 

Bộ sẽ áp các biện pháp tài chính cho các nhà sản 

xuất và nhà nhập khẩu hoặc các PRO gọi là Phí tái chế. 

 

Hình 4. Mô hình EPR tại Hàn Quốc [2] 
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c. Kết quả của hệ thống EPR  

- Tăng tỉ lệ tái chế; 

- Giảm bớt sử dụng nguyên liệu thô; 

- Cải thiện môi trường; 

- Xây dựng nền tảng cho công nghệ tái chế; 

- Tiết kiệm nguồn năng lượng và giảm khí thải. 

Sau khi áp dụng EPR ở Hàn Quốc, lượng chất thải rắn 

sinh hoạt được tái chế tăng 72% từ 1.047 nghìn tấn 

năm 2003 lên 1.675 nghìn tấn năm 2015; 93% bao bì 

màng nhựa được tái chế trong năm 2018 (từ 172.000 

tấn năm 2003 lên 851.000 tấn năm 2018). 

3. Nghiên cứu khả năng áp dụng tại Việt Nam 

3.1. Liên minh tái chế PRO Việt Nam và thực trạng 

thu hồi sản phẩm sau khi sử dụng tại Việt Nam  

a. PRO tại Việt Nam 

Năm 2019, các doanh nghiệp lớn trên thị trường 

có sự cạnh tranh đã cùng hợp tác với cùng mục đích 

là cải thiện chất lượng môi trường Việt Nam. PRO 

Việt Nam là một tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, hoạt 

động trên tinh thần tự nguyện, mục tiêu hướng đến 

việc thúc đẩy thu gom và tái chế sản phẩm bao bì của 

những thương hiệu hàng hóa đã đồng ý tham gia. 

Các đơn vị đồng sáng lập PRO Việt Nam gồm có: 

Tetra Pak, La Vie, Nutifood, Coca - Cola Việt Nam, 

TH Group, PepsiCo Việt Nam, Nestle, Universal 

Robina Corporation và Friesland Campina Việt Nam. 

Đây là liên minh tái chế hỗ trợ tạo ra một hệ sinh thái 

hoàn chỉnh về thu gom và tái chế một số bao bì, giúp tăng 

tỉ lệ chất thải được tái chế và giảm bớt tỉ lệ bao bì thải bỏ. 

PRO Việt Nam góp phần đẩy mạnh hỗ trợ một số hoạt 

động trên các lĩnh vực bao gồm nâng cao ý thức người 

sử dụng sản phẩm về phân loại và tái chế rác thải, làm 

vững mạnh hệ sinh thái thu gom bao bì vốn sẵn có. 

PRO Việt Nam đồng thời cũng hỗ trợ các chương 

trình tái chế thực hiện tại các nhà máy xử lý cũng như 

nhà máy sản xuất các nguyên liệu tái chế. Tổ chức này 

cũng sẽ hợp tác với Chính phủ trong mảng Recycle - 

tái chế của chiến dịch 3R Reduce - giảm thiểu, Reuse 

- tái sử dụng và Recycle - tái chế thông qua quan hệ 

đôi bên tự nguyện [3]. Ngoài ra, PRO Việt Nam cũng 

cùng kết hợp với các trung tâm thuộc một số trường 

đại học, cao đẳng trên cả nước nhằm tìm ra các giải 

pháp trong công nghệ sản xuất và tái chế phù hợp với 

môi trường Việt Nam. 

Hướng phát triển của PRO Việt Nam trong thời 

gian tới là sẽ triển khai thu gom, tái chế rác thải thí 

điểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, 

tổ chức này sẽ thành lập một công ty xã hội nhằm triển 

khai những chương trình cụ thể và kêu gọi thêm các 

doanh nghiệp cùng mục tiêu tham gia vào tổ chức. 

b. Thực trạng thu hồi sản phẩm thải bỏ sau sử dụng ở 

Việt Nam 

Tại Việt Nam, khái niệm EPR lần đầu tiên được 

mang tính nguyên tắc trong Luật Bảo vệ môi trường 

năm 2005 và tiếp tục được quy định trong Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2014. Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải 

bỏ vào năm 2013 và quy định này đã được sửa đổi, 

bổ sung năm 2015. Tuy nhiên, hiệu quả của EPR 

hiện nay còn thấp do chưa thể hiện được tính bao 

trùm trong phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, 

thiếu vắng các công cụ tài chính hiệu quả và các 

hướng dẫn thực thi cụ thể. Do đó, việc hoàn thiện 

EPR được xem là một trong những công cụ chính 

sách quan trọng về quản lý chất thải rắn nói. 

Thực tế hiện nay, dù chưa áp dụng chính thức 

EPR, nhưng vấn đề thu gom sản phẩm nguy hại hết 

hạn sử dụng hoặc thải bỏ sau khi sử dụng như: acquy, 

đồ điện gia dụng,… đã được thực hiện ở nước ta. Các 

loại chất thải này đã được người thu mua đồng nát 

tiến hành thu gom và vận chuyển tới các làng nghề 

chuyên tái chế. Lực lượng lao động này làm việc 

hoàn toàn tự phát và đã được duy trì suốt nhiều năm 

qua cũng do việc tái chế thủ công tại các làng nghề 

vẫn còn hoạt động khá tốt vì không phải tuân theo 

các chuẩn mực về môi trường. Tuy nhiên, thực tế cho 

thấy rằng ở các làng nghề thủ công với công nghệ 

thô sơ, lạc hậu thì hoạt động tái chế chất thải là hoạt 

động tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Trong khi mục tiêu cuối cùng của EPR là đảm bảo, 

kiểm soát việc xử lý các sản phẩm thải bỏ đạt chuẩn 

những yêu cầu về môi trường. Do đó, từ thực tế cho 

thấy cần thiết phải nghiên cứu, triển khai rộng rãi mô 

hình EPR tại Việt Nam để nâng cao hiệu quả của việc 

thu gom, tái chế các sản phẩm sau khi sử dụng, tránh 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

3.2. Khả năng áp dụng mô hình EPR tại Việt Nam 

*. Thuận lợi 

- Hiện nay tại Việt Nam đã có 2 nhóm Tái chế - 

Thu gom (Làng nghề - Mạng lưới người thu mua phế 

liệu), chủ yếu là khối phi chính thức; 

- Một số khu vực đã áp dụng cơ chế tích điểm; tích 

điểm đổi quà; 

- Mạng lưới thu gom đồng nát đã và đang thu một 

số rác thải ở các địa bàn hoạt động thường xuyên;  

- Đã áp dụng một số phần mềm điện thoại thu gom 

thí điểm các loại rác thải nhựa (phần mềm mGreens); 

- Đã có các tổ chức tiên phong trong việc tái chế 

rác thải. Ví dụ: Việt Nam Tái chế. 
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*. Khó khăn 

- Cơ chế điều phối, vận hành chưa rõ ràng, chủ yếu 

các hoạt động thu gom đều đang ở mức độ tự phát, 

không chính thức. 

- Chưa có Quỹ phục vụ cho hoạt động tái chế 

chuyên biệt; các hỗ trợ đều được sử dụng từ Quỹ bảo 

vệ môi trường; 

- Khi dự án đi vào hoạt động cần có chính sách để 

kiểm soát tính công khai, minh bạch; 

- Khó khăn trong việc làm rõ động lực của các 

doanh nghiệp khi nộp tiền vào Quỹ tái chế; 

- Tạo động lực cho công dân trong chiến dịch phân 

loại rác thải tại nguồn; 

- Có thể gây cản trở cho phát triển kinh tế;  

- Với các nhà sản xuất nhỏ (SMEs - gia công thủ 

công) rất khó tham gia vào quá trình EPR. 

3.3. Đánh giá Khả năng áp dụng mô hình EPR  

Từ rất nhiều thuận lợi và khó khăn nêu trên, có thể 

nhận định rằng mô hình EPR hoàn toàn có khả năng 

áp dụng được ở Việt Nam tuy nhiên cần hệ thống chế 

tài hợp lý và chặt chẽ giữa 3 bên: Nhà nước, doanh 

nghiệp sản xuất và đối tượng sử dụng: 

*. Đối với Nhà nước 

- Thành lập Hội đồng Ủy ban định giá (thành phần 

bao gồm các cơ quan Nhà nước; các doanh nghiệp, 

hiệp hội) kèm theo việc ban hành quy phạm pháp luật 

để đảm bảo công bằng cho các bên tham gia; 

- Thiết lập Quỹ tái chế độc lập với Quỹ bảo vệ môi 

trường Việt Nam nhằm tạo ra sự công bằng trong việc 

sử dụng quỹ; 

- Thành lập cơ quan kiểm toán độc lập. 

*. Đối với doanh nghiệp 

- Các doanh nghiệp có trách nghiệp nộp phí tái chế;  

- Các doanh nghiệp có thể cân nhắc cơ chế kí quỹ; 

- Mở rộng từ các mặt hàng cho EPR, đi từ các sản 

phẩm phát sinh nhiều nhất hoặc dễ nhất (ắc quy) và có 

thể áp dụng từ các doanh nghiệp lớn; 

- Các doanh nghiệp chủ động kết hợp với các đơn 

vị có cùng loại chất thải để thành lập các Hiệp hội tái 

chế PRO; tạo sự chủ động hơn trong việc xử lý chất 

thải do chính mình tạo ra. 

*. Đối với người sử dụng 

- Người dân: có ý thức trong việc phân loại rác 

tại nguồn;  

- Nhà nước có thể khuyến khích người dân bằng 

cách khi bỏ sản phẩm sẽ được nhận phí phù hợp. 

 

4. Kết luận 

Từ điều kiện thực tế và những thuận lợi đã nêu, 

kèm theo sự xuất hiện lần đầu tiên của Liên minh tái 

chế bao bì Việt Nam, có thể khẳng định rằng Việt 

Nam hoàn toàn đủ khả năng để xây dựng mô hình 

EPR theo mẫu của những quốc gia đã và đang rất 

thành công như Đài Loan hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, 

khi áp dụng, nhà nước và các đơn vị liên quan cần có 

chế tài rõ ràng, khích lệ được các bên liên quan tham 

gia và cùng thực hiện. 
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Tóm tắt 

Chế độ trách nhiệm dân sự đối với ô nhiễm dầu 

tàu cho phép các nạn nhân của một quốc gia đưa 

ra yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với các chủ 

tàu của một nước khác. Bài viết này phân tích, 

xem xét sự phát triển của trách nhiệm dân sự đối 

với thiệt hại môi trường ra toàn cầu, và tranh 

luận về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại môi 

trường đang được quy định bởi các công ước 

quốc tế về trách nhiệm dân sự đối ô nhiễm dầu 

tàu, tập trung vào loại chi phí phục hồi môi 

trường và phạm vi áp dụng địa lý của các công 

ước này. Nó thể hiện rằng: mặc dù chế độ trách 

nhiệm pháp lý đã xem xét công bằng các khiếu 

nại về môi trường, nhưng điều này bị hạn chế bởi 

một định nghĩa hẹp về thiệt hại và giới hạn bởi 

biên giới quốc gia. Ô nhiễm dầu gây thiệt hại cho 

lợi ích sinh thái - lợi ích tập thể, và nó thách thức 

khung trách nhiệm pháp lý dân sự - lợi ích cá thể.  

Từ khóa: Ô nhiễm dầu tàu, luật hàng hải, bồi 

thường thiệt hại do ô nhiễm dầu tàu.. 

Abstract 

The civil liability regime for ships’ oil pollution 

allows victims of one country to make a financial 

claim for shipowners of another country. This 

article will analyze, examine the development of 

civil liability for environmental damage on 

global, and discuss civil liability for 

environmental damage that being set by 

international conventions on civil liability for 

ships’ oil pollution damage, focusing on the type 

of environmental reinstatement costs and the 

scope of geographical application of these 

conventions. It shows that: although the liability 

regime has fairly considered environmental 

claims, this is restricted by a narrow definition of 

damage and national boundaries of entitlement. 

Ships’ oil pollution harm to collective ecological 

interests, and it challenges to the civil liability 

framework - individual interests. 

Keywords: Ships’ oil pollution, maritime law, 

compensation for ships’ oil pollution damage. 

1. Đặt vấn đề 

Chế độ trách nhiệm dân sự đối với ô nhiễm dầu 

trên biển là chế độ trách nhiệm quốc tế đầu tiên mở 

rộng nghĩa vụ bồi thường ngoài các điều khoản về 

thiệt hại cá nhân, và thiệt hại tài sản đối với suy 

giảm môi trường. Chế độ này được phát triển từ 

những quy tắc trách nhiệm đối với việc vận chuyển 

hàng nguy hiểm, độc hại bằng đường biển, và sửa 

đổi các điều khoản về trách nhiệm dân sự đối với 

thiệt hại hạt nhân. Hơn nữa, phương thức hưởng 

quyền lợi bồi thường theo chế độ này là chế độ 

trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt (chế độ không cần 

phải chứng minh lỗi) đã trở thành tiêu chuẩn cho 

các quy tắc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm quốc tế [1]. Và nó cũng đã được hợp lý hóa 

như một phương tiện hiệu quả, công bằng trong 

việc kết hợp với nguyên tắc “người gây ô nhiễm 

phải bồi thường” cho lĩnh vực trách nhiệm đối với 

thiệt hại ô nhiễm môi trường. 

Bài viết này sẽ đánh giá đầy đủ chế độ trách 

nhiệm dân sự đối với ô nhiễm dầu trên biển như một 

phương tiện để thực hiện trách nhiệm môi trường 

xuyên quốc gia: đó là nghĩa vụ pháp lý quốc tế phục 

vụ lợi ích xuyên biên giới cho những người dân quốc 

gia, tổ chức phi quốc gia bị thiệt hại từ sự cố tràn dầu. 

Trách nhiệm dân sự đối với những thiệt hại xuyên 

quốc gia đòi hỏi phải đối xử hiệu quả và công bằng 

với nạn nhân của các quốc gia khác nhau. Đối với 

trách nhiệm về ô nhiễm dầu, điều này liên quan đến 

tất cả các yêu cầu bồi thường, trong đó trọng tâm là 

sự thay đổi không gian áp dụng của trách nhiệm môi 

trường như đã thấy rõ trong “Công ước quốc tế về 

trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu năm 

1969 (CLC 1969)” và “Công ước quốc tế về việc 
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thành lập Quỹ quốc tế về bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm dầu năm 1971 (FUND 1971)”, cả hai đều 

được sửa đổi bởi Nghị định thư năm 1992. Sau một 

bản tóm tắt các đặc điểm chính của chế độ trách 

nhiệm dân sự đối với ô nhiễm dầu trên biển, số tiền 

bồi thường thiệt hại môi trường, và phạm vi áp dụng 

địa lý đang được áp dụng, thì có một câu hỏi được 

đặt ra: các quy tắc trách nhiệm về thiệt hại môi 

trường hiện tại có đủ để đáp ứng yêu cầu bồi thường 

từ nạn nhân bị ảnh hưởng hay không? Chế độ trách 

nhiệm về ô nhiễm dầu đáng được nghiên cứu toàn 

diện trong việc hài hòa hóa các biện pháp pháp lý tư 

nhân với những thiệt hại xuyên biên giới. Tuy nhiên, 

sự phụ thuộc của nó vào các chủ thể tư nhân (chủ tàu, 

nhà nhập khẩu dầu và công ty bảo hiểm) để đạt được 

mục tiêu của nó, khiến người ta lo ngại về vai trò 

quan trọng của các chủ thể tư nhân đó trong việc 

quản trị môi trường. 

2. Thỏa thuận, công ước quốc tế về trách nhiệm 

dân sự đối với thiệt hại ô nhiềm dầu tàu 

Việc áp dụng CLC 1969 đã đánh dấu một nỗ lực 

quốc tế trong việc xử lý nhất quán các yêu cầu bồi 

thường thiệt hại ô nhiễm dầu trên hệ thống pháp luật 

của các quốc gia. CLC 1969 đặt trách nhiệm trực tiếp 

lên chủ sở hữu đăng ký con tàu mà làm tràn dầu ra 

môi trường: trách nhiệm này là trách nhiệm nghiêm 

ngặt, có nghĩa là người thiệt hại chỉ phải chứng minh 

rằng mình đã bị thiệt hại bởi sự cố tràn dầu, và loại 

bỏ việc phải chứng minh sự bất cẩn của chủ tàu theo 

như trách nhiệm phổ biến thông thường [2]. Mục 

đích ở đây là tạo điều kiện cho các khoản thanh toán 

bồi thường kịp thời, công bằng cho các nạn nhân bị 

thiệt hại trong lãnh thổ, bao gồm cả lãnh hải, của bất 

kỳ quốc gia thành viên nào. Để hỗ trợ điều này, các 

tàu chở hơn 2.000 tấn dầu hàng khó tan được yêu 

cầu phải có bảo hiểm trách nhiệm thích hợp. Tuy 

nhiên, gánh nặng trách nhiệm nghiêm ngặt của chủ 

tàu sẽ được giảm bớt bởi quy định giới hạn trách 

nhiệm dân sự (tối đa 133 SDR/ 1 GT, hoặc tối đa 14 

triệu SDR/ mỗi sự cố) [2]. Theo đó những người 

khiếu nại chỉ có thể yêu cầu bồi thường trong khoản 

giới hạn đó. Hơn nữa, chủ tàu có thể được miễn trách 

nhiệm bồi thường trong 3 trường hợp: (i) do các 

hành động chiến tranh hoặc các hiện tượng tự nhiên 

đặc biệt; ii) hoàn toàn gây ra do lỗi của bên thứ ba 

với chủ đích gây thiệt hại; hoặc (iii) do sơ suất hoặc 

hành động sai trái khác của cơ quan có thẩm quyền 

trong việc duy trì các thiết bị bảo đảm an toàn hàng 

hải (phao tiêu, hải đăng,...). 

Công ước FUND 1971, chia sẻ một khung trần 

trách nhiệm và bồi thường nghiêm ngặt theo CLC 1969, 

nó đã tăng mức giới hạn lên 30 triệu SDR bao gồm cả 

khoản thanh toán trách nhiệm của chủ tàu. FUND 1971 

đã thiết lập các quy định buộc chủ hàng - người có lợi 

ích trong việc vận tải - phải đóng góp vào nguồn quỹ 

bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu, và đóng góp đó được 

tính toán theo tỷ lệ khối lượng dầu xuất, nhập khẩu của 

họ [3]. Quỹ sẽ bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu 

trong trường hợp: chủ tàu có trách nhiệm bồi thường 

không đủ khả năng tài chính để đáp ứng các nghĩa vụ 

bồi thường, hoặc thiệt hại vượt quá giới hạn trách 

nhiệm của chủ tàu theo CLC 1969. 

Căng thẳng nổi lên vào những năm 1980, các công 

ty khai thác dầu cho rằng việc chủ tàu được giới hạn 

trách nhiệm pháp lý đã làm giảm nguồn chi phí bồi 

thường, đẩy gánh nặng bồi thường cho các nhà xuất, 

nhập khẩu dầu. Một hội nghị ngoại giao của Tổ chức 

Hàng hải Quốc tế (IMO) tại London năm 1984 đã xem 

xét các quy định về trách nhiệm và bồi thường của cả 

CLC 1969 và FUND 1971, thông qua việc tăng đáng kể 

trách nhiệm pháp lý và trần bồi thường. Mặc dù trước 

đây các điều kiện này đã thu hẹp - thể hiện một sự 

nhượng bộ đáng kể đối với lợi ích vận chuyển. Những 

lo ngại cũng đã được đưa ra bởi các quốc gia ký kết tại 

Hội nghị Luân Đôn, đó là số lượng ngày càng tăng các 

yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường được các tòa án 

quốc gia cho phép theo chế độ trách nhiệm quốc tế. Tại 

đây, các đại biểu đã đánh giá các lợi ích quốc gia tàu 

mang cờ (vận chuyển) và quốc gia ven biển (bảo vệ 

môi trường) trong việc xác định lại các tiêu chí trách 

nhiệm đối với thiệt hại ô nhiễm dầu, nhằm chuẩn hóa 

các thiệt hại môi trường xuyên quốc gia. Các sửa đổi đã 

được thống nhất bao gồm nêu rõ ràng các suy giảm môi 

trường cấu thành thiệt hại ô nhiễm môi trường theo 

CLC, và mở rộng phạm vi áp dụng địa lý của các công 

ước đối với chi phí cho các biện pháp ngăn chặn thiệt 

hại ô nhiễm được thực hiện ở bất cứ nơi nào. 

Là nhà nhập khẩu dầu hàng đầu trên thế giới, 

việc Hoa Kỳ phê chuẩn các Nghị định thư CLC và 

FUND là mong muốn của tổ chức Quỹ, nhưng sự 

kiện tràn dầu của tàu Exxon Valdez ở Prince William 

Sound, Alaska vào năm 1989 với những thiệt hại 

nặng nề chưa từng có, đã thúc đẩy Hoa Kỳ xây dựng 

một chế độ trách nhiệm ô nhiễm dầu của riêng mình 

[4]. Trách nhiệm bảo vệ môi trường sau sự cố Exxon 

Valdez thể hiện rõ trong các điều khoản “trách nhiệm 

tuyệt đối” của “Đạo luật ô nhiễm dầu (OPA) năm 

1990”. Và chúng ta thấy rằng các điều khoản khắc 

phục sinh thái trong chế độ trách nhiệm ô nhiễm dầu 

quốc tế yếu hơn so với OPA 1990, khiến nó kém hiệu 

quả hơn trong việc bù đắp các lợi ích môi trường bị 

ảnh hưởng. Các sửa đổi năm 1984 cuối cùng đã được 

đưa vào hệ thống trách nhiệm quốc tế, khi một hội 
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nghị ngoại giao khác của IMO vào năm 1992 đã 

giảm bớt các điều kiện bắt buộc, nhằm tạo điều kiện 

cho việc áp dụng các công ước mà không cần sự phê 

chuẩn của Mỹ. Như được đóng khung bởi các giao 

thức sửa đổi này, CLC 1992 và FUND 1992 đã đặt ra 

các điều khoản về yêu cầu bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm đối với các quốc gia thành viên. Phần tiếp 

theo của bài báo sẽ tập trung phân tích các quy định 

về thiệt hại môi trường và phạm vi áp dụng địa lý 

của chế độ này. 

3. Các định nghĩa về thiệt hại trong trách 

nhiệm dân sự với ô nhiễm dầu tàu 

Điều I (6) của CLC 1969 định nghĩa thiệt hại ô 

nhiễm là “mất mát hoặc thiệt hại gây ra bên ngoài tàu 

chở dầu do nhiễm bẩn của việc thoát hoặc xả dầu từ tàu 

đó”, và bao gồm chi phí cho các biện pháp phòng ngừa 

và các thiệt hại do các biện pháp phòng ngừa gây ra. 

Như vậy, đã không có bất kỳ tham chiếu nào về thiệt 

hại môi trường, và nó đã để lại lỗ hổng này cho việc 

giải thích của các tòa án quốc gia, mà theo mỗi quốc gia 

khác nhau thì các giải thích sẽ khác nhau. Điều đó dẫn 

đến một số bất đồng và các phán quyết khác nhau của 

các tòa án quốc gia khác nhau về thiệt hại môi trường, 

dẫn đến mất tính thống nhất của chế độ. Những bất 

đồng trong thực tế được nhấn mạnh qua: (i) định lượng 

các thiệt hại, (ii) ủy thác trong thiệt hại môi trường và 

(iii) phục hồi môi trường. 

3.1. Định lượng các thiệt hại 

Việc thu hồi các chi phí phục hồi môi trường theo 

chế độ CLC và FUND là sự thống nhất quốc tế đầu 

tiên cho vấn đề này, mặc dù chúng chỉ được coi là 

chấp nhận được theo quy định quốc tế. Nghị quyết số 

3 của Hội đồng Quỹ IOPCF năm 1980, đã thể hiện 

những lỗ lực thực hiện nhất quán các quy định về 

thiệt hại môi trường trong các công ước quốc tế về 

trách nhiệm đối với ô nhiễm dầu. Nghị quyết này đã 

được thúc đẩy bởi các yêu sách của Liên Xô về bồi 

thường sinh thái phát sinh từ sự cố tràn dầu của tàu 

chở dầu Antonio Gramsci ngoài khơi Ventspils (Biển 

Baltic) vào năm 1979, theo đó chính phủ Liên Xô đã 

cố gắng bồi thường các chi phí ước tính cho thiệt hại 

môi trường. Mặc dù Liên Xô lúc đó không tham gia 

FUND 1971, nhưng các khiếu nại đối với chủ tàu 

theo chế độ CLC 1969 đã gây ra hậu quả cho FUND, 

do phải dùng phần lớn số tiền trong số tiền giới hạn 

của chủ tàu để chi trả thiệt hại. Trước tuyên bố này, 

năm 1980, Hội đồng Quỹ IOPCF đã thông qua Nghị 

quyết số 3 nêu rõ rằng: thiệt hại ô nhiễm dầu được 

chi trả sẽ không được đánh giá dựa trên các số liệu 

định lượng thiệt hại trừu tượng [5]. 

Với các yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường 

mà không liên quan đến tổn thất kinh tế đã liên tục bị 

FUND phản đối trên cơ sở Nghị quyết số 3. Ví dụ, 

yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường từ chính phủ 

Ý với 5.000 triệu đô la Ý (vụ tràn dầu Patmos, 1985) 

và 100.000 triệu đô la Ý (vụ tràn tràn Haven, 1991), 

và 3,2 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Indonesia (vụ tràn 

Evoikos, 1997). FUND đã tuyên bố tất cả những 

khiếu nại đó không thể chấp nhận được do cách tính 

trừu tượng của chúng. Tuy nhiên, chính phủ Ý vẫn 

theo đuổi các yêu cầu về môi trường thông qua các 

tòa án quốc gia. Mặc dù Tòa phúc thẩm Ý đã chấp 

nhận một yêu cầu bao gồm các giá trị môi trường 

không sử dụng được đánh giá bởi lời khai của 

chuyên gia. FUND đã kháng cáo bản án và yêu cầu 

này đã được giải quyết ngoài tòa án. Trong thỏa 

thuận hòa giải, FUND đã nói rõ rằng họ không chấp 

nhận cũng như không thanh toán cho các khiếu nại 

liên quan đến môi trường như vậy [6]. Quan điểm về 

định lượng thiệt hại môi trường trong chế độ CLC/ 

FUND trái ngược với OPA 1990, khi định lượng trừu 

tượng về thiệt hại môi trường được OPA 1990 cho 

phép đánh giá theo các tiêu chuẩn hiện có [4]. Bất cứ 

hiệu quả nào của OPA 1990 và một số quốc gia khác 

thể hiện rằng trách nhiệm về ô nhiễm dầu quốc tế đã 

phát triển và được quan tâm hơn. Việc thiếu các tiêu 

chuẩn định lượng thiệt hại môi trường rõ ràng và các 

đặc điểm giá trị bồi thường trong chế độ quốc tế, đã 

gây ra một trở ngại đáng kể cho việc áp dụng thống 

nhất quy tắc bồi thường thiệt hại môi trường. 

3.2. Ủy thác trong thiệt hại môi trường 

Vụ án Patmos đã nêu bật quyền lợi của một bang 

được bồi thường về môi trường như là người ủy thác 

các tài sản công cộng; đó là, đại diện cho cộng đồng 

bị ảnh hưởng. Trong trường hợp này, tòa án Ý tuyên 

bố rằng CLC 1969 không có sự phân biệt giữa thiệt 

hại tài sản tư nhân và thiệt hại tài sản công cộng [6]. 

Mặc dù Quỹ IOPCF đã công nhận rằng các cơ quan 

công quyền có thể là những người khiếu nại hợp 

pháp theo chế độ trách nhiệm về ô nhiễm dầu, nhưng 

nó không chấp nhận các yêu cầu ủy thác nằm ngoài 

các yếu tố thiệt hại có thể định lượng về kinh tế. 

Quyền của một quốc gia với tư cách là người ủy 

thác các tài sản công cộng để yêu cầu bồi thường 

môi trường đã được chính phủ Pháp nêu ra bởi một 

“Nhóm làm việc” của Quy IOPCF 1992, “Nhóm làm 

việc” này được thành lập vào tháng 4 năm 2000 để 

đánh giá các công ước về trách nhiệm ô nhiễm dầu 

quốc tế. Mặc dù là một trong những quốc gia đầu 

tiên phê chuẩn CLC 1992 và đã nội luật hóa các quy 

tắc này vào luật của quốc gia họ, tuy nhiên chính phủ 

Pháp đã phản đối công khai, chỉ trích nặng nề Quỹ 
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IOPCF 1992 về việc xử lý khiếu nại của mình sau sự 

cố tràn dầu Erika, làm ô nhiễm nặng nề tại bờ biển 

Brittany [7]. Trong bản đệ trình lên “Nhóm làm việc”, 

phái đoàn Pháp đã khuyến nghị về khái niệm bồi 

thường thiệt hại môi trường, bản đệ trình đã trích dẫn 

và ủng hộ một điều khoản của OPA 1990, Đoạn 1006 

(b) (2) (A): chính phủ liên bang hoặc nước ngoài, các 

quốc gia riêng lẻ có thể theo đuổi các yêu cầu trách 

nhiệm về thiệt hại môi trường trong ô nhiễm dầu với 

tư cách là chủ sở hữu, người quản lý thay mặt cho 

công chúng bị ảnh hưởng [8]. Tuy nhiên, đề xuất ủy 

thác môi trường này của Pháp đã không nhận được 

sự hỗ trợ từ “Nhóm làm việc”, vì nó được đánh giá là 

nằm ngoài phạm vi thiệt hại ô nhiễm được quy định 

trong CLC 1992 [9]. FUND tiếp tục duy trì và giữ 

nguyên các quy định về thiệt hại môi trường. 

3.3. Phục hồi môi trường 

Các động thái của Pháp nhằm tự do hóa các quy 

tắc về phục hồi sinh thái, môi trường của chế độ ô 

nhiễm dầu quốc tế đã gắn liền với nguyên tắc ủy thác 

của nhà nước với một khái niệm bồi thường rộng 

hơn. Họ lập luận rằng, sự phát triển quốc tế và quốc 

gia trong lĩnh vực trách nhiệm môi trường đã chứng 

tỏ sự chấp nhận ngày càng tăng các chỉ tiêu phục hồi 

môi trường. Một lần nữa, OPA 1990 đóng vai trò là 

công cụ so sánh chính; đặc biệt, các quy định về 

phục hồi, bồi thường cho các tổn thất tài nguyên và 

dịch vụ của OPA 1990 đã vượt ra ngoài các quy định 

về phục hồi môi trường của CLC 1992. Được phái 

đoàn Ý hỗ trợ tích cực, Pháp kêu gọi sửa đổi các 

công ước trách nhiệm về ô nhiễm dầu, để cho phép 

các quốc gia thành viên có thể đưa ra các yêu cầu bồi 

thường dựa trên các thuộc tính môi trường “giống 

hệt” hoặc “tương đương” với các khu vực biển liền 

kề không bị ô nhiễm [9]. Được khuyến khích bởi 

tổng thống Pháp, và Liên minh châu Âu trong nửa 

cuối năm 2000, Ủy ban châu Âu đã gây thêm áp lực 

chính trị cho hệ thống trách nhiệm ô nhiễm dầu quốc 

tế. Trước sự cố Erika, Ủy ban đã công bố các đề xuất 

của riêng mình về an toàn hàng hải châu Âu: một 

trong những khuyến nghị chính là lặp lại mối quan 

ngại của Pháp và Ý, đã kêu gọi CLC 1992 sửa đổi để 

cho phép bồi thường thiệt hại môi trường theo cách 

thức phù hợp với các đề xuất của Ủy ban về trách 

nhiệm dân sự đối với thiệt hại môi trường. 

Những đề xuất như vậy đi ngược lại với thực tế 

là: các công ước trách nhiệm về ô nhiễm dầu không 

được xây dựng để cung cấp bồi thường đầy đủ cho 

các thiệt hại về môi trường. Các đề xuất của Pháp đã 

gây ra những lo ngại nghiêm trọng về sự tương thích 

của chúng với các quy tắc đã được thiết lập về tổn 

thất kinh tế và phục hồi môi trường. “Nhóm làm việc” 

của Quỹ năm 1992 không chấp nhận các đề xuất của 

Pháp và Ý là cho phép bồi thường môi trường ngoài 

tổn thất kinh tế. Các phái đoàn của Úc, Canada, Thụy 

Điển và Vương quốc Anh đã ủng hộ cho một khuyến 

nghị khiêm tốn hơn: tự do hóa các tiêu chí để có thể 

chấp nhận chi phí khôi phục môi trường [10]. Tuy 

nhiên, khi đề xuất được gửi đến Hội đồng Quỹ năm 

1992 vào tháng 10 năm 2001, các quốc gia có lợi ích 

lớn từ việc vận chuyển và xuất, nhập khẩu dầu đã 

phản đối, và đưa ra dự báo rằng: có thể Quỹ sẽ “lụt 

trong các khiếu nại về môi trường” nếu đề xuất đó 

được thông qua. 

4. Mở rộng phạm vi áp dụng địa lý  

Việc phân định “không gian trách nhiệm về ô 

nhiễm dầu” theo các công ước quốc tế luôn được coi 

là quyền chủ quyền của các quốc gia ký kết: CLC 

1969 (Điều II) và Công ước Quỹ 1971 (Điều 3) chỉ áp 

dụng cho thiệt hại ô nhiễm gây ra hoặc ảnh hưởng đến 

lãnh thổ, bao gồm cả lãnh hải của các quốc gia thành 

viên. Vào thời điểm khi các công ước mới được xây 

dựng và thông qua, không có sự đồng thuận quốc tế về 

chiều rộng của lãnh hải, dẫn đến thiếu sự thống nhất 

trong việc áp dụng phạm vi địa lý đối với chế độ trách 

nhiệm pháp lý về ô nhiễm dầu. Khi “Công ước Luật 

Biển năm 1982” ra đời, nó đã thiết lập giới hạn lãnh 

hải của một quốc gia là 12 hải lý, mà bây giờ được 

chấp nhận rộng rãi như một tiêu chuẩn quốc tế. Tuy 

nhiên, tại hội nghị IMO London năm 1984 về trách 

nhiệm và bồi thường hàng hải, các quốc gia đang phát 

triển đã vận động thành công việc sửa đổi các công 

ước trách nhiệm về ô nhiễm dầu để mở rộng “phạm vi 

áp dụng địa lý” theo “Công ước Luật Biển năm 1982” 

(Phần V): “các quyền này được mở rộng tới 200 hải lý 

tính từ đường cơ sở” (Điều 57). Việc mở rộng “phạm 

vi áp dụng địa lý” của các công ước này đã được củng 

cố tại hội nghị năm 1984 bằng thỏa thuận quốc tế nêu 

rõ rằng: “các biện pháp phòng ngừa được thực hiện ở 

bất cứ nơi nào để ngăn chặn thiệt hại ô nhiễm dầu 

trong vùng lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế”. 

Cuối cùng việc mở rộng “phạm vi áp dụng địa lý” ra 

200 hải lý tính từ đường cơ sở đã được đưa vào CLC 

1992 (Điều II) và Công ước Quỹ 1992 (Điều 3). 

Đối với “phạm vi áp dụng địa lý”, OPA 1990 phù 

hợp với chế độ quốc tế, cũng áp dụng cho vùng nước 

ven biển và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của 

Hoa Kỳ. Điều này đã củng cố sự thừa nhận toàn cầu 

rằng: “các quy tắc về trách nhiệm (môi trường) đối 

với ô nhiễm dầu mở rộng vượt ra ngoài lãnh hải đến 

vùng biển đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển”.  

Mặc dù việc mở rộng “phạm vi áp dụng địa lý” 
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của chế độ trách nhiệm về ô nhiễm dầu nói chung 

được các quốc gia thành viên thừa nhận để tăng 

cường quyền cho các nạn nhân, đó là thừa nhận các 

khiếu nại ngoài lãnh thổ (đến vùng đặc quyền kinh 

tế). Tuy nhiên, tác dụng của việc mở rộng “phạm vi 

áp dụng địa lý” này vẫn bị nghi ngờ bởi: (i) các khu 

bảo tồn biển và (ii) không gian chung của biển - 

vùng biển quốc tế. 

4.1. Khu bảo tồn biển 

Trong những năm gần đây, khái niệm về các khu 

bảo tồn biển đã được chú trọng đề cập trong các văn 

bản luật pháp quốc tế liên quan. Điều 211 (6) của 

“Công ước Luật Biển năm 1982” cho phép các quốc 

gia ven biển xây dựng các khu vực ven biển đặc biệt 

với các quy định, tiêu chuẩn cụ thể, và thực hiện các 

biện pháp của riêng mình để ngăn ngừa ô nhiễm 

nguồn tàu. Trong Chương trình Môi trường của Liên 

Hợp Quốc đã đề cao các khu vực biển được bảo vệ 

đặc biệt, như các khu vực: Đông Phi, Địa Trung Hải, 

Đông Nam Thái Bình Dương và Caribbean, được coi 

là các khu vực đặc biệt theo Phụ lục I của “Công ước 

quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL 

73/78)”, và tại những nơi nay, việc xả dầu được kiểm 

soát chặt chẽ hoặc cấm hoàn toàn. 

Nếu các khu bảo tồn biển trên toàn cầu được mở 

rộng hơn nữa bới các quy định quốc tế, nhất là các 

công ước liên quan đến ô nhiễm dầu tàu, thì sẽ tác 

động không hề nhỏ đến các khiếu nại về ô nhiễm dầu, 

đặc biệt đối với các cơ quan điều hành của CLC/ 

Quỹ và cả các quốc gia thành viên. Thực tế, Quỹ đã 

thừa nhận sự cần thiết phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

khắc phục ô nhiễm khắt khe hơn trong các khu vực 

được xác định là khu vực bảo tồn thiên nhiên, hoặc 

động vật hoang dã. Mặc dù thiệt hại tràn dầu trong 

khu vực đặc biệt này cho đến nay vẫn chưa phải là 

vấn đề đối với Ủy ban điều hành Quỹ năm 1992. Các 

khu vực bảo tồn biển ngày càng được quan tâm, chú 

trọng sẽ giúp Ủy ban nhận được sự ủng hộ hơn nữa 

về tính hợp lý của chi phí phục hồi môi trường. 

Trong trường hợp đó, lý do phòng ngừa ô nhiễm môi 

trường trong các khu bảo tồn biển ít nhất sẽ tạo ra sự 

thông cảm trong hệ thống bồi thường thiệt hại ô 

nhiễm môi trường gây ra bởi dầu tàu, mặc dù giá trị 

đa dạng sinh học cao của các khu vực đặc biệt này có 

thể sẽ phơi bày một cách sâu sắc hơn cho thiệt hại hệ 

sinh thái. 

4.2. Vùng biển quốc tế 

Bên ngoài lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế, là 

vùng biển quốc tế, và nó là không gian mở cho các 

quốc gia có thể khai thác, khi đó sự kiểm soát tàu 

hầu như thuộc quyền của quốc gia mà tàu treo cờ. 

Chế độ này đã tạo ra tình trạng đánh bắt, khai thác 

quá mức và ô nhiễm biển. Tuy nhiên, theo Quỹ 1992, 

“các hành động trên vùng biển quốc tế để ngăn chặn 

sự cố tràn dầu chỉ đủ điều kiện được bồi thường khi 

hành động đó thành công trong việc ngăn chặn, hoặc 

giảm thiệt hại ô nhiễm đến vùng lãnh hải hoặc vùng 

đặc quyền kinh tế của một quốc gia thành viên” [11]. 

Tuy nhiên ô nhiễm trên biển quốc tế có thể gây tổn 

thất kinh tế thuần túy do việc giảm số lượng cá trong 

vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia thành viên. 

Điều đó dẫn đến nhu cầu có một cơ chế trách nhiệm 

về ô nhiễm dầu để bồi thường các thiệt hại đáng kể 

trong các vùng biển quốc tế chung. 

“Công ước Luật Biển năm 1982” nêu rõ quyền 

can thiệp vào vùng biển quốc tế trong trường hợp có 

thương vong hàng hải, tồn tại mối đe dọa ô nhiễm 

môi trường biển (Điều 221 (1)) và, triệt để hơn, 

quyền của các quốc gia có cảng thực hiện các thủ tục 

tố tụng pháp lý chống lại các tàu đã xả dầu bất hợp 

pháp ra ngoài khu vực hàng hải, bao gồm cả vùng 

biển quốc tế (Điều 218 (1)). Điều đó đã nâng cao vai 

trò của việc kiểm tra nhà nước cảng biển (PSC) trong 

việc thực thi các quy định về an toàn và môi trường, 

bao gồm các quy định của MARPOL 73/78 về xả 

dầu. Kiểm tra nhà nước cảng biển đã thiết lập một 

tiền lệ đáng kể cho sự phát triển trách nhiệm xuyên 

quốc gia đối với ô nhiễm biển, thừa nhận các tình 

huống quốc tế mà các quốc gia có thể hành động 

chống lại ô nhiễm biển. Điều này làm cho các học 

giả đặt ra câu hỏi rằng: có nên giới hạn trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường do dầu từ 

tàu trong các khu vực hàng hải của quốc gia ven 

biển? Nên chăng mở rộng ra đến vùng biển quốc tế? 

5. Một trách nhiệm mới? Bồi thường thiệt 

hại môi trường do ô nhiễm dầu gây ra 

Trong sự phát triển của chế độ trách nhiệm đối 

với thiệt hại ô nhiễm dầu, có xu hướng hiệu quả và 

công bằng hơn đối với thiệt hại mang tính xuyên 

biên giới này. Việc thay đổi các “khái niệm về môi 

trường” và mở rộng “phạm vi áp dụng địa lý” của 

các công ước quốc tế liên quan cho thấy sự quan tâm 

của cộng đồng quốc tế đối với hậu quả của thiệt hại ô 

nhiễm dầu. Mặc dù các quy phạm pháp luật có liên 

quan vẫn duy trì vững chắc trong một hệ thống bồi 

thường kinh tế. Chúng hoạt động theo các quy tắc 

bảo hiểm thống nhất và đối xử bình đẳng đối với các 

bên khiếu nại. Nói cách khác, trách nhiệm tài chính 

theo CLC 1992 và Công ước Quỹ 1992 được cấu 

trúc để bảo vệ lợi ích của tất cả các bên thứ ba bị ảnh 

hưởng bởi việc xả dầu, gây tác động đến các khu vực 
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hàng hải của các quốc gia thanh viên. Câu hỏi chính 

liên quan đến mức độ lợi ích của các bên bị ảnh 

hưởng được thể hiện và kết hợp trong các tổ chức 

quản trị có liên quan, có thể được đánh giá theo tiêu 

chuẩn mức độ phòng ngừa tác hại trong hệ thống 

trách nhiệm đối với môi trường của chế độ trách 

nhiệm đối với thiệt hại ô nhiễm dầu. 

Nghĩa vụ ngăn chặn thiệt hại cho môi trường biển 

ngày càng được chú trọng trong các quy định quốc tế 

liên quan. Sự kết hợp giữa “trách nhiệm pháp lý 

nghiêm ngặt” và “bảo hiểm bắt buộc” trong chế độ 

trách nhiệm về ô nhiễm dầu được hầu hết các quốc 

gia thành viên thừa nhận, đã chứng minh hiệu quả 

trong việc đáp ứng các yêu cầu định lượng đối với 

thiệt hại về môi trường từ sự cố tràn dầu, mặc dù có 

nhiều tranh luận về phạm vi bảo hiểm này: vẫn còn 

những lo ngại, được thể hiện bởi một số quốc gia, 

rằng các quy định phục hồi môi trường của CLC đã 

được Quỹ đưa ra các khái niệm, giải thích quá hẹp. 

Tuy nhiên, đến nay đã có 140 quốc gia đã phê 

chuẩn CLC 1992 và 118 quốc gia tham gia Công ước 

Quỹ 1992 [12], số liệu cho thấy sự hưởng ứng phạm 

vi toàn cầu của chế độ trách nhiệm pháp lý đối với 

thiệt hại ô nhiễm dầu. Theo quy định của các công 

ước quốc tế này, tất cả các tàu chở dầu quốc tế đều 

phải duy trì giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc đối 

với thiệt hại ô nhiễm dầu. Ảnh hưởng kinh tế của bảo 

hiểm trách nhiệm bắt buộc về ô nhiễm dầu đối với 

chủ tàu vẫn chưa được xác định chính xác, nhưng 

thực tế cho thấy rằng nó có vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao mức độ phòng chống ô nhiễm và bồi 

thường thiệt hại thỏa đáng cho những nạn nhân ô 

nhiễm dầu. 

Đối với các nhà nghiên cứu về khuôn khổ bồi 

thường quốc tế trong lĩnh vực ô nhiễm dầu, các biện 

pháp kinh tế nhằm giảm thiểu việc xả dầu đã bị suy yếu 

do việc chuyển trách nhiệm (giới hạn) bồi thường cho 

chủ sở hữu đăng ký tàu. Đã có nhiều tranh luận về việc 

chuyển trách nhiệm này, các công ty bảo hiểm đã từ 

chối đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc người thuê tàu 

và người khai thác tàu cũng phải trực tiếp chịu trách 

nhiệm đối với thiệt hại, họ cho rằng sự phân mảnh trách 

nhiệm cho nhiều người như vậy sẽ làm giảm trách 

nhiệm của chủ tàu. Và cũng là một sự bất cập đối với 

các công ty bảo hiểm, vì tên người được bảo hiểm sẽ 

thay đổi liên tục theo người thuê và khai thác tàu. Mặc 

dù đã áp dụng chế độ “trách nhiệm nghiêm ngặt” đối 

với thiệt hại ô nhiễm, nhưng hiệu quả của mức độ 

phòng chống tại hại ô nhiễm dầu bị giảm, do gánh nặng 

áp đặt lên các nạn nhân phải chứng minh mối liên hệ 

giữa ô nhiễm dầu và các thiệt hại. Một lần nữa, cầu hỏi 

được đặt ra là: mức độ hiệu quả trong việc phòng chống 

ô nhiễm dầu của các công ước tế? 

6. Kết luận 

Chế độ trách nhiệm dân sự về ô nhiễm dầu trên biển 

luôn đi đầu trong việc xây dựng quy tắc bồi thường môi 

trường xuyên quốc gia, thúc đẩy các biện pháp cho 

phép các nạn nhân của một quốc gia đưa ra yêu cầu 

khiếu nại đối với các chủ tàu chở dầu trong hoặc ngoài 

nước. Hiệu quả của nó được thừa nhận rộng rãi thông 

qua một mô hình “trách nhiệm nghiêm ngặt”, tạo điều 

kiện bồi thường kịp thời và công bằng cho các bên thứ 

ba bị thiệt hại; mặc dù điều này sẽ làm khó khăn về tài 

chính đối với việc đáp ứng chi phí của những sự cố tràn 

dầu lớn.  

Sự phát triển toàn diện của chế độ trách nhiệm về 

ô nhiễm dầu quốc tế sẽ cần phải vạch ra sự cân bằng 

giữa lợi ích quốc gia ven biển và các quốc gia có ảnh 

hưởng lớn trong ngành hàng hải. Áp lực và hành động 

đơn phương từ các quốc gia ảnh hưởng lớn (đáng chú 

ý là Vương quốc Anh và Hoa Kỳ) đã tạo ra động lực 

cho các quốc gia tàu mang cờ tham gia ký kết công 

ước CLC 1969 và sau đó là Công ước Quỹ 1971, từ 

đó hình thành quy tắc trách nhiệm ô nhiễm dầu trên 

toàn thế giới. Trong khi Hoa Kỳ từ bỏ và không tham 

gia các công ước quốc tế này, thì việc sửa đổi, kết hợp 

CLC 1992 và Công ước Quỹ 1992 đã cho phép một sự 

thừa nhận chính thức về bồi thường môi trường, và 

mở rộng đáng kể phạm vi áp dụng địa lý cho các chỉ 

tiêu trách nhiệm ô nhiễm dầu. Đối với các nước đang 

phát triển, chế độ quốc tế sửa đổi đã công nhận các 

khu vực hàng hải mở rộng (EEZs) của họ, cung cấp 

cho họ sự khuyến khích kinh tế (chi phí cho các sự cố 

tràn dầu được chuyển cho Quỹ do các công ty xuất 

nhập, khẩu dầu ở các nước công nghiệp đóng góp). 

Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu nỗ lực thành lập Quỹ bồi 

thường ô nhiễm dầu của riêng khu vực mình, nếu 

thành công, nó sẽ giảm việc chuyển tiền trách nhiệm 

từ các nhà nhập khẩu dầu châu Âu sang các nước bị 

thiệt hại hoặc bị ảnh hưởng ở các khu vực khác trên 

toàn cầu. Điều này sẽ làm tăng gánh nặng cho các nhà 

máy xuất, nhập khẩu dầu ở các quốc gia này, (do phải 

chịu 2 mức đóng góp đó là: Quỹ quốc tế và Quỹ khu 

vực) khiến các quốc gia này từ bỏ tham gia Công ước 

Quỹ quốc tế (Công ước Quỹ được xây dựng bởi các 

quốc gia tham gia CLC, như Brazil, Chile,...). Điều 

này làm phân mảnh hơn nữa chế độ trách nhiệm về ô 

nhiễm dầu quốc tế, và có thể nhanh chóng làm sáng tỏ 
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mạng lưới trách nhiệm và quyền lợi phức tạp của nó. 

Chỉ đề cập đến sự tác động lẫn nhau của lợi ích 

quốc gia sẽ không giải thích được các đặc điểm của 

chế độ trách nhiệm ô nhiễm dầu: các điều khoản bồi 

thường thiệt hại môi trường lấy tính hợp pháp là các 

khái niệm luật pháp về trách nhiệm và đối xử công 

bằng. Sự chồng chéo giữa các chế độ trách nhiệm 

dân sự truyền thống của các quốc gia khác nhau, đã 

tạo điều kiện mở rộng các quy phạm pháp lý truyền 

thống này thành các yêu cầu bồi thường thiệt hại 

xuyên quốc gia từ sự cố tràn dầu. Sự chấp nhận 

tương đối nhanh chóng các chỉ tiêu trách nhiệm về ô 

nhiễm dầu quốc tế của phần lớn các chủ tàu chở dầu, 

và các quốc gia nhập khẩu dầu đã chứng thực cho sự 

phù hợp của nó với khung pháp lý hiện có. Tất nhiên, 

điều này cũng đặt ra những hạn chế đối với sự phát 

triển hơn nữa của bồi thường thiệt hại môi trường, 

bởi vì các chỉ tiêu trách nhiệm cá nhân có xu hướng 

chỉ áp dụng với một số loại thiệt hại (thiệt hại kinh 

tế). Thiệt hại môi trường và phạm vi áp dụng của chế 

độ trách nhiệm ô nhiễm dầu hiện tại đã được nêu rõ, 

điều này làm hạn chế thẩm quyền giải quyết các lợi 

ích môi trường. Đối với các không gian chung trên 

biển nói riêng - vùng biển quốc tế - hiện tại không có 

bảo hiểm trách nhiệm trực tiếp đối với thiệt hại ô 

nhiễm dầu. Sự gia tăng các khu vực biển được bảo 

vệ, và sự phát triển các công cụ kiểm soát ô nhiễm 

nguồn tàu của các quốc gia có cảng cho thấy rằng 

việc bảo vệ môi trường biển đang được quan tâm. 

Vẫn còn chỗ cho sự đổi mới các tiêu chí về trách 

nhiệm dân sự đối với bồi thường thiệt hại môi trường 

cho không gian biển và tài nguyên chung. Và chỉ có 

như vậy, trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm 

môi trường do dầu từ tàu gây ra mới thực sự đi ra 

toàn cầu. 
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Tóm tắt 

Chế độ trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại 

ô nhiễm dầu từ tàu được hình thành từ sự cố tràn 

dầu tàu Torrey Canyon năm 1967, nó được thể hiện 

thông qua hai công ước quốc tế là CLC 1969 và 

Quỹ năm 1971. Tuy nhiên, các công ước này được 

coi là không thỏa đáng do bị giới hạn tài chính đối 

với trách nhiệm pháp lý, nên các sửa đổi bổ sung 

đã được tiến hành vào các năm 1992 (CLC 1992, 

Quỹ 1992), năm 2000 và 2003 (Quỹ bổ sung 2003). 

Trong quá trình thay đổi, phát triển của chế độ 

trách nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm 

dầu quốc tế trong thời gian qua, một số nguyên tắc 

vẫn không đổi kể từ khi hình thành cho đến ngày 

nay. Chúng bao gồm các nguyên tắc “trách nhiệm 

pháp lý nghiêm ngặt”, “giới hạn trách nhiệm” và 

“bảo hiểm bắt buộc”. Và mục tiêu của bài báo là 

phân tích làm rõ vai trò của các nguyên tắc bất biến 

này đối với chế độ trách nhiệm pháp lý đối với thiệt 

hại ô nhiễm dầu tàu. 

Từ khóa: Ô nhiễm dầu tàu, CLC, FUND. 

Abstract 

The Civil liability regime for oil pollution damage 

caused by ships was formed from the Torrey 

Canyon incident in 1967 and was expressed by 

CLC 1969 and FUND 1971. However, two 

conventions were considered inadequate due to 

financial limitations, therefore additional 

amendments were made in 1992 (CLC 1992, Fund 

1992), in 2000 and in 2003 (Supplementary Fund 

2003). In the process of changing and developing 

of international civil liability regime for oil 

pollution damage caused by ships, many 

principles have remained unchanged since their 

created until this day. These include the principles 

of “strict liability”, “limitation of liability” and 

“compulsory insurance”. And the aim of this 

article is analyzing and classifying of role of these 

principles in international civil liability regime for 

oil pollution damage caused by ships. 

Keywords: Ship’s oil pollution, CLC, FUND. 

 

1. Đặt vấn đề 

Chế độ quốc tế về trách nhiệm dân sự và bồi 

thường ô nhiễm dầu ban đầu được thiết lập thông qua 

hai Công ước quốc tế: “Công ước quốc tế về trách 

nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu năm 1969 

(Công ước CLC 1969)” [1] và “Công ước quốc tế 

thành lập Quỹ quốc tế về bồi thường thiệt hại ô nhiễm 

dầu năm 1971 (Công ước Quỹ năm 1971)” [2]. Nguồn 

gốc của Công ước quốc tế CLC 1969 là sự phản ứng 

của cộng đồng quốc tế với sự cố tràn dầu Torrey 

Canyon năm 1967, làm tràn 117.000 tấn dầu thô gây 

ô nhiễm kéo dài từ bờ biển phía tây nam của Anh tới 

bờ biển Brittany của Pháp, với tổng thiệt hại ở hai 

quốc gia vượt quá 6 triệu bảng (nhưng cuối cùng nó 

đã được giải quyết với giá 3,8 triệu bảng). Sự cố tràn 

dầu Torrey Canyon đã cho thấy rằng: sự cần thiết của 

một hệ thống quốc tế về trách nhiệm dân sự và bồi 

thường cho ô nhiễm dầu. Do đó, Tổ chức Tư vấn Hàng 

hải Liên Chính phủ (IMCO, sau đó vào năm 1982, đã 

được đổi tên thành Tổ chức Hàng hải Quốc tế - IMO) 

triệu tập Hội nghị Ngoại giao thông qua CLC 1969. 

Trong Công ước này, một số nguyên tắc để bồi thường 

ô nhiễm dầu đã được thông qua, chủ yếu là “trách 

nhiệm pháp lý nghiêm ngặt” đối với chủ tàu, “giới hạn 

trách nhiệm pháp lý”, “bảo hiểm bắt buộc”. 

Tuy nhiên, CLC 1969 được coi là không thỏa đáng, 

do giới hạn tài chính đối với trách nhiệm pháp lý, nên 

nó không đủ khả năng để bồi thường thỏa đáng các 

thiệt hại, đặc biệt đối với những sự cố tràn dầu lớn. 

Ngành vận tải cũng cảm thấy phải chịu gánh nặng tài 
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chính nặng nề do hệ thống trách nhiệm pháp lý 

nghiêm ngặt và bảo hiểm bắt buộc. Trong tình huống 

này, Công ước Quỹ năm 1971 đã được thông qua như 

một giải pháp thỏa hiệp nhằm cung cấp bồi thường 

thỏa đáng cho các nạn nhân ô nhiễm, và nhằm giảm 

bớt gánh nặng tài chính cho chủ tàu theo CLC 1969. 

Theo đó, Công ước Quỹ năm 1971 đã thành lập một 

Quỹ bồi thường ô nhiễm dầu quốc tế, được đóng góp 

bởi các nhà xuất, nhập khẩu dầu. Công ước Quỹ sẽ áp 

dụng khi chủ tàu chịu trách nhiệm về thiệt hại theo 

CLC 1969 nhưng không có khả năng tài chính để đáp 

ứng các nghĩa vụ của mình, hoặc khi thiệt hại ô nhiễm 

dầu vượt quá giới hạn trách nhiệm của chủ tàu. 

Khi CLC 1969 có hiệu lực vào năm 1975 và Công 

ước Quỹ có hiệu lực vào năm 1978, các tình huống đã 

thay đổi kể từ đó. Nó được coi là cần thiết cho chế độ 

bồi thường ô nhiễm dầu quốc tế, nhằm đáp ứng và 

thích ứng với hoàn cảnh thay đổi mới. Tuy nhiên, một 

sự cố tràn dầu Amoco Cadiz - (Amoco Cadiz là một 

siêu tàu thuộc sở hữu của Amoco Transport Corp và 

vận chuyển dầu thô cho Shell Oil. Nó bị mắc cạn vào 

ngày 16/3/1978 trên bãi biển Barsall Rocks, cách bờ 

biển Brittany của Pháp 5 km, sau đó nó bị vỡ làm ba 

và chìm xuống biển, dẫn đến sự cố tràn dầu lớn nhất 

trong lịch sử cho đến thời điểm đó, lượng dầu tràn ra 

biển khoảng 220.880 tấn dầu) [3] - đã chứng minh sự 

thiếu sót của hệ thống bồi thường ô nhiễn dầu quốc tế 

hiện có. Do đó, các Công ước quốc tế này cần phải 

cập nhật, bổ sung để hoàn thiện hơn nữa.  

Những sửa đổi lớn đầu tiên diễn ra vào năm 1992, 

các Nghị định thư năm 1992 đã được thông qua (CLC 

1992, Quỹ 1992) [4]. Trong CLC 1992, Quỹ 1992 thì 

giới hạn trách nhiệm pháp lý đã tăng lên, phạm vi áp 

dụng của Công ước được mở rộng đến vùng đặc quyền 

kinh tế (EEC). Những thay đổi lớn thứ hai đối với chế 

độ quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với ô nhiễm dầu 

trên biển được diễn ra vào năm 2000, đó là số tiền bồi 

thường được tăng lên gấp đôi. Thay đổi gần đây nhất 

là vào năm 2003, khi Nghị định thư về Quỹ bổ sung 

được thông qua (Quỹ bổ sung 2003) [5]. Trong cùng 

năm đó, một thỏa thuận tự nguyện để tăng mức giới 

hạn cho tàu chở dầu nhỏ cũng đã được thông qua. 

Trong những năm 90 khi có cả hai Quỹ cùng tồn 

tại (Quỹ 1971 và Quỹ 1992), do ngày càng nhiều quốc 

gia tham gia Quỹ 1992, nên Quỹ 1971 đã gặp rất nhiều 

khó khăn. Tổ chức Quỹ quốc tế đã quyết định chấm 

dứt Quỹ 1971 vào năm 2002. Tuy nhiên, vẫn có hai 

chế độ CLC hoạt động cùng một lúc (CLC 1969 và 

CLC 1992). Mặc dù CLC 1969 đang mất quyền lực, 

nhưng nó vẫn có khoảng 40 quốc gia thành viên, chủ 

yếu là các nước từ Châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông. 

Bất chấp tất cả sự phát triển, những thay đổi về chế 

độ bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu quốc tế trong 

những năm qua, nhưng một số nguyên tắc vẫn không 

thay đổi kể từ khi hình thành cho đến ngày này. Chúng 

bao gồm các nguyên tắc “trách nhiệm pháp lý nghiêm 

ngặt”, “giới hạn trách nhiệm” và “bảo hiểm bắt buộc”.  

2. Trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt 

Cả CLC 1969 và CLC 1992 đều áp dụng quy tắc 

“trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt” đối với thiệt hại 

do ô nhiễm dầu cho chủ tàu. Nghĩa là chủ tàu là người 

chịu trách nhiệm về thiệt hại ô nhiễm do dầu từ tàu 

của mình gây ra và không phụ thuộc vào nguyên nhân 

do lỗi của chủ tàu hay không. Tuy nhiên trách nhiệm 

nghiêm ngặt chứ không phải tuyệt đối, chủ tàu được 

miễn trách nhiệm trong ba trường hợp. Về mặt này, 

trong quá trình xây dựng CLC ban đầu đã có nhiều lập 

luận khác nhau về trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. 

Đặc biệt là phái đoàn Pháp đã ủng hộ mạnh mẽ chế độ 

trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. Trách nhiệm đầy đủ 

đối với thiệt hại ô nhiễm dầu là cần thiết để ngăn chặn 

hành vi nguy hiểm hoặc cẩu thả không cần thiết; và để 

khuyến khích mức độ phòng ngừa tối ưu cho ngành 

dầu khí. Ngoài ra, cần nói thêm rằng Điều III (2) của 

CLC quy định rằng: không có trách nhiệm đối với 

thiệt hại ô nhiễm trong trường hợp bất khả kháng hoặc 

có hành động cố ý của bên thứ ba [1]. Việc loại trừ 

trách nhiệm pháp lý trong trường hợp bất khả kháng 

là hợp lý, vì nó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên 

có trách nhiệm. 

Điều quan trọng không kém là Điều III (3) của 

CLC quy định rằng nếu ô nhiễm do toàn bộ hoặc một 

phần hành động (cẩu thả hoặc cố ý) hoặc thiếu sót của 

nạn nhân, chủ tàu sẽ được miễn trách nhiệm hoàn toàn 

hoặc một phần trách nhiệm pháp lý [1]. Quy định này 

là sự bảo vệ cần thiết cho chủ tàu trước quy tắc trách 

nhiệm pháp lý nghiêm ngặt. Ngoài ra, điều này tương 

ứng với các nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải bồi 

thường” trong trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại ô 

nhiễm dầu. 

Theo quy định của công ước CLC, trách nhiệm 

pháp lý đối với thiệt hại ô nhiễm dầu được chuyển cho 

chủ sở hữu đăng ký tàu. Điều III (4) quy định rằng 

không có yêu cầu bồi thường nào có thể được đưa ra 

đối với bất kỳ người nào khác ngoài chủ tàu chở dầu 

[1]. Trong hội nghị ban đầu năm 1969 xây dựng công 

ước CLC, đã có nhiều lập luận khác nhau về điều 

chuyển trách nhiệm cho chủ tàu. Một số cho rằng: điều 

này có vẻ không hiệu quả, vì nhiều bên khác ngoài chủ 

tàu (chủ hàng, người thuê tàu,…) cũng có thể ảnh 

hưởng đến nguy cơ ô nhiễm. Mặc dù chủ tàu tất nhiên 

có thể là người chủ yếu thực hiện các biện pháp an 

toàn để ngăn ngừa ô nhiễm dầu, nhưng các bên khác 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
 

97 SỐ 64 (11-2020) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

cũng có thể ảnh hưởng đến rủi ro và do đó họ cũng 

phải chịu trách nhiệm pháp lý. Còn phái đoàn Đức lại 

lập luận rằng: chính nhà khai thác, sử dụng con tàu 

mới là người có thể đảm bảo rằng con tàu được trang 

bị và quản lý đúng cách. Lập luận được đưa ra bởi 

phái đoàn Anh rằng: chủ sở hữu hàng hóa không thể 

kiểm soát hàng hóa khi đang ở trên biển và hãng tàu 

sẽ là người duy nhất có khả năng ngăn ngừa sự cố trên 

biển. Nhưng một số quan điểm khác nêu rằng: các chủ 

hàng cũng ảnh hưởng đến biện pháp phòng ngừa, như 

một chủ sở hữu hàng hóa có thể lựa chọn hãng tàu an 

toàn hơn trong vận chuyển để tránh sự cố ô nhiễm. 

Hoa Kỳ cho rằng: trách nhiệm pháp lý phải thuộc về 

mỗi bên có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

đáng kể để ngăn chặn ô nhiễm, vì chủ tàu không có 

quyền kiểm soát đáng kể đối với hoạt động hàng hải, 

điều khiển con tàu. Chủ sở hữu đã đăng ký tàu có thể 

là một tập đoàn tại một quốc gia có cờ thuận tiện (tàu 

mang cờ thuận tiện). Các chủ tàu thường giao toàn bộ 

quyền kiểm soát tàu cho những người thuê tàu hoặc 

khai thác tàu, thường là các công ty con của các công 

ty dầu mỏ. 

Do đó, quyết định trong CLC loại trừ trách nhiệm 

pháp lý của tất cả những người khác ngoài chủ tàu có 

thể ảnh hưởng đến rủi ro tai nạn. Tuy nhiên, chủ tàu 

vẫn không bị mất các quyền của mình. Điều III (5) 

quy định rằng: công ước không làm phương hại đến 

bất kỳ quyền truy đòi nào của chủ sở hữu tàu đối với 

bên thứ ba [1]. Ngoài ra, chủ hàng cũng đã đóng góp 

vào chi phí khắc phục các sự cố ô nhiễm dầu thông 

qua việc đóng góp quỹ bồi thường ô nhiễm dầu quốc 

tế. Nhưng, có những nghi ngờ nghiêm trọng về việc 

quỹ có cung cấp các khuyến khích thích hợp để phòng 

ngừa ô nhiễm không? Hay chỉ cung cấp tài chính sau 

khi sự cố ô nhiễm đã xảy ra? 

Điều thú vị là các tài liệu ban đầu tại hội nghị 

xây dựng công ước CLC năm 1969 cũng đề cập đến 

thực tế rằng một chủ tàu có thể chuyển các chi phí 

của trách nhiệm bổ sung (phần trách nhiệm vượt 

quá theo CLC) cho các công ty dầu mỏ, và cho 

người dùng cuối. Phái đoàn Hà Lan lập luận rằng: 

mặc dù trách nhiệm bảo hiểm thuộc về hãng tàu, 

nhưng nó sẽ được chuyển sang hàng hóa dưới hình 

thức tăng cước. Cũng có ý kiến cho rằng trách 

nhiệm bổ sung sẽ được chuyển cho người dùng cuối. 

Tuy nhiên, các công ty dầu mỏ cho rằng: không 

chuyển hoàn toàn chi phí cho người dùng cuối, mà 

sẽ chịu chi phí đó dưới dạng giảm lợi nhuận. 

Ngoài ra, vấn đề cũng được đưa ra, cả tại hội nghị 

1969 và trong tài liệu ban đầu, người ta có thể tự hỏi 

liệu việc loại trừ trách nhiệm của chủ tàu có tạo ra sự 

khác biệt lớn trong việc chống ô nhiễm hay không? Vì 

nhiều công ty dầu mỏ lớn đều là chủ tàu. Điều này có 

thể đúng với các công ty dầu mỏ có đội tàu chở dầu 

của riêng họ. Nhưng cũng có những công ty dầu sử 

dụng tàu chở dầu mà họ không có mối quan hệ nào cả. 

Những hạn chế về mặt pháp lý và thực tế có thể ngăn 

cản việc chuyển trách nhiệm đối với lợi ích hàng hóa. 

Như, trong một vụ kiện, nạn nhân có thể phải đối mặt 

với ranh giới khả năng thanh toán của chủ tàu và công 

ty bảo hiểm của anh ta. Hơn nữa, một vụ kiện bổ sung 

chống lại các bên chịu trách nhiệm khác như người 

thuê tàu lại bị CLC cấm. Tóm lại: trách nhiệm của chủ 

tàu không thể chuyển cho người thuê tàu một cách đơn 

giản; và sẽ không có tác động tiêu cực nào trong việc 

loại trừ trách nhiệm của các bên khác ngoài chủ tàu. 

Một cuộc tranh luận cuối cùng có lợi cho việc phân 

chia trách nhiệm của chủ tàu cũng được đề cập đến 

rằng: chủ tàu có thể dễ dàng mua được bảo hiểm hơn 

các bên khác. Tuy nhiên, lập luận đó cũng bị bác bỏ 

rằng: các bên khác có ảnh hưởng đến nguy cơ xảy ra 

sự cố ô nhiễm dầu cũng có thể dễ dàng mua bảo hiểm 

trách nhiệm. Do đó, đối số bảo hiểm khó có thể đưa ra 

bất kỳ lời biện minh nào cho việc phân chia trách 

nhiệm pháp lý dẫn đến việc loại trừ không hiệu quả 

các bên khác ngoài chủ tàu. 

Như vậy, đã có rất nhiều ý kiến, lập luận khác nhau 

về việc áp dụng “trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt” 

cho chủ tàu đối với thiệt hại ô nhiễm dầu. Tuy nhiên, 

trải qua nhiều hội nghị từ khi xây dựng công ước CLC 

đến những lần sửa đổi bổ sung sau này, trách nhiệm 

nghiêm ngặt vẫn được áp dụng cho chủ tàu, và nó vẫn 

thể hiện được sự hiệu quả trong việc khắc phục các sự 

cố tràn dầu trên thế giới. 

3. Giới hạn trách nhiệm 

Trong thiệt hại ô nhiễm dầu, giới hạn tài chính đối 

với trách nhiệm (nghiêm ngặt) của chủ tàu sẽ có tác 

động tới khả năng thanh toán của chủ tàu. Tức là, chủ 

tàu sẽ được giới hạn trách nhiệm của mình bằng một 

khoản tiền cụ thể. Do đó, giới hạn tài chính đối với 

trách nhiệm pháp lý có thể được coi là không hiệu quả. 

Tuy nhiên, người ta lập luận rằng, bồi thường thiệt 

hại ở mức trần cũng chưa chắc làm giảm các sự cố ô 

nhiễm dầu. Đầu tiên, đối với nhiều sự cố ô nhiễm dầu 

nhỏ, thiệt hại có thể thấp hơn mức giới hạn trách 

nhiệm. Nguy cơ thiếu khoản bồi thường chỉ có thể đến 

từ những sự cố tràn dầu lớn (thảm khốc), trong đó mức 

độ thiệt hại cao hơn mức giới hạn. Thứ hai, việc ngăn 

ngừa sự cố ô nhiễm dầu ngày nay chủ yếu phụ thuộc 

vào quy định nhằm vào thiết kế, kỹ thuật của tàu chở 

dầu để ngăn ngừa ô nhiễm. Nên, các quy tắc trách 

nhiệm pháp lý có tác dụng răn đe bổ sung cho các quy 

định kỹ thuật này. Do đó, mức trần bồi thường ảnh 
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hưởng đến hiệu ứng khuyến khích răn đe bổ sung này 

của chế độ trách nhiệm pháp lý, nhưng không nhất 

thiết sẽ làm giảm sự gia tăng các sự cố ô nhiễm. Hiệu 

quả của biện pháp phòng ngừa sẽ phụ thuộc nhiều vào 

hệ thống quy định kỹ thuật và mức độ răn đe bổ sung 

mà các quy tắc trách nhiệm pháp lý đem lại. 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý là một nguyên tắc 

hầu như không được thảo luận trong hội nghị CLC 

1969. Trong hệ thống luật hàng hải, trách nhiệm luôn 

bị giới hạn và do đó nguyên tắc này hầu như không 

cần thảo luận nhiều. Tuy nhiên, trong luật hàng hải 

truyền thống, giới hạn được áp dụng đối với người 

thuê tàu. Và giới hạn cũng không đặt ra một mức cụ 

thể. Do đó, phái đoàn Vương quốc Anh nêu quan 

điểm rằng: hệ thống giới hạn trách nhiệm pháp lý đã 

được chứng minh bằng cơ chế bảo hiểm bắt buộc. 

Tuy nhiên, lập luận đó không thuyết phục vì nghĩa 

vụ bảo hiểm có thể bị giới hạn (không thể bảo hiểm), 

trong khi trách nhiệm pháp lý luôn tồn tại [6]. Hầu 

hết các cuộc thảo luận trong hội nghị năm 1969 chỉ 

tập trung vào mức giới hạn. Và sự thống nhất cao là 

số tiền giới hạn này đã được tính trên cơ sở trọng tải 

của con tàu, nhưng câu hỏi hầu như không được đưa 

ra là: số tiền bồi thường giới hạn đó có đủ để chi trả 

cho các chi phí thực tế của sự cố ô nhiễm dầu hay 

không? Từ khi hình thành, phát triển chế độ trách 

nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu 

cho đến nay, quy định giới hạn trách nhiệm dân sự 

đã được áp dụng và thể hiện được vai trò của nó là: 

giữ ổn định cho các công ty vận tải đường biển trên 

toàn thế giới (tránh những trường hợp công ty vận 

tải biển bị phá sản sau một sự cố tràn dầu với khoản 

bồi thường lớn). 

4. Bảo hiểm bắt buộc 

Không khó để tranh luận rằng việc đưa ra một 

nghĩa vụ đối với chủ tàu phải chịu trách nhiệm tìm 

kiếm nguồn tài chính sẵn có để bảo đảm cho các 

nghĩa vụ của mình là phù hợp. Nguồn tài chính sẵn 

có đó có thể thông qua “bảo hiểm bắt buộc”, hay 

hệ thống ngân hàng [7]. Hệ thống CLC đã quy định 

rằng: bảo đảm tài chính không nhất thiết phải được 

cung cấp thông qua bảo hiểm. Điều VII (1) đề cập 

rõ ràng đến bảo hiểm và bảo đảm tài chính khác, 

chẳng hạn như bảo lãnh của ngân hàng hoặc của 

một quỹ bồi thường quốc tế [1]. Như vậy, bảo 

hiểm chỉ là một trong những cách mà chủ tàu 

chứng minh rằng anh ta có thể đáp ứng các khoản 

bồi thường của mình, chứ không phải “bắt buộc”. 

Tuy nhiên, trong hội nghị năm 1969, lý do chính 

được đưa ra để biện minh cho cho việc áp dụng “bảo 

hiểm bắt buộc” là bảo vệ cho lợi ích của các nạn nhân, 

và nó đặc biệt quan trọng như là một biện pháp khắc 

phục trong các trường hợp chủ tàu thiếu khả năng tài 

chính. Tất nhiên những lời chỉ trích có thể được đưa 

ra liên quan đến cách thức thực hiện nghĩa vụ bảo 

hiểm. Cụ thể: bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng cho tàu 

dầu chở hơn 2.000 tấn dầu hàng, trong khi các tàu nhỏ 

cũng có thể gây ô nhiễm dầu lớn và đối mặt với vấn 

đề mất khả năng thanh toán từ chủ tàu. Do vậy, phạm 

vi áp dụng bảo hiểm bắt buộc cho cỡ tàu là vấn đề 

đáng được thảo luận. Một vấn đề khác là trong hội 

nghị năm 1969, đã đề nghị trao cho các quốc gia thành 

viên quyền từ chối cho tàu được vào cảng nếu tàu 

không thể xuất trình được giấy chứng nhận bảo hiểm 

bắt buộc, hay chứng minh sự sẵn có của bảo hiểm. 

Trải qua quá trình phát triển, bảo hiểm bắt buộc vẫn 

được áp dụng cho tàu dầu chở hơn 2.000 tấn dầu hàng, 

và nó đã thể hiện được vai trò của mình trong bồi 

thường thiệt hại là: luôn đảm bảo có một nguồn tài 

chính sẵn sàng để bồi thường cho các nạn nhân bị thiệt 

hại do ô nhiễm dầu tàu. 

5. Kết luận 

Từ khi hình thành và phát triển, chế độ trách 

nhiệm pháp lý dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu 

quốc tế tuân theo một mô hình dự toán kinh tế thống 

nhất, như: liên quan đến việc áp dụng một “trách 

nhiệm pháp lý nghiêm ngặt”. Những có đặc điểm 

riêng là: trách nhiệm pháp lý được chuyển cho chủ 

tàu, đã loại trừ trách nhiệm của những người khác có 

thể góp phần tạo ra rủi ro ô nhiễm (chủ hàng, người 

thuê tàu). Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý này được 

giới hạn về mặt tài chính với cái gọi là “giới hạn 

trách nhiệm”. Ngoài ra, với một quan điểm lợi ích 

cộng đồng, chế độ trách nhiệm pháp lý đối với thiệt 

hại ô nhiễm dầu quốc tế đã duy trì quy định “bảo 

hiểm bắt buộc” để bảo vệ cho các nạn nhân của ô 

nhiễm dầu. Như vậy, với các quy định không thay 

đổi được áp dụng từ khi hình thành đến nay: “trách 

nhiệm pháp lý nghiêm ngặt”, “giới hạn trách nhiệm” 

và “bảo hiểm bắt buộc” đã góp phần cải thiện chế độ 

pháp lý, giảm thiểu sự cố ô nhiễm cũng như tăng 

cường, duy trì nguồn tài chính sẵn có để khắc phục 

sự cố ô nhiễm dầu. 
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Tóm tắt 

Khả năng đi biển của tàu biển là nghĩa vụ tiên quyết 

phải đảm bảo thực hiện hàng đầu thuộc về người 

vận chuyển theo Điều 150 Bộ luật hàng hải 2015. 

Các quy định về khả năng đi biển của tàu biển cũng 

được đề cập tới trong các văn bản pháp luật hàng 

hải quốc tế quan trọng như Quy tắc Hague-Visby, 

quy tắc Rotterdam. Trải qua hơn 200 năm phát triển, 

lịch sử ngành công nghiệp hàng hải thế giới hiện đại 

đã ghi nhận sự hình thành và phát triển của các học 

thuyết về khả năng đi biển của tàu biển. Trong bối 

cảnh đó, pháp luật hàng hải Việt Nam, pháp luật 

hàng hải quốc tế đã có những quy định quan trọng 

liên quan đến khả năng đi biển của tàu biển nhưng 

vẫn luôn có được sự hài hòa pháp luật từ cấp độ 

quốc gia, quốc tế. Bài viết nhằm mục đích sáng tỏ sự 

hài hòa pháp luật trong quy định về khả năng đi biển 

của tàu biển, đặc biệt khi mục đích của quy định này 

nhằm phục vụ sự an toàn của con người và hàng 

hóa, an toàn hàng hải, phòng chống rủi ro trên biển, 

ý nghĩa căn bản nhất của nghĩa vụ đảm bảo khả 

năng đi biển của tàu biển. 

Từ khóa: Khả năng đi biển của tàu biển, hài hòa 

hóa pháp luật, nghĩa vụ ngầm định của người vận 

chuyển, bảo đảm tuyệt đối. 

Abstract 

The duty to provide a seaworthy ship is the pioneer 

obligation of the carrier, according to article 150 of 

the Vietnamese Maritime Code 2015, as well as the 

same stipulations in Hague-Visby Rules and 

Rotterdam Rules. Following strictly the evolution of 

maritime industry throughout approx-imately 200 

years, the seaworthiness doctrine has had 

remarkable evolution. Under the circum-stances, the 

Vietnamese maritime law, the international maritime 

law had many important regulations concerning the 

seaworthiness in the respect of legal harmonization 

from national standard to international standard. 

This article aims to clarify the harmonized 

regulation relating to the seaworthiness, especially, 

which is served for human safety, totality of goods, 

maritime safety, risk managements, the fundamental 

objectives of seaworthiness duty. 

Keywords: Seaworthiness, legal harmonization, 

implied obligation of carrier, absolute warranty. 

1. Đặt vấn đề  

Khả năng đi biển của tàu biển là một trong những 

đề tài truyền thống và không thể bỏ qua khi nghiên 

cứu về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Trên 

thế giới đã tồn tại từ ít nhất hơn 200 năm hệ thống 

các án lệ cùng lý thuyết, phân tích luật học về chủ đề 

trên. Khả năng đi biển của tàu biển có thể được hiểu 

theo nghĩa thông thường là khi bắt đầu chuyến đi con 

tàu phải có đủ khả năng thích hợp để vượt qua được 

những nguy hiểm từ biển cả thông thường có thể dự 

báo trước được và có thể khắc phục được. Để làm rõ 

được sự hài hòa hóa pháp luật hàng hải Việt Nam với 

pháp luật hàng hải quốc tế về quy định liên quan đến 

khả năng đi biển của tàu biển, quả thực rất cần thiết 

phải đề cập đến sự phát triển của các học thuyết về 

khả năng đi biển của tàu biển. Từ phân tích học 

thuyết luật học, cách quy định của pháp luật Việt 

Nam và quốc tế cụ thể về khả năng đi biển của tàu 

biển sẽ được nghiên cứu nhằm đưa ra kết quả nghiên 

cứu cuối cùng về sự hài hòa hóa pháp luật trong quy 

định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về khả năng 

đi biển của tàu biển. 

2. Tổng quan về học thuyết khả năng đi biển 

của tàu biển  

Nghĩa vụ đảm bảo một con tàu có đủ khả năng đi 

biển đã có sự biến đổi đáng kể cùng với sự phát triển 

của công nghiệp tàu thủy khi từ những con tàu ra khơi 

hoạt động bằng gió cùng sức người với phần thân vỏ 

bằng gỗ, cho đến ngày nay, tất cả đã được thay thế bởi 

động cơ, thân vỏ sắt và rất có thể trong kỉ nguyên 4.0 
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hướng tới tương lai, tàu không người lái. 

2.1. Học thuyết cổ điển về khả năng đi biển 

của tàu biển  

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đã diễn ra 

trước cả khi hình thành các quốc gia ven biển và hiển 

nhiên là trước cả khi pháp luật hàng hải quốc tế ra 

đời. Do đó, sẽ khó có thể đưa ra được mốc chính xác 

khi nào thực tiễn xét xử ghi nhận sự tồn tại của học 

thuyết về khả năng đi biển của tàu biển. Tuy nhiên, 

từ án lệ the Charter party of the Cherities [1] cho tới 

Lyon v Mells (1804) [2], cách hiểu về khả năng đi 

biển của tàu biển được tóm gọn lại bằng các yêu cầu: 

bền kín nước và có khả năng di chuyển (“strong and 

staunch and tight”). Trong án lệ Lyon v Mells, đây là 

vụ việc mà bị đơn nhận vận chuyển len của nguyên 

đơn bằng xà-lan từ cầu cảng ở Hull tới một con tàu 

tại vũng đậu tàu tại Humber, thuộc Vương Quốc 

Anh. Xà lan bị nước tràn vào và mắc cạn một phần 

gây tổn thất cho lượng len vận chuyển. Người vận 

chuyển đã dựa trên một quy định pháp luật cho phép 

giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển trong 

khu vực cảng đến Humber. Tuy nhiên, tòa án đã ra 

một phán quyết kinh điển, từ đó áp dụng nghĩa vụ 

đảm bảo khả năng đi biển của tàu biển cho cả xà-lan 

đó là: “Trong tất cả các hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển giữa một bên là chủ con tàu 

hoặc xà-lan, con tàu hoặc xà-lan phải có khả năng 

sẵn sàng được cho thuê vận chuyển hàng hóa và một 

bên đặt hàng hóa lên tàu hoặc sử dụng con tàu, 

xà-lan nhằm mục đích vận chuyển” [3]. Hệ quả của 

phán quyết này là việc nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi 

biển của con tàu trở thành một quy định ngầm định 

ngay cả trong trường hợp không có thỏa thuận theo 

hợp đồng, ràng buộc người vận chuyển hoặc chủ 

xà-lan phải cung cấp một con tàu kín nước và phù 

hợp cho việc sử dụng mà người vận chuyển đã công 

bố công khai trước công chúng. Án lệ trên đã đưa tới 

những kết luận quan trọng sau đây: 

Thứ nhất, nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển của 

con tàu là một nghĩa vụ ràng buộc ngầm định thuộc 

về người vận chuyển ngay cả khi trong hợp đồng 

thuê tàu không có thỏa thuận liên quan. Đây là kết 

luận đã được luật hóa vào Bộ luật Bảo hiểm Hàng 

hải của Vương Quốc Anh (English Marine Insurance 

Act 1906 - MIA) tại mục 39(1). 

Thứ hai, về việc thực hiện nghĩa vụ đảm bảo khả 

năng đi biển của con tàu, câu hỏi mấu chốt cần được 

trả lời là: Liệu con tàu đã có mức độ phù hợp mà một 

người chủ tàu cẩn trọng hợp lí trong hoàn cảnh bình 

thường có thể yêu cầu từ phía con tàu để bắt đầu 

chuyến đi, trong mối tương quan với các điều kiện 

hoàn cảnh có thể xảy tới. Nếu người chủ tàu biết 

nhưng không sửa chữa khắc phục hoặc không biết 

được khiếm khuyết của tàu do chưa thực hiện đủ 

nghĩa vụ cẩn trọng hợp lý, tàu vẫn được coi là không 

có khả năng đi biển. Như vậy, khả năng đi biển của 

con tàu không phải là khái niệm tuyệt đối nhưng là 

một nghĩa vụ yêu cầu đảm bảo tuyệt đối, nó có liên 

quan trực tiếp tới bản chất của con tàu, tới từng 

chuyến đi cụ thể và thậm chí từng đoạn hành trình 

của chuyến đi mà con tàu cam kết phục vụ. 

2.2. Sự mở rộng khái niệm về khả năng đi biển 

của tàu biển 

Nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển của con tàu 

được thừa nhận từ vụ Lyon v Mells, tuy nhiên 200 

năm sau thực tế đã trở nên ngày càng phức tạp với sự 

mở rộng của học thuyết về khả năng đi biển của tàu 

biển về những vấn đề dưới đây: 

a) Hiện trạng thực tế và trang thiết bị của con tàu 

Việc kiểm tra từ một người được coi là chủ sở 

hữu cẩn trọng, mẫn cán, hợp lí trong hoàn cảnh bình 

thường không chỉ là một biểu mẫu kiểm tra các 

thông số kĩ thuật chung dùng để quyết định rằng một 

con tàu không có đủ khả năng đi biển hay không [4].  

b) Khả năng/ hiệu quả làm việc của thuyền 

trưởng và thủy thủ đoàn. 

Vấn đề về khả năng chuyên môn của thủy thủ 

đoàn không đáp ứng được nhu cầu của chuyến đi có 

sự nguy hiểm giống như như không cung cấp đủ 

nguyên liệu cho tàu; hải đồ không được cập nhật 

hoặc có một lỗ hổng ở trên thân tàu [5]. 

c) Khả năng vận chuyển hàng hóa của tàu  

Một con tàu di chuyển một cách an toàn vẫn có 

thể không có khả năng đi biển nếu nó không phù hợp 

để vận chuyển hàng hóa đã được thỏa thuận [6]. Có 

luồng quan điểm cho rằng khả năng vận chuyển hàng 

hóa của tàu cần được xem xét nhưng là một nghĩa vụ 

tách biệt với nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển của 

con tàu. Trong khi những học giả khác lại cho rằng 

đây là sự mở rộng của nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi 

biển của con tàu. Hai luồng quan điểm này không 

gây khác biệt cho thực tiễn tranh chấp hàng hải. Trên 

thực tế, Bộ luật Bảo hiểm Hàng hải của Vương Quốc 

Anh đã có ghi nhận khía cạnh phù hợp để vận 

chuyển hàng hóa của tàu biển là một nghĩa vụ phải 

đảm bảo cùng với nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi 

biển của tàu biển tại thời điểm bắt đầu chuyến đi. 

(MIA 1906 mục 40). 

d) Các tài liệu liên quan đến chuyến đi       
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Nghĩa vụ phải cung cấp một con tàu có khả năng 

đi biển yêu cầu người vận chuyển phải cung cấp giấy 

tờ thỏa đáng để đảm bảo [7]. Khía cạnh này của 

nghĩa vụ phải cung cấp một con tàu có khả năng đi 

biển ít được biết đến và không được phát triển hơn là 

các khía cạnh khác của nghĩa vụ phải cung cấp một 

con tàu có khả năng đi biển. Quả thực, một con tàu 

vẫn có đủ khả năng đi biển mặc dù chủ sở hữu của 

con tàu không cung cấp giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, 

trong bối cảnh biên giới trên biển của các quốc gia 

ven biển đã được hình thành, quá trình kiểm tra hành 

chính vô cùng gắt gao và xiết chặt dựa trên sự phát 

triển của công nghệ, việc ra khơi mà thiếu các giấy 

tờ cần thiết có liên quan là điều khó có thể xảy ra. 

Dường như với sự mở rộng của học thuyết này, 

người vận chuyển có lẽ đang rơi vào thế bất lợi, phải 

đáp ứng đầy đủ, mẫn cán hợp lí và cẩn trọng những 

yêu cầu như đã liệt kê phía trên. Tuy nhiên, trên thực 

tế, việc mở rộng các yêu cầu về khả năng đi biển của 

tàu biển lại được nhìn nhận như là những thuận lợi 

góp phần đảm bảo an ninh hàng hải hơn là những đòi 

hỏi, yêu sách từ các bên hữu quan, khi xét đến ý 

nghĩa sâu sa của việc mở rộng học thuyết. Trên thực 

tế, pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế đã lựa 

chọn học thuyết cổ điển hay hiện đại để quy định về 

khả năng đi biển của tàu biển? Những phần nghiên 

cứu dưới đây sẽ làm sáng tỏ câu hỏi trên. 

3. Sự thống nhất của các Bộ luật Hàng hải 

Việt Nam về quy định khả năng đi biển của 

tàu biển 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 đã được Quốc 

hội thông qua vào ngày 25/11/2015 và có hiệu lực kể 

từ ngày 01/07/2017. Mặc dù có nhiều điểm mới tuy 

nhiên, liên quan đến vấn đề khả năng đi biển của tàu 

biển, hai Bộ luật Hàng hải 2005 và 2015 có sự thống 

nhất tuyệt đối, cụ thể: 

• Khoản 1, Điều 150. Nghĩa vụ của người vận 

chuyển, Bộ luật Hàng hải 2015 có quy định: 

Người vận chuyển phải mẫn cán để trước và khi 

bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, 

có thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ trang 

thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm hàng, hầm lạnh 

và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hóa có đủ 

các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng 

hóa phù hợp với tính chất của hàng hóa [8]. 

• Khoản 1, Điều 75. Nghĩa vụ của người vận 

chuyển, Bộ luật Hàng hải 2005 cũng có quy định:  

Người vận chuyển phải mẫn cán để trước và khi 

bắt đầu chuyến đi, tàu biển có đủ khả năng đi biển, 

có thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ trang 

thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm hàng, hầm lạnh 

và khu vực khác dùng để vận chuyển hàng hoá có đủ 

các điều kiện nhận, vận chuyển và bảo quản hàng 

hoá phù hợp với tính chất của hàng hóa [9]. 

• Điều 67, Bộ luật Hàng hải 1990 có quy định 

gần tương tự là: 

1- Người vận chuyển có nghĩa vụ đưa tầu đến 

cảng bốc hàng trong trạng thái sẵn sàng để nhận 

hàng, đúng thời điểm và địa điểm; lưu tầu tại nơi bốc 

hàng theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp 

đồng vận chuyển hàng hoá. 

2- Người vận chuyển có nghĩa vụ chăm sóc chu 

đáo để trước và khi bắt đầu chuyến đi, tầu có đủ khả 

năng đi biển; có thuyền bộ thích hợp; được cung ứng 

đầy đủ trang thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm 

hàng, hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển 

hàng hoá có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và 

bảo quản hàng hoá phù hợp với tính chất của hàng 

hoá [10]. 

Như vậy, ngoại trừ sự khác biệt về mặt thời gian 

ban hành pháp luật, có thể đưa ra được kết luận về sự 

thống nhất giữa pháp luật Việt Nam trong cả ba bộ 

luật Hàng hải 1990, 2005, 2015 về các quy định liên 

quan đến khả năng đi biển của tàu biển. 

Thứ nhất, quy định về nghĩa vụ đảm bảo khả 

năng đi biển của tàu biển đều thống nhất được quy 

định là trách nhiệm của người vận chuyển. 

Thứ hai, nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển 

của tàu biển trong các quy định từ Bộ luật hàng hải 

1990, 2005 tới 2015 đều thống nhất tách biệt hoàn 

toàn với nghĩa vụ vận chuyển và phải thực hiện 

(đồng nhất theo cả ba bộ luật) tại thời điểm "trước 

và khi bắt đầu chuyến đi". Điều này sẽ dẫn đến hệ 

quả pháp lý quan trọng, nếu nghĩa vụ bảo đảm khả 

năng đi biển của con tàu bị vi phạm, người vận 

chuyển sẽ không được bảo vệ bởi giới hạn trách 

nhiệm vận chuyển. 

 Nền công nghiệp hàng hải có sự phát triển 

mạnh mẽ, thay đổi cả về chất lẫn về lượng nhưng 

tại sao các quy định về khả năng đi biển của tàu 

biển lại không có thay đổi trong suốt gần ba thập 

kỉ qua? Mục tiêu của nhà làm luật trong trường 

hợp này, thực tế lại là một yêu cầu vô cùng gắt gao 

và chỉn chu, hướng tới một nghĩa vụ thành quả mà 

không phải là nghĩa vụ phương tiện, bắt buộc đảm 

bảo tuyệt đối thực hiện. Phần tiếp theo, các quy 

định về pháp luật hàng hải quốc tế sẽ được phân 

tích để từ đó làm sáng tỏ sự thống nhất của các văn 

bản pháp luật hàng hải quốc tế liên quan đến khả 

năng đi biển của tàu biển. 
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4. Sự hài hòa hóa của pháp luật hàng hải quốc 

tế về quy định khả năng đi biển của tàu biển 

Trong pháp luật hàng hải quốc tế, pháp luật quốc 

gia và các điều ước quốc tế đóng vai trò là những 

nguồn luật quan trọng. Về pháp luật quốc gia, vai trò 

của pháp luật hàng hải Anh quốc về vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển và trong lĩnh vực bảo hiểm là 

không thể chối cãi. Hệ thống các công ước quốc tế 

có liên quan đến khả năng đi biển của tàu biển được 

thừa nhận, phê chuẩn và gia nhập phải kể tới: Quy 

tắc Hague năm 1924, Quy tắc Hague-Visby năm 

1968 và Quy tắc Hamburg năm 1978 và Quy tắc 

Rotterdam 2009. Trong khuôn khổ của bài nghiên 

cứu, hai Quy tắc, một là Quy tắc Hague-Visby, Quy 

tắc được nhiều quốc gia phê chuẩn nhất (54 thành 

viên) [11] và Quy tắc Rotterdam, Quy tắc mới nhất 

có liên quan đến vận chuyển hàng hóa bằng đường 

biển được soạn thảo bởi Liên Hợp Quốc sẽ được 

phân tích về sự hài hòa hóa pháp luật trong quy định 

về khả năng đi biển của tàu biển. 

4.1. Các quy định của Quy tắc Hague-Visby  

Chiếu các quy định trên tại Điều III, Khoản 1 của 

Quy tắc Hague - Visby về vận chuyển hàng hóa quốc 

tế bằng đường biển, rất dễ có thể nhận thấy có sự 

trùng lắp các quy định pháp luật Việt Nam về khả 

năng đi biển của con tàu với quy tắc Hague-Visby. 

Cụ thể: 

Ðiều III: 

1. Trước và lúc bắt đầu hành trình, người chuyên 

chở phải có sự cần mẫn thích đáng để: 

a. Làm cho tầu có đủ khả năng đi biển; 

b. Biên chế, trang bị và cung ứng thích ứng cho tàu; 

c. Làm cho các hầm, phòng lạnh và phòng ướp lạnh, 

và tất cả các bộ phận khác của con tàu dùng vào việc 

chuyển chở hàng hoá thích hợp và an toàn cho việc tiếp 

nhận, chuyên chở và bảo quản hàng hoá [12]. 

Có thể nhận thấy, cách lựa chọn quy định về khả 

năng đi biển của tàu biển của pháp luật Việt Nam 

(theo Điều 150, Bộ luật Hàng hải 2015) hoàn toàn 

trùng lặp với cách quy định của Quy tắc Hague-Visby 

1968. Cách lựa chọn theo pháp luật Việt Nam và của 

Quy tắc Hague-Visby đi theo hướng học thuyết cổ 

điển: Yêu cầu nghĩa vụ thành quả là con tàu có khả 

năng tiến hành hải trình, kín nước, có thể điều khiển 

tốt chống chọi lại được những nguy hiểm thông 

thường có thể dự báo được từ biển cả. Nghĩa vụ đảm 

bảo khả năng đi biển được quy định là nghĩa vụ phải 

thực hiện "trước và lúc bắt đầu hành trình" từ phía 

người vận chuyển. 

4.2. Các quy định của Quy tắc Rotterdam 

Công ước Rotterdam 2009, (còn gọi là quy tắc 

Rotterdam), là công ước của Liên hợp quốc về hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế toàn bộ hoặc một 

phần bằng đường biển. Công ước Rotterdam được 

công nhận là nguồn luật điều chỉnh đầy đủ và toàn 

diện hơn so với các quy tắc trước đó là Hague-Visby 

và Hamburg [13]. Theo đó, điều 14, Quy tắc 

Rotterdam quy định: “Khi hàng hóa được vận 

chuyển bằng đường biển, trước khi, lúc bắt đầu và 

trong suốt hành trình đường biển người chuyên chở 

phải cần mẫn hợp lý để: Đảm bảo con tàu đủ khả 

năng đi biển; Biên chế, trang bị, cung ứng một cách 

thích hợp cho tàu và duy trì con tàu được biên chế, 

trang bị và cung ứng như vậy trong suốt hành trình; 

Đảm bảo và giữ gìn hầm tàu và các bộ phận chứa 

hàng khác của con tàu và các container chứa hàng 

do người chuyên chở cung cấp thích hợp và an toàn 

cho việc tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản hàng 

hóa” [14].  

Từ Quy tắc Hague-Visby 1968, Quy tắc 

Rotterdam đã có một cải biến đáng kể về mặt thời 

gian thực hiện nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển 

của tàu biển, với yêu cầu phải thực hiện "trước khi, 

lúc bắt đầu và trong suốt hành trình đường biển" 

trong khi các nội dung quan trọng khác vẫn còn được 

giữ nguyên, cụ thể: nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi 

biển của tàu biển vẫn luôn là nghĩa vụ của người vận 

chuyển và nghĩa vụ hướng tới thành quả cao nhất là 

con tàu phải được trang bị đầy đủ, có khả năng 

chống chọi lại được với những nguy hiểm có thể dự 

báo được và có thể khắc phục được từ biển cả. 

5. Sự hài hòa hóa của pháp luật hàng hải Việt 

Nam và pháp luật hàng hải quốc tế về quy 

định khả năng đi biển của tàu biển 

Việc hiểu về khả năng đi biển của tàu theo 

nghĩa hẹp như pháp luật hàng hải Việt Nam và 

Quy tắc Hague-Visby không phải là áp dụng nghĩa 

vụ đảm bảo khả năng đi biển của tàu biển bằng 

những lý thuyết hàng hải cổ điển cách đây hơn 200 

năm. Nghĩa vụ phải đảm bảo khả năng đi biển của 

tàu biển dù ở trong thế kỉ nào cũng luôn là một 

nghĩa vụ thành quả, bắt buộc người vận chuyển 

phải thực hiện bằng mọi cách thức để đạt được chứ 

không phải là nghĩa vụ phương tiện là loại nghĩa 

vụ người vận chuyển nếu chứng minh được đã 

thực hiện nghĩa vụ một cách cẩn trọng hợp lý mẫn 

cán là được chấp nhận đã thực hiện nghĩa vụ [15]. 

Các yêu cầu về trang thiết bị, giấy tờ, thủy thủ 

đoàn cũng như khả năng tương thích với hàng hóa 
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vẫn luôn luôn được đặt lên như một nghĩa vụ phải 

đảm bảo khi thực hiện nghĩa vụ của người vận 

chuyển. Thực tế, ngay cả điều 150 Bộ luật Hàng 

hải Việt Nam cũng như  quy định của Quy tắc 

Hague-Visby cũng đều thừa nhận tầm quan trọng 

của “thuyền bộ thích hợp, được cung ứng đầy đủ 

trang thiết bị và vật phẩm dự trữ; các hầm hàng, 

hầm lạnh và khu vực khác dùng để vận chuyển 

hàng hoá có đủ các điều kiện nhận, vận chuyển và 

bảo quản hàng hoá phù hợp với tính chất của hàng 

hoá” bên cạnh khả năng đi biển của tàu biển.  

Một kết luận tiếp theo liên quan đến cách quy 

định của pháp luật Việt Nam và của Quy tắc 

Hague-Visby 1968 đó là cách quy định như trên tách 

biệt hoàn toàn khả năng đi biển của tàu biển với các 

yếu tố như tính thích hợp với hàng hóa của con tàu, 

khả năng chuyên môn của thủy thủ đoàn và sự tồn tại 

của các tài liệu cần thiết liên quan đến chuyến đi. 

Lựa chọn quy định theo hướng học thuyết cổ điển 

thay vì học thuyết hiện đại đã mang đến cách hiểu rõ 

ràng, không gây khó khăn trong việc hiểu và áp dụng 

pháp luật liên quan đến khả năng đi biển của con tàu. 

Xét về khía cạnh kĩ thuật lập pháp, nếu đi theo 

hướng học thuyết hiện đại, một điều luật phải quy 

định như thế nào khi vừa bao hàm các yêu cầu mang 

tính kĩ thuật, vật lí từ phía con tàu để đủ khả năng đi 

biển, vừa phải đảm bảo đủ các yêu cầu về thuyền bộ, 

tài liệu chuyến đi, tính thích hợp với hàng hóa vận 

chuyển và đặc biệt phải quy định một cách dễ hiểu, 

hạn chế được các hiểu lầm phát sinh tranh chấp hàng 

hải. Nếu chỉ quy định một cách khái quát để tổng 

hợp đủ các yêu cầu là “phải phù hợp dưới mọi hình 

thức cho các yêu cầu phục vụ chuyến đi” (in every 

way fitted for the service), sẽ có rất nhiều nghĩa vụ 

phát sinh trên thực tế là không thỏa đáng áp đặt lên 

người vận chuyển. Một chiếc thẻ xanh lao động với 

mức lương tiêu chuẩn châu Âu có hay không là yêu 

cầu bắt buộc phải đáp ứng từ phía người vận chuyển 

ở một quốc gia đang phát triển khi vận chuyển hàng 

hóa bằng đường biển vào thị trường này trong khi 

hợp đồng có ghi nhận thỏa thuận về nghĩa vụ “phải 

phù hợp dưới mọi hình thức cho các yêu cầu phục vụ 

chuyến đi”? Quyết định của tòa án trong trường hợp 

này là đó là một yêu cầu không cần thiết [15]. Quả 

thực, nếu đi theo hướng học thuyết hiện đại, yêu cầu 

về khă năng đi biển sẽ không chỉ đơn thuần nằm về 

mặt kĩ thuật nữa và có khả năng mang đến những rủi 

ro cao cho an ninh pháp lý.  

Thứ ba, Điều 150 Bộ luật Hàng hải 2015 và Điều 

III (1) của Quy tắc Hague-Visby đã phân tách rõ ràng 

nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển của tàu biển và 

nghĩa vụ vận chuyển. Điều này dẫn tới hệ quả: nếu 

nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi biển của tàu biển bị vi 

phạm, người vận chuyển không được bảo vệ bởi giới 

hạn trách nhiệm vận chuyển. Trên thực tế, các bên 

trong hợp đồng thuê tàu sẽ áp dụng linh hoạt các chiến 

lược pháp lý để tận dụng tối đa lợi thế từ các quy định 

pháp luật về khả năng đi biển của con tàu. Cụ thể, 

người chủ hàng luôn muốn nhận được mức bồi 

thường cao hơn mức giới hạn bồi thường do vi phạm 

nghĩa vụ vận chuyển của người vận chuyển sẽ đi theo 

hướng chứng minh tàu không đủ khả năng đi biển và 

gây thiệt hại cho hàng hóa vận chuyển. Còn về phía 

người vận chuyển thì ngược lại, họ sẽ có xu hướng 

chứng minh lỗi phát sinh do nhằm đảm bảo thực hiện 

nghĩa vụ vận chuyển để hưởng mức giới hạn đền bù 

(với các trường hợp không đủ khả năng đi biển do lỗi 

hỗn hợp). Ngoài ra, người vận chuyển sẽ sử dụng lập 

luận hàng hóa vận chuyển bị tổn thất nhằm mục đích 

đảm bảo khả năng đi biển của tàu biển để được hưởng 

miễn trừ trách nhiệm. 

 Sự hài hòa hóa của pháp luật hàng hải Việt Nam 

và pháp luật hàng hải quốc tế (cụ thể là với Quy tắc 

Hague-Visby 1968) khi nói đến khả năng đi biển của 

tàu biển quả thực là một thuận lợi quan trọng cho các 

bên hữu quan và các bên có liên quan trong quan hệ 

hàng hải khi các bên đã được tiếp cận và phải áp 

dụng các quy định tương tự như trong pháp luật hàng 

hải quốc tế. 

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 5, Bộ luật hàng hải 

2015 “Quyền thỏa thuận trong hợp đồng”, các bên 

trong quan hệ hàng hải hoàn toàn có thể lựa chọn 

hoặc quy định theo ý chí của riêng bản thân về khả 

năng đi biển của tàu biển; hoặc theo học thuyết cổ 

điển như quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và 

các quy tắc quốc tế; hoặc theo học thuyết hiện đại. 

Như vậy, dù luật có quy định theo cách thức nào 

cũng không ảnh hưởng đến quan hệ hàng hải, tới đối 

tượng hợp đồng là con tàu được đem ra thỏa thuận 

nếu các bên đã đồng thuận từ trước đó về khả năng 

đi biển, với điều kiện là quy định này không được 

“trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt 

Nam”. Trong trường hợp không có thỏa thuận giữa 

các bên về khả năng đi biển của tàu biển và pháp luật 

dẫn chiếu tới việc áp dụng pháp luật Việt Nam, Điều 

150 Bộ luật Hàng hải 2015 sẽ được áp dụng. Khi đó, 

cách hiểu về khả năng đi biển của tàu biển sẽ được 

giải thích và áp dụng và hiểu theo nghĩa hẹp [17] như 

quy định tại Điều 150 Bộ luật Hàng hải Việt Nam và 

theo các Quy tắc quốc tế như Hague - Visby hay 

Rotterdam. 
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6. Kết luận 

Ở các phần trước, sự hài hòa hóa pháp luật hàng hải 

quốc tế và pháp luật hàng hải Việt Nam về khả năng đi 

biển của tàu biển đã được chứng minh. Tuy nhiên, 

Công ước Hague-Visby 1968, cũng như Công ước 

Rotterdam 2009 chỉ là một nguồn luật tham khảo của 

pháp luật hàng hải quốc tế đối với Việt Nam do Việt 

Nam không phải là thành viên của hai Công ước này. 

Bằng việc pháp điển hóa quy định có sự hài hòa với 

pháp luật hàng hải quốc tế về khả năng đi biển của tàu 

biển vào trong Bộ luật Hàng hải, quy định về khả năng 

đi biển của tàu biển đã trở thành nội luật, có tính áp 

dụng chung trong hoạt động hàng hải diễn ra tại Việt 

Nam đối với "tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài" theo Điều 2, Bộ luật Hàng hải 2015.  

Lợi ích của sự hài hòa hóa pháp luật về khả năng 

đi biển của tàu biển nên được nhìn nhận từ trọng tâm 

của vấn đề không có một quy định thống nhất nào về 

khái niệm "tàu biển" theo pháp luật quốc gia và quốc 

tế trong lĩnh vực hàng hải. Do đó, thay vì đi tìm kiếm 

một thỏa thuận chung về khái niệm "tàu biển" còn 

nhiều tranh cãi, giải pháp hài hòa hóa pháp luật, thay 

vì thống nhất pháp luật đã và đang được sử dụng 

thường xuyên hơn cả bằng cách quy định về nghĩa 

vụ thành quả phải đảm bảo đối với "khả năng đi biển 

của tàu biển". Khái niệm "tàu biển" có thể khác biệt 

ở nhiều quốc gia, nhưng một khi đã xác lập quan hệ 

vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, dù có mang 

quốc tịch nước ngoài, nghĩa vụ đảm bảo khả năng đi 

biển của người vận chuyển bắt buộc phải thực hiện 

một cách tuyệt đối mà không có lấy bất kì một khả 

năng lẩn tránh pháp luật nào. Sự hài hóa hòa pháp 

luật đã mang lại cách tiếp cận đồng nhất về nghĩa vụ 

đảm bảo khả năng đi biển của người vận chuyển phải 

thực hiện trước và khi bắt đầu chuyến đi mà không 

đòi hỏi quá trình thông qua, phê chuẩn từ phía cơ 

quan lập pháp của quốc gia có chủ quyền, cụ thể 

trong trường hợp này là Quốc hội Việt Nam.  

Việc đi tìm một mẫu số chung cho tất cả các chế 

định, các khái niệm là một thách thức đối với các nhà 

làm luật. Không hướng tới một giải pháp tổng thể, 

việc chia nhỏ các cụm vấn đề là cách thức được tán 

thành và sử dụng ngày nay trong hệ thống pháp luật 

quốc gia, cụ thể là quy định về khả năng đi biển của 

tàu biển trong tổng thể các quy định phức tạp điều 

chỉnh hoạt động hàng hải. Quả thực trong hoạt động 

hàng hải hiện nay, các quy định về khả năng đi biển 

của tàu biển đã không chỉ còn dừng lại ở giá trị tham 

khảo theo các công ước quốc tế mà đã có sự hài hòa 

hóa, trở thành nội luật, là một quy định trong Bộ luật 

Hàng hải hiện hành. 
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[1] Reginald G Marsden (ed), Select Pleas in the Court 

of Admiralty, Vol.1 (Selden Society 1892) 35. 

[2] Lyon v Mells(1804) 5 East 428.  

[3] Lyon v Mells (1804) 5 East 428 per Lord 

Ellenborough CJ at p.436. 

[4] State v Scott, 34 So. 479, 481, 110, La. 369. 

[5] Standard Oil v Clan Line (1924) AC 100. 

[6] Empresa Cubana Importada de Alimentos 

‘Alimport’ v Iasmos Ship-ping Co SA, (The 

Good Friend) 2 Lloyd’s Rep 586.1984. 

[7] Alfred C Toepfer Schiffahrtsgesellschaft GmbH v 

Tossa Marine Co Ltd (The Derby) 2 Lloyd’s Rep. 

325, 1985. 
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Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/6/1990. 
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Tóm tắt 

Hơn 70% diện tích bề mặt trái đất được bao bọc 

bởi biển và đại dương nên biển là một bộ phận 

quan trọng trong cấu thành môi trường sống của 

con người. Biển không chỉ là môi trường cho hoạt 

động giao thông thương mại, khai thác du lịch mà 

còn cung cấp nguồn sống cho con người thông 

qua nguồn lợi thủy hải sản và trữ lượng tài 

nguyên thiên nhiên dồi dào. Đối với Việt Nam - 

một quốc gia có chiều dài bờ biển dọc theo chiều 

dài đất nước thì biển lại càng có vai trò quan 

trọng trong chiến lược hướng ra biển, làm giàu từ 

biển. Tuy nhiên, trong bối cảnh chuyển đổi kinh 

tế, sinh thái, xã hội mạnh mẽ của Việt Nam hiện 

nay, an ninh môi trường biển đang bị đe dọa bởi 

nhiều hiểm họa. Bài viết tập trung vào việc nhận 

diện các hiểm họa an ninh môi trường biển Việt 

Nam, phân tích cơ chế, chính sách, pháp luật Việt 

Nam về an ninh môi trường biển và đề xuất một 

số giải pháp hữu hiệu cho tăng cường bảo đảm an 

ninh môi trường biển Việt Nam. 

Từ khóa: An ninh, môi trường biển. 

Abstract 

As more than 70% of the earth's surface area is 

surrounded by seas and oceans, the sea is an 

important part of the human habitat. The sea 

provides not only an environment for commercial 

transportation and tourism activities but also 

aquatic resources and abundant natural resources. 

For Vietnam which is a country with a coastline 

along the length of the country, the sea plays an 

important role in the strategy to help Vietnam 

enrich from the sea. However, in the current context 

of Vietnam's strong economic, ecological and 

social transformation, the marine environment 

security is being threatened. The paper focuses on 

identifying threats to Vietnam's marine environment 

security, analyzing Vietnam's mechanisms, policies 

and laws on marine environment security and 

proposing some effective solutions to enhance the 

marine environment security. 

Keywords: Security, marine environment. 

1. Đặt vấn đề 

Hoạt động của con người ngày càng tác động tiêu 

cực tới môi trường biển và bảo đảm an ninh môi 

trường biển trở thành chủ đề được nhiều học giả nước 

ngoài đề cập tới, tiêu biểu như bài Is the Environment 

a National Security Issue? của tác giả Marc A. Levy 

đăng trên tạp chí Interational Security [9], bài 

Maritime environmental security của tác giả Dario 

Matika, Slavko Barić đăng trên tạp chí Scientific 

Journal of Maritime Research [4], bài Indian Ocean 

maritime security: energy, environmental and climate 

challenges của tác giả Brahma Chellaney  đăng trên 

tạp chí Journal of the Indian Ocean Region [3]. Điểm 

chung là hầu hết, các bài viết chỉ đề cập tới an ninh 

môi trường biển tại một vùng biển, một đại dương hay 

chính sách an ninh môi trường biển của một quốc gia 

không phải là Việt Nam. Nghiên cứu về an ninh môi 

trường biển Việt Nam chưa nhận được nhiều sự quan 

tâm của các học giả trong nước, với không nhiều bài 

viết, tiêu biểu có thể kể đến như bài “Pháp luật về an 

ninh môi trường biển Việt Nam trước yêu cầu cấp 

bách cần hoàn thiện” của TS. Nguyễn Lan Nguyên 

đăng trên tạp chí Công Thương [8] hay “Tác động của 

an ninh môi trường Biển Đông đối với chiến lược phát 

triển bền vững của các quốc gia Đông Nam Á” của tác 

giả Nguyễn Mậu Hùng [5], “Vì đại dương xanh: vấn 

đề an ninh môi trường biển ở Việt Nam” của tác giả 

Nguyễn Mạnh Dũng đăng trong kỷ yếu tọa đàm quốc 

tế về an ninh môi trường năm 2019 [1]. Do đó, nghiên 

cứu những vấn đề lý luận và pháp lý về an ninh môi 

trường biển Việt Nam, nhận diện các hiểm họa để làm 

cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính 

sách, pháp luật về bảo đảm an ninh môi trường biển 

Việt Nam là cần thiết. 

2. Khái niệm an ninh môi trường biển 

Với tư cách là một bộ phận thuộc phạm trù an 

ninh phi truyền thống, vấn đề an ninh môi trường 
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ngày càng nhận được sự chú ý của cộng đồng quốc 

tế trong bối cảnh tác động rõ nét của ô nhiễm, biến 

đổi khí hậu, đói nghèo, thiên tai, dịch bệnh, cạn kiệt 

tài nguyên,… Trong nỗ lực xây dựng một định nghĩa 

đầy đủ về an ninh môi trường, Liên hợp quốc đưa ra 

quan điểm an ninh môi trường là sự cân bằng ổn 

định của các yếu tố cấu thành môi trường nhằm đảm 

bảo cho điều kiện sống và phát triển của con người 

và các giống loài khác đang sinh sống trong môi 

trường đó [2]. 

Theo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, an ninh 

môi trường là sự chủ động giảm thiểu các mối đe dọa 

của con người đến chức năng sinh quyển và các thành 

phần khác của môi trường. Trong pháp luật Nga, an 

ninh môi trường được định nghĩa là bảo vệ môi trường 

và các lợi ích quan trọng của con người khỏi những 

tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động kinh tế, các 

thảm họa tự nhiên hay nhân tạo [10]. Tại điều 2 Luật 

bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2014, có đưa ra 

định nghĩa: “an ninh môi trường là việc bảo đảm 

không có tác động lớn của môi trường đến sự ổn định 

chính trị, xã hội và phát triển kinh tế của quốc gia”.  

 Biển là một bộ phận cấu thành của môi trường, 

do đó, an ninh môi trường biển là một phần trong 

tổng thể khái niệm an ninh môi trường, có gắn bó 

chặt chẽ với vấn đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 

trường, suy giảm hệ sinh thái,... Theo quan điểm của 

tác giả Nguyễn Mạnh Dũng, an ninh môi trường biển 

là mọi hoạt động liên quan đến biển đều không ảnh 

hưởng lớn đến sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, 

đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của quốc gia 

và toàn cầu [1]. 

Mặc dù hiện chưa có định nghĩa chính thức về an 

ninh môi trường biển trong sự nghiên cứu của các 

học giả nhưng qua những phân tích lý luận về an 

ninh môi trường, theo quan điểm của nhóm tác giả 

trong bài viết này, an ninh môi trường biển là việc 

giảm thiểu các mối hiểm họa do tác động của con 

người và tự nhiên đến môi trường biển nhằm duy trì 

trạng thái ổn định của môi trường biển, góp phần 

đảm bảo phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của 

quốc gia. 

Cũng cần có sự phân biệt giữa an ninh môi trường 

biển với ô nhiễm môi trường biển. Tại khoản 4 điều 1 

Công ước Luật biển năm 1982 có đưa ra khái niệm, “ô 

nhiễm môi trường biển là việc con người trực tiếp 

hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng vào 

môi trường biển, bao gồm cả các cửa sông, khi việc đó 

gây ra hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn 

hại đến nguồn lợi sinh vật, đến hệ động vật, hệ thực 

vật biển, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, gây 

trở ngại cho các hoạt động ở biển, kể cả việc đánh bắt 

hải sản và các việc sử dụng biển một cách hợp pháp 

khác, làm biến đổi chất lượng nước biển về phương 

diện sử dụng nó và làm giảm sút các giá trị mỹ cảm 

của biển”. Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm môi 

trường biển, có thể là nguyên nhân tự nhiên (do sự bào 

mòn, sạt lở núi đồi, phun trào của núi lửa, triều cường 

nước dâng cao vào sâu gây ô nhiễm các dòng sông,…) 

hoặc nguyên nhân do con người (như xả thải rác, nước 

thải từ hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, từ khai 

thác dầu và sự cố dầu tràn trên biển). Ô nhiễm môi 

trường biển làm mất trạng thái ổn định, cân bằng của 

môi trường biển và do đó, trở thành hiểm họa an ninh 

môi trường biển.   

An ninh môi trường biển cũng có sự phân biệt 

với an toàn hàng hải. Trong báo cáo năm 2008 của 

Tổng thư ký Liên hợp quốc gửi tới Hội đồng Liên 

hợp quốc với tiêu đề “Đại dương và luật của biển” có 

nêu rõ “an toàn hàng hải là những giải pháp phòng 

ngừa và giảm thiểu tới mức thấp nhất các tai nạn xảy 

ra trên biển”. Như vậy, hệ lụy của mất an toàn hàng 

hải khi xảy ra tai nạn hàng hải như sự cố tràn dầu 

hay hàng hóa nguy hiểm vận chuyển từ tàu tràn ra 

biển sẽ đe dọa tới trạng thái ổn định của môi trường 

biển, trở thành hiểm họa an ninh môi trường biển. 

3. Nhận diện các hiểm họa an ninh môi 

trường biển Việt Nam 

Hiểm hoạ là những sự kiện, sự cố hay hiện tượng 

không bình thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có 

khả năng đe dọa đến tính mạng, tài sản và đời sống 

của con người. Nguồn gốc của hiểm họa có thể đến 

từ tự nhiên (bão lụt, động đất,…) hoặc do hoạt động 

của con người gây ra (ô nhiễm môi trường, rò rỉ chất 

độc hại,…). Đối với môi trường biển, các hiểm họa 

đe dọa an ninh được hiểu là những sự cố gây ra bởi 

tự nhiên hay hoạt động của con người, gây mất ổn 

định, phá vỡ trạng thái cân bằng của môi trường biển. 

Có thể nhận diện một số hiểm họa chính đang hiện 

hữu đe dọa an ninh môi trường biển Việt Nam gồm: 

3.1. Hoạt động vận tải biển  

Sự phát triển của ngành vận tải biển đã đóng góp 

một vị trí quan trọng đối với Việt Nam trong phát triển 

kinh tế. Tuy nhiên, hệ thống cảng biển ngày càng mở 

rộng quy mô tiếp nhận lượng lớn tàu cập cảng đã trở 

thành hiểm họa, chiếm đến 18% trong việc gây ô 
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nhiễm môi trường biển mà đặc biệt phải kể đến các sự 

cố, tai nạn hàng hải. Mặc dù tai nạn hàng hải đã được 

kiểm soát, giảm dần từ 60 vụ năm 2011, xuống còn 16 

vụ vào năm 2018 và chưa đến 10 vụ được ghi nhận 

năm 2019 nhưng các vụ đâm va, chìm đắm tàu lớn, 

gây thiệt hại cho tính mạng, tài sản và ô nhiễm nghiêm 

trọng môi trường biển lại gia tăng [6]. Đặc biệt sau 

đâm va kéo theo sự cố tràn dầu, sự cố vỡ đường ống, 

sự cố khi tàu chở hóa chất là nguyên nhân gây ô 

nhiễm nặng nề môi trường biển.  

Bên cạnh đó việc xả rác và nước thải sinh hoạt từ 

tàu xuống biển, xả thải nước dằn tàu xử lý chưa tốt, 

sử dụng sơn hà chống độc, thải phế liệu từ nạo vét 

luồng lạch và xây dựng cảng, phá dỡ tàu biển,… 

cũng đang là những hiểm họa hiện hữu đe dọa an 

ninh môi trường biển Việt Nam. 

3.2. Biến đổi khí hậu 

Theo đánh giá của các chuyên gia thì Việt Nam là 

quốc gia xếp thứ bảy về rủi ro khí hậu dài hạn trên 

thế giới. Biến đổi khí hậu đe dọa nghiêm trọng an 

ninh môi trường biển, làm suy giảm và thu hẹp diện 

tích hệ sinh thái vùng bờ, đặc biệt là diện tích rừng 

ngập mặn. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, 

khoảng 17% diện tích sẽ bị ngập nếu đạt ngưỡng 5m 

mực nước biển dâng thêm. Biến đổi khí hậu cùng 

hiện tượng El-Nino đã dẫn đến hiện tượng “tẩy trắng 

san hô”, bùng phát động thực vật phù du, làm thay 

đổi môi trường theo chiều hướng bất lợi cho sự phát 

triển của thảm cỏ biển, tăng chiều hướng axit hóa đại 

dương dẫn tới tàn phá nhiều hệ sinh thái biển. 

3.3. Hoạt động du lịch, kinh tế ven bờ và rác 

thải ra biển 

Lợi thế tiềm năng của đường bờ biển trải dài với 

125 bãi tắm, 2.273 đảo ven bờ giúp ngành du lịch 

đóng góp vị trí quan trọng trong phát triển đất nước. 

Tuy nhiên, việc buông lỏng quản lý phát triển du lịch 

khiến nhiều cảnh quan đặc sắc, hệ sinh thái biển tổn 

thương, kèm theo một lượng lớn nước thải, rác thải 

từ hoạt động du lịch trở thành hiểm họa của an ninh 

môi trường biển. 

Phát triển hoạt động kinh tế ven bờ trong đó có 

nuôi trồng thủy sản với các chất thải, nước thải, hóa 

chất, thuốc thú y thủy sản được xả ra biển đang là 

hiểm họa báo động đe dọa môi trường biển. Theo số 

liệu của Tổng cục Thống kê, hiện cả nước có 1.126,2 

nghìn ha nuôi trồng thủy hải sản. Bình quân 1ha nuôi 

tôm xả ra khoảng 5 tấn chất thải rắn và hàng nghìn 

m3 nước thải/năm thì với tổng diện tích trên 600.000 

ha nuôi tôm, hàng năm xả ra gần 3 triệu tấn chất thải 

rắn ra môi trường biển. Ngoài ra, khoảng hơn 70% 

lượng rác thải từ đất liền ra biển cũng đang trở thành 

một hiểm họa an ninh môi trường biển đặt trong bối 

cảnh phát triển mạnh mẽ của các đô thị và cụm công 

nghiệp (riêng các đô thị ven biển ước tính đã thải 

14,12 triệu tấn rác hàng năm ra biển) [6]. 

3.4. Khai thác quá mức tài nguyên, sinh vật 

biển 

Biển Việt Nam có sự đa dạng sinh học với 1.600 loài 

giáp xác, 2.500 loài sò trai, 2.030 loài cá và rất nhiều 

loài chim biển [7]. Ngoài ra, biển Việt Nam còn có 

các hệ sinh thái rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô, 

hệ sinh thái đảo, bờ đá, cồn cát. Tuy nhiên, tình trạng 

khai thác cạn kiệt với nhiều phương pháp tận diệt đã 

làm cạn kiệt trữ lượng nguồn lợi thủy sản mà theo 

chuyên gia, hiện trên 120 loài sinh vật biển cần đưa 

vào Sách đỏ để bảo tồn. Chỉ một vụ nổ bom chai có 

thể giết chết san hô trong vòng bán kính 0,5 - 1,5m, 

để san hô ở chỗ đó phục hồi thì mất khoảng 5 - 10 

năm [7]. Từ năm 2002, Viện Tài nguyên Thế giới đã 

cảnh báo khoảng 80% rạn san hô ở vùng biển Việt 

Nam nằm trong tình trạng rủi ro và nếu không có 

hành động tích cực thì biển Việt Nam sẽ trở thành 

“thủy mạc” không còn rạn san hô và cũng không còn 

tôm cá nữa. 

3.5. Các hiểm họa xuyên biên giới trong khu 

vực Biển Đông 

Hiểm họa xuyên biên giới được hiểu là những 

hiểm họa mà tác động của nó có ảnh hưởng tới ít 

nhất từ hai quốc gia trở lên. Chiếm gần 30% diện 

tích Biển Đông, Việt Nam là một trong những quốc 

gia chịu nhiều nguy cơ đối với các hiểm họa xuyên 

biên giới đe dọa an ninh môi trường biển. Cấu trúc 

tam giác san hô lớn hơn 500 loài và trữ lượng nguồn 

thủy sản của hơn 3.000 loài sinh vật ngoài khơi biển 

Đông là một phần di sản chung nhân loại. Tuy nhiên 

hoạt động xây dựng cải tạo, bồi đắp các thực thể 

nhân tạo của Trung Quốc trong thời gian qua đã chôn 

vùi vĩnh viễn nhiều vùng san hô quanh khu vực. Việc 

nạo vét sâu lớp cạn cát, sỏi đá trong xây dựng khiến 

san hô phải mất hàng ngàn năm để phục hồi. Theo số 

liệu thống kê của TS. John W. MCManus, đã có gần 

12.000ha rạn san hô bị hủy diệt, gây thiệt hại trên 4 tỉ 

USD mỗi năm [7]. Ngoài ra, sự cố tràn dầu xuyên 

biên giới, chuyên chở chất thải trái phép, sự di 

chuyển của các sinh vật ngoại lai theo hoàn lưu xâm 

nhập vào biển Việt Nam cũng là những hiểm họa của 

an ninh môi trường biển Việt Nam. 
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4. Pháp luật Việt Nam về an ninh môi trường 

biển 

Nhận thức được vai trò của an ninh môi trường, 

đặc biệt là an ninh môi trường biển đối với sự phát 

triển đất nước, Việt Nam đã trở thành thành viên của 

nhiều văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng như: Công 

ước Ramsar năm 1971, Công ước của UNESCO năm 

1972, Công ước MARPOL 73/78, Công ước Luật 

biển năm 1982, Công ước về đa dạng sinh học năm 

1992,… Ngoài ra, Quốc hội Việt Nam cũng thông 

qua nhiều luật như: Luật Biển năm 2012, Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2014, Bộ luật Hàng hải năm 

2015, Luật Tài nguyên, biển và hải đảo năm 2015 

làm nền tảng cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo đảm 

an ninh môi trường biển Việt Nam. 

4.1. Quy định bảo vệ môi trường biển trong 

hoạt động hàng hải 

Việt Nam có trên 1.700 tàu vận tải, cùng với số 

lượng tàu cá khoảng 130.000 tàu, tương ứng với 

lượng nhiên liệu xăng dầu tiêu thụ khoảng gần 4 

triệu tấn/năm. Có thể nói, đây chính là nguồn gây ra 

ô nhiễm môi trường biển. Điều 35 Luật Biển Việt 

Nam quy định rõ trách nhiệm của tàu thuyền, tổ chức, 

cá nhân trong việc ngăn ngừa và hạn chế tối đa thiệt 

hại có thể xảy ra cho môi trường biển khi vận chuyển, 

bốc dỡ các loại hàng hóa, thiết bị có khả năng gây 

hại. Cũng theo quy định tại điều 105 Bộ luật Hàng 

hải Việt Nam, tàu biển chuyên dùng để vận chuyển 

dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc hàng hóa nguy 

hiểm khác bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường. Trên thực 

tế, tất cả các loại tàu tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho môi 

trường biển (như tàu chạy bằng năng lượng hạt 

nhân,…) khi cập cảng đều yêu cầu phải có bảo hiểm 

trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi 

trường cũng như hợp đồng ký kết với các lực lượng 

ứng phó sự cố môi trường để đảm bảo có đủ năng 

lực ứng phó khi tàu xảy ra sự cố. Ngoài ra, Điều 50 

của Luật BVMT và điều 45 của Luật tài nguyên, biển 

và hải đảo năm có yêu cầu: “nước thải từ tàu thuyền, 

giàn khoan, giàn khai thác dầu khí và các công trình, 

thiết bị khác trên biển; bùn dầu và bùn chứa hợp chất 

độc hại trong thăm dò, khai thác dầu khí, nước dằn 

tàu, nước súc, rửa tàu, nước la canh phải được xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra 

biển”. Việc quản lý chặt chẽ các chất thải rắn phát 

sinh từ tàu thuyền, từ các công trình trên biển, xử lý 

bùn nạo vét luồng hàng hải, thu gom, phân loại, vận 

chuyển và xử lý các chất thải trôi nổi trên biển và 

ven bờ cũng là một yêu cầu bắt buộc trong bảo đảm 

an ninh môi trường biển.Các cảng biển phải có hệ 

thống tiếp nhận và xử lý chất thải sinh hoạt, dầu cặn 

từ các phương tiện trên biển. 

Một bước tiến mới trong bảo đảm an ninh môi 

trường biển là việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Kế hoạch thực hiện các phụ lục III, IV, V và VI của 

Công ước MARPOL 1978 mà Việt Nam là thành viên. 

Theo kế hoạch này, từ năm 2016 đến năm 2020, 

Chính phủ thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống văn 

bản quy phạm pháp luật về ngăn ngừa ô nhiễm môi 

trường do tàu gây ra và quản lý chất thải phát sinh từ 

tàu trong hoạt động hàng hải, hoạt động thăm dò, khai 

thác dầu khí ngoài khơi. Từ năm 2016 đến năm 2030, 

Chính Phủ sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu tư 

xây dựng, nâng cấp các hệ thống tiếp nhận chất thải 

tại các cảng biển theo quy định của Phụ lục III, IV, V 

và VI của Công ước MARPOL; nghiên cứu, triển khai 

áp dụng các trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát chất thải 

phát sinh từ tàu biển. 

4.2. Quy định về ứng phó khắc phục sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc trên biển 

Luật Tài nguyên, biển, đảo dành hẳn chương VI 

với 15 điều quy định về vấn đề này. Luật khẳng định 

“ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc 

trên biển là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và 

cá nhân”. Việc ứng phó với sự cố phải được phân cấp 

để đảm bảo sự thống nhất cũng như phù hợp với 

trách nhiệm của các cơ quan như Ủy ban quốc gia 

tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương, chủ cơ sở gây ra sự 

cố trong công tác ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, 

hóa chất độc trên biển. Luật cũng quy định rõ đối với 

các phương tiện gây sự cố, bên cạnh nghĩa vụ phải 

bồi thường thiệt hại thì phải áp dụng các biện pháp 

nhằm làm sạch môi trường biển, trả lại hiện trạng 

ban đầu. Những quy định này góp phần nâng cao ý 

thức tuân thủ của các cá nhân, tổ chức trong bảo vệ 

an ninh môi trường biển Việt nam. 

Trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014 tại Điều 

112 quy định về trách nhiệm của từng đối tượng 

trong khắc phục sự cố môi trường nói chung, bao 

gồm cả sự cố tràn dầu trên biển.  

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban 

hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 

14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
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“khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu là các hoạt động 

nhằm làm sạch đất, nước, hệ sinh thái khu vực bị 

nhiễm dầu và các biện pháp hạn chế thiệt hại, phục 

hồi môi sinh, môi trường sau sự cố tràn dầu”. Tuy 

nhiên, trong Quy chế không có quy định cụ thể nào 

về hoạt động này mặc dù Chương 4 có tiêu đề “Khắc 

phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu”. Khắc 

phục khiếm khuyết này, ngày 26/12/2018 Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 

33/2018/TT-BTNMT quy định quy trình khắc phục 

hậu quả sự cố tràn dầu trên biển, hướng dẫn các địa 

phương đánh giá mức độ tổn thương, ô nhiễm và yêu 

cầu bồi thường sau sự cố. Thủ tướng Chính Phủ cũng 

ban hành Quyết định 133/QĐ-TTg 2020 ngày 

17/01/2020 về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn 

dầu. Trong bản kế hoạch có dự kiến một số tình 

huống sự cố tràn dầu và phân công rõ chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong công tác 

phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu. 

4.3. Quy định kiểm soát nguồn ô nhiễm từ đất 

liền ra biển 

Luật BVMT có quy định bảo vệ an ninh môi 

trường biển trước hệ lụy từ phát triển du lịch sinh 

thái kinh tế ven bờ. Điều 77 của Luật BVMT yêu cầu 

cá nhân, tổ chức: “khi khai thác hoạt động du lịch 

phải thực hiện các biện pháp lắp đặt, bố trí đủ và hợp 

lý công trình vệ sinh, thiết bị thu gom chất thải, bố trí 

nhân lực làm vệ sinh môi trường” nhằm hạn chế 

giảm lượng rác thải từ hoạt động du lịch ra biển. 

Riêng đối với các cá nhân, tổ chức nuôi trồng 

thủy sản bắt buộc phải áp dụng các biện pháp xử lý 

dịch bệnh, các giải pháp khoa học trong xử lý rác 

thải. Thực tiễn nuôi trồng thủy sản cho thấy, khi xảy 

ra dịch bệnh nếu không được xử lý đúng cách sẽ gây 

ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển. Đối với các 

cá nhân, tổ chức khi tiến hành “hoạt động thăm dò, 

khai thác và chế biến khoáng sảnphải có nghĩa vụ thu 

gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải độc hại 

và chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng trong 

bảo vệ môi trường biển”. 

Ngoài ra, tại Điều 45, Điều 46 của Luật Tài 

nguyên, biển và hải đảo cũng đưa ra yêu cầu áp dụng 

các biện pháp xử lý chất xả thải từ hoạt động sản 

xuất, hoạt động khai thác khoáng sản dưới sự giám 

sát của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ môi 

trường biển. Nếu các cá nhân, tổ chức thực hiện 

đúng các yêu cầu này sẽ góp phần giảm thiểu các tác 

động từ nguồn rác thải từ đất liền đổ ra biển. Tuy 

nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy các quy định trên 

không phát huy hiệu quả do chưa xây dựng một hệ 

thống các yêu cầu về quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

phù hợp đối với chất thải trước khi đổ ra biển. 

4.4. Quy định ứng phó với biến đổi khí hậu 

Ứng phó với biến đổi khí hậu là trách nhiệm của 

toàn xã hội, được khẳng định rõ trong Luật bảo vệ 

môi trường. Một số biện pháp hữu hiệu được đưa ra 

trong Luật bảo vệ môi trường có thể kể đến như 

kiểm soát khí thải và các chất độc hại, sử dụng 

nguồn năng lượng sạch an toàn cho môi trường,phát 

triển các ngành khoa học và ứng dụng khoa học, 

công nghệ trong xử lý rác thải. 

4.5. Quy định kiểm soát nguồn ô nhiễm từ đất 

liền ra biển 

Quy định trách nhiệm của các cơ quan trong bảo 

đảm an ninh môi trường biển. 

Hệ thống các cơ quan bảo đảm an ninh môi 

trường biển không được xác định riêng trong một 

văn bản pháp luật, tuy nhiên, có thể hiểu hệ thống 

các cơ quan này nằm trong hệ thống các cơ quan 

quản lí nhà nước về môi trường, trong đó, Chính phủ 

thống nhất quản lí nhà nước về bảo đảm an ninh môi 

trường biển trên phạm vi cả nước, Ủy ban nhân dân 

các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền giáo 

dục pháp luật và bảo đảm an ninh môi trường biển 

trong phạm vi địa phương. Hệ thống các cơ quan có 

thẩm quyền chuyên môn bao gồm; Hải quân nhân 

dân, Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ bảo 

vệ các đảo; Bộ đội biên phòng Việt Nam; Cảnh sát 

nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ tuần tra trên biển; 

Các lực lượng hải quan, y tế, kiểm dịch làm nhiệm 

vụ kiểm soát từng mặt công tác của ngành mình. 

5. Đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luậtvề 

bảo đảm an ninh môi trường biển Việt Nam 

5.1. Hoàn thiện chính sách Chiến lược quốc 

gia về an ninh môi trường biển Việt Nam 

An ninh môi trường biển có mối quan hệ mật thiết 

với an ninh quốc gia, do đó, ban hành Chiến lược quốc 

gia về an ninh môi trường biển là cần thiết cho việc 

thiết lập các thiết chế, hoàn thiện pháp luật và thực thi 

có hiệu quả pháp luật về an ninh môi trường biển. 

Nội dung bản Chiến lược quốc gia về an ninh 

môi trường biển cần phải: (1) thể hiện tầm nhìn toàn 

diện về an ninh môi trường biển, trong đó nêu rõ các 

sáng kiến quốc tế cũng như trách nhiệm của quốc gia 

trong bảo đảm an ninh môi trường biển, nhận định 

lợi ích, vai trò quan trọng của an ninh môi trường 



 

 

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ  

112 SỐ 64 (11-2020) 

TẠP CHÍ                    ISSN: 1859-316X 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 

biển đối với sự phát triển đất nước; (2) nhận diện và 

đánh giá các hiểm họa an ninh môi trường biển Việt 

Nam; (3) xác định mục tiêu và kế hoạch hành động 

cụ thể qua hệ thống các giải pháp như xây dựng pháp 

luật, đào tạo nguồn nhân lực, huy động nguồn tài 

chính, tăng cường hợp tác quốc tế,… nhằm đảm bảo 

tăng cường an ninh môi trường biển Việt Nam. 

Việc hoàn thiện chính sách này nếu được thực 

hiện sẽ mang lại tính khả thi và hiệu quả cao bởi khi 

an ninh môi trường biển được đặt lên phạm trù của 

an ninh quốc gia sẽ là cơ sở để các cơ quan thực thi 

triển khai, huy động nguồn nhân lực, vật lực cho bảo 

đảm an ninh môi trường biển. 

5.2.Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo đảm 

an ninh môi trường biển 

Mặc dù pháp luật Việt Nam về đảm bảo an ninh 

môi trường biển đã tương đối đầy đủ nhưng còn tồn 

tại nhiều bất cập trong thực tiễn thi hành và cần hoàn 

thiện theo hướng:  

Thứ nhất, cần ban hành phụ lục các ngành sản 

xuất, các lĩnh vực kinh doanh ít gây ô nhiễm môi 

trường biển từ đó, có những chính sách ưu đãi riêng 

về thuế, về hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ thủ tục vay vốn để 

thu hút các doanh nghiệp đầu tư, góp phần bảo đảm 

an ninh môi trường biển. 

Thứ hai: hoàn thiện pháp luật về Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với các chất xả thải. Hiện hệ thống 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chung đối với chất xả 

thải có sự không thống nhất với quy chuẩn kỹ thuật 

đối với từng chất xả thải đặc thù (như nước thải từ 

chế biến thép, chế biến tinh bột sắn, chế biến thủy 

sản, chăn nuôi, bột giấy, thuốc dệt nhuộm..). Ví dụ, 

quy chuẩn kỹ thuật chung yêu cầu nước thải phải 

đảm bảo 33 chỉ tiêu thì quy chuẩn kỹ thuật đặc thù 

về sản xuất thép chỉ quy định 24 chỉ tiêu và sản xuất 

giấy chỉ có 8 chỉ tiêu phải đảm bảo trước khi xả thải 

ra môi trường. Vì vậy, cần phải tiến hành rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các quy chuẩn đã ban hành cho thống 

nhất và phù hợp với tình hình thực tiễn theo hướng 

quy chuẩn áp dụng riêng phải yêu cầu cao hơn quy 

chuẩn chung, có tính đến yếu tố phù hợp với các quy 

chuẩn của quốc tế và các quốc gia khác. 

Thứ ba: trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã 

có quy định về quan trắc môi trường, thông tin về tình 

hình môi trường, thanh tra, kiểm tra ô nhiễm môi 

trường, nhưng chưa quy định cụ thể về phát hiện ô 

nhiễm môi trường biển. Luật Tài nguyên, môi trường 

biển và hải đảo 2015 quy định cụ thể hơn, nhưng vẫn 

thiếu các yếu tố như nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở 

vật chất, khoa học công nghệ đặc biệt công nghệ 4.0 

nhằm bảo đảm phát hiện ô nhiễm môi trường biển. Do 

đó cần bổ sung thêm các quy định nhằm phát hiện kịp 

thời nguồn gây ô nhiễm môi trường biển cũng như các 

phương pháp đánh giá mức độ thiệt hại mà nguồn ô 

nhiễm gây ra cho môi trường biển. 

Thứ tư: mặc dù đã có quy định về kiểm soát các 

nguồn chất thải ra biển từ đất liền được ghi nhận tại 

Điều 43 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ điều tra, thống 

kê, đánh giá, phân loại ô nhiễm do nguồn phát thải từ 

đất liền. Thực trạng xả thải rác nhựa quá lớn của Việt 

Nam trong thời gian qua cho thấy cần bổ sung thêm 

các quy định cụ thể hơn trong pháp luật môi trường 

để kiểm soát chất thải nhựa trên biển. 

Thứ năm: việc thực thi các biện pháp nhằm hạn chế, 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển có liên quan đến 

luật môi trường và các luật chuyên ngành trên đất liền. 

Nhằm đảm bảo quá trình kiểm soát ô nhiễm biển được 

thực thi một cách thống nhất cần bổ sung thêm trong 

Luật bảo vệ môi trường và các luật chuyên ngành trên 

đất liền các quy định về kiểm soát ô nhiễm rác thải phát 

sinh từ đất liền ra biển cho phù hợp với Điều 43 của 

Luật Tài nguyên Môi trường biển và hải đảo. 

Thứ sáu: cần tăng nặng trách nhiệm pháp lý với 

nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi 

xâm hại an ninh môi trường biển. Hiện nay, chế tài 

xử lý các hành vi vi phạm bao gồm trách nhiệm hành 

chính, trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. 

Trên thực tế, số vụ việc bị xử phạt hành chính rất ít 

và hiệu quả chưa cao. Trách nhiệm dân sự mờ nhạt, 

khó khăn trong giải quyết bồi thường khi chưa xác 

định được chính xác thiệt hại đối với môi trường 

biển. Thực tiễn cho thấy có rất nhiều doanh nghiệp 

gây ô nhiễm nặng nề cho an ninh môi trường biển 

như vụ Vedan, vụ Formossa Hà Tĩnh,… nhưng chế 

tài xử phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại chưa cao. 

Chưa có pháp nhân thương mại, tổ chức, cá nhân nào 

bị xử lý hình sự về hành vi gây ô nhiễm môi trường 

dù trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 có quy 

định. Do đó, cần hoàn thiện các quy định tại điều 

182, điều 185 Bộ luật hình sự Việt Nam, đồng thời 

bổ sung thêm các quy định về phòng phòng tội phạm 

và vi phạm pháp luật về môi trường liên quan đến 

yếu tố nước ngoài. Bổ sung thêm thẩm quyền điều 

tra theo Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự và thẩm 

quyền tạm giữ người, tang vật, phương tiện vi phạm 
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hành chính theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, 

tăng thẩm quyền xử phạt cho lực lượng Cảnh sát 

phòng chống tội phạm về ô nhiễm môi trường. 

Thứ bảy: Cần sớm nghiên cứu xây dựng Luật 

biến đổi khí hậu để triển khai phù hợp trong điều 

kiện Việt Nam. Đây cũng là xu hướng của các quốc 

gia trên thế giới. 

5.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ 

quan bảo đảm an ninh môi trường biển 

An ninh môi trường biển được bảo đảm bởi hoạt 

động của nhiều cơ quan có thẩm quyền. Trong pháp 

luật hiện hành có đưa ra trách nhiệm của các cơ quan từ 

Chính phủ đến UBND các Cấp, các Bộ, Ngành trong 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển. Tuy nhiên, diễn 

biến gia tăng ô nhiễm môi trường biển trong thời gian 

qua đã cho thấy sự yếu kém trong quản lý môi trường 

biển, bộc lộ nhiều bất cập, chồng chéo, thiếu vắng liên 

kết phối hợp giữa các ban ngành. Do đó, cần xây dựng 

các quy chế tạo thống nhất hành động cho các cơ quan 

hữu quan. Ngoài ra cũng cần đầu tư tài chính, nguồn 

lực, trang thiết bị và đào tạo kiến thức chuyên môn 

nghiệp vụ cho các lực lượng chấp pháp như cảnh sát 

biển, kiểm ngư, hải quan, bộ đội biên phòng cửa khẩu 

trong bảo đảm an ninh môi trường biển. Các lực lượng 

chức năng cần sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, nâng 

cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảm nhận 

công tác chuyên trách về bảo đảm an ninh môi trường 

biển, ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học công 

nghệ trong giám sát, cảnh báo khí hậu thiên tai cũng 

như trong việc phát hiện, xử lý sớm các tội xâm phạm 

an ninh môi trường biển. 

5.4. Phát triển bền vững các hoạt động du lịch, 

kinh tế ven bờ  

Để phát triển các hoạt động du lịch - kinh tế ven 

bờ bền vững trong mối quan hệ với an ninh môi 

trường biển, cần: (1) xây dựng quy hoạch và đầu tư 

phát triển du lịch biển một cách thống nhất, có sự 

liên kết giữa địa phương ven biển nhằm khai thác tối 

đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư, cơ sở hạ tầng phục 

vụ du lịch biển; (2) đa dạng hoá, chuyên biệt hóa các 

sản phẩm và dịch vụ du lịch biển thân thiện môi 

trường; (3) sử dụng sự tiến bộ của công nghệ trong 

nuôi trồng thủy hải sản nhằm xử lý, giảm thiểu các 

chất thải từ khu vực này ra biển, nhân rộng các mô 

hình nuôi đa dạng như tôm sú kết hợp với các loại cá 

khác để môi trường nuôi bền vững, hạn chế dịch 

bệnh; (4) tăng cường đầu tư cơ sở vật chất bằng 

nguồn quỹ ngân sách nhà nước cho các vùng nuôi, 

phát triển khai thác thủy sản xa bờ; (5) ổn định đời 

sống cho ngư dân yên tâm bám biển, ưu tiên dùng 

những biện pháp đánh bắt thân thiện cho môi trường. 

6. Kết luận 

Phát triển kinh tế biển bền vững với đảm bảo an 

ninh môi trường biển đã trở thành xu thế tất yếu của 

Việt Nam. Việc nhận diện các hiểm họa đối với an 

ninh môi trường biển là cấp bách giúp cho các nhà 

hoạch định chính sách, các nhà lập pháp Việt Nam có 

những giải pháp xây dựng pháp luật và ưu tiên nguồn 

lực cho phòng ngừa, ứng phó với từng hiểm họa. 

Nhóm tác giả hy vọng rằng thông qua việc phân tích 

các quy định của pháp luật đồng thời đề xuất những 

giải pháp, kiến nghị được nêu trong bài báo sẽ góp 

phần nhỏ bé trong việc tăng cường bảo đảm an ninh 

môi trường biển Việt Nam.  
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