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2.2.2. Nước thải chứa dầu ................................................................................ 18 
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CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM ............................................................................. 26 
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Bảng 2.2. Hàm lượng dầu gây tử vong 50% lượng động vật thí nghiệm (LC50) đối với 

một số nhóm động vật ........................................................................................................ 23 



4 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

Việt Nam là một quốc gia ven biển. Với đường bờ biển dài hơn 3260km, nước 

ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành vận tải biển. Theo Quy hoạch phát 

triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1517/QĐ-TTg thì tổng sản lượng vận tải của 

đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng 140 đến 152 triệu tấn, trong đó vận 

tải biển quốc tế đạt khoảng từ 40 đến 46 triệu tấn, vận tải biển trong nước đạt khoảng 

từ 100 đến 106 triệu tấn. Tổng trọng tải đội tàu biển Việt Nam đến năm 2020 đạt 

khoảng từ 6,84 đến 7,52 triệu tấn. 

Hoạt động của đội tàu biển Việt Nam đang gây ra không ít những tác động đến 

môi trường biển, không khí do tình trạng kỹ thuật, do công tác vận hành. Để phát triển 

bền vững hoạt động vận tải biển cũng như từng bước hội nhập với thế giới, việc  xây 

dựng và áp dụng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái cho đội tàu biển Việt Nam là vô cùng 

cần thiết. 

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài 

 Hiện nay, ở Việt Nam đã có những nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài 

bao gồm: Đề án cấp Bộ GTVT về hệ thống cảng sinh thái (eco-port) và Đề án cấp Bộ 

GTVT về xây dựng hệ thống đường sắt sinh thái (eco-train). 

3. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi tiến hành nghiên cứu xây dựng bộ tiêu 

chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển Việt Nam theo lộ trình chiến lược phát triển 

bền vững giao thông vân tải khu vực ASEAN. 

4. Phương pháp nghiên cứu, kết cấu của công trình nghiên cứu 

 Các phương pháp sau đây được sử dụng trong nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích thống kê 

- Phương pháp chuyên gia. 

Kết cấu của công trình nghiên cứu bao gồm 3 chương: 

- Chương 1. Hiện trạng sử dụng năng lượng tàu biển Việt Nam 

- Chương 2. Tác động đến môi trường của tàu biển Việt Nam 

- Chương 3. Bộ tiêu chí sinh thái cho tàu biển Việt Nam. 
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5. Kết quả đạt được của đề tài: 

 Đã xây dựng được bộ tiêu chí sinh thái cho tàu biển Việt Nam trên 

cơ sở 03 tiêu chí quan trọng 

- Tiêu chí 1 Chính sách, kế hoạch 

- Tiêu chí 2 Bộ máy quản lý, nhân sự 

- Tiêu chí 3 Tiêu chí kỹ thuật. 
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CHƯƠNG 1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA TÀU 

BIỂN VIỆT NAM  

 

1.1. HIỆN TRẠNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU BIỂN 

VIỆT NAM 

1.1.1. Hiện trạng đội tàu trong nước 

Theo báo cáo đăng ký tàu của Cục HHVN tính đến 13/10/2010, đội tàu biển 

Việt Nam có 1630 chiếc với tổng trọng tải 6.847.212 DWT. Xét về số lượng, đội tàu 

treo cờ Việt Nam đứng thứ 3/10 nước ASEAN, sau Singapore và Indonesia, trong đó 

phần lớn các tàu mang cờ quốc tịch Singapore thuộc sở hữu của chủ tàu nước ngoài; 

Xét về tổng trọng tải, đội tàu Việt Nam đứng thứ  4/10 nước ASEAN, đứng sau các 

nước Singapore (gấp 1,5 lần tổng trọng tải đội tàu Việt Nam), Malaysia (2,9 lần), 

Philippine (1,8 lần).  

Xét về độ tuổi bình quân, đội tàu treo cờ Việt Nam hiện là 13,1 đứng hàng thứ 

hai trong khu vực ASEAN, chỉ xếp sau Singapore và thấp hơn độ tuổi trung bình của 

đội tàu thế giới. Độ tuổi bình quân của đội tàu vận tải biển treo cờ của hầu hết các 

nước ASEAN và Trung Quốc có tuổi bình quân đều trên 20 tuổi (Singapore là 12, Thái 

Lan là 25,7; Malaysia là 20,5; Inđonesia là 25,6; Philippin là 25,3; Campuchia là 28,5); 

Về chủng loại tàu: So với năm 2002, trọng tải đội tàu hàng rời năm 2010 tăng 

tới gần 12 lần; tàu bách hóa và tàu container tăng 2,5 lần, tàu dầu sản phẩm và tàu LPG 

tăng hơn 6 lần. Về tỷ lệ, tuy tỷ lệ trọng tải đội tàu bách hoá trong tổng trọng tải đội tàu 

đã giảm 20% so với năm 2002 nhưng loại tàu này vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất cả về số 

lượng  (83%) và trọng tải (42%). Một số loại tàu chuyên dụng như tàu đông lạnh, tàu 

ro-ro, tàu dầu thô... còn chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Đội tàu Việt Nam có trọng tải bình quân là 4.200 DWT/tàu, trong đó: loại 

<1.000DWT có 633 chiếc; loại 1.000 đến <3.000DWT có 430 chiếc; loại 3.000 đến 

<5.000DWT có 310 chiếc; loại 5.000 đến <7.000DWT có 71 chiếc; loại 7.000 đến 

<10.000DWT có 58 chiếc; loại 10.000 đến <20.000DWT có 62 chiếc; loại 20.000 đến 

<30.000DWT có 36 chiếc; loại 30.000 đến <50.000DWT có 17 chiếc; loại 50.000 đến 

<70.000DWT có 5 chiếc; loại 70.000 đến <100.000DWT có 3 chiếc; loại >100.000 có 

5 chiếc.  

Cơ cấu phân theo chủ sở hữu: Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Việt Nam có 597 chủ tàu thuộc mọi thành phần kinh tế, trong đó chỉ có 33 chủ tàu sở 

hữu đội tàu có tổng trọng tải trên 10.000 DWT. Tuy nhiên trong số 33 chủ tàu này có 

đến 25 chủ tàu thuộc 4 tập đoàn kinh tế và TCT lớn là: Tổng công ty hàng hải Việt 
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Nam (Vinalines), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro-Viet Nam, tính cả đội tàu của xí 

nghiệp liên doanh dầu khí Vietsovpetro), Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam 

(Petrolimex) và Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (hiện đã chuyển về 

Vinalines). các đơn vị này tuy chỉ sở hữu 18,5% số lượng tàu nhưng lại sở hữu tới 5,6 

triệu DWT, chiếm 82% tổng trọng tải đội tàu Việt Nam, trong đó chiếm 76% trọng tải 

tàu hàng khô, 99% trọng tải tàu container và 94% trọng tải tàu dầu; 

 Tình trạng tàu bị lưu giữ: Một điều khá mâu thuẫn với xu hướng trẻ hoá đội tàu 

đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay thì tình trạng tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại các cảng 

nước ngoài không những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu gia tăng. 

 Theo quy định của Tổ chức hợp tác kiểm tra Nhà nước tại các cảng biển khu 

vực Châu Á- Thái Bình Dương (Tokyo-MOU) thì tỷ lệ kiểm tra tối thiểu với tàu mang 

một quốc tịch nào đó vào cảng là 75%. Tuy nhiên gần như đã thành thông lệ chính 

quyền cảng các nước gần như cứ thấy tàu Việt Nam là kiểm tra, và điều này đã càng 

đẩy số lượng và tỷ lệ tàu Việt Nam bị lưu giữ  tăng cao đến mức báo động. Năm 2005 

Việt Nam đứng thứ 9 trong số những nước có tỷ lệ tàu bị lưu giữ cao nhất thế giới. 

Ngoại trừ Indonesia, các nước trong khu vực đều có tỷ lệ tàu bị lưu giữ thấp hơn nhiều 

so với Việt Nam mặc dù độ tuổi trung bình đội tàu của họ cao hơn đội tàu Việt Nam 

rất nhiều (Thái Lan: 8,79%, Malaysia: 6,5%, Campuchia: 10,10%, Indonesia: 21,85%) 

Bảng 1.1. Tình trạng tàu Việt Nam bị lưu giữ tại cảng nước ngoài  

Hạng mục 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 5/2010 

Số lượng tàu bị lưu 39 43 61 46 36 62 70 37 

 Nguồn số liệu: Website Đăng kiểm Việt Nam 

 Qua bảng trên ta thấy số lượng tàu bị lưu giữ liên tục tăng. Năm 2006, 2007 số 

tàu bị lưu giữ đã có dấu hiệu giảm đáng kể và có vẻ như một tín hiệu tốt. Đặc biệt năm 

2007 đội tàu biển Việt Nam bất ngờ thoát khỏi top 10 đội tàu có số lượng tàu bị lưu 

giữ nhiều nhất, chỉ còn đứng thứ 13 với 36 tàu bị lưu giữ, song từ năm 2008 đến nay số 

tàu lưu giữ tiếp tục gia tăng với tỷ lệ bị lưu giữ lên tới gần 16% tổng số tàu kiểm tra. 

 Kết quả phân tích các trường hợp tàu bị lưu giữ cho thấy nguyên nhân chủ yếu 

là do tàu không thực hiện đầy đủ chế độ bảo dưỡng, sửa chữa và trang bị bổ sung để 

duy trì trạng thái kỹ thuật đảm bảo các quy định về an toàn hàng hải và bảo vệ môi 

trường, thuyền viên không thực hiện đúng các công việc bảo dưỡng tàu thường xuyên 

theo quy định, một bộ phận không nhỏ thuyền viên không thoả mãn các tiêu chuẩn 

theo STCW78/95... 
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1.1.2. Quy hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam đến 2020 

1.1.2.1. Dự báo xu thế phát triển đội tàu biển Việt Nam 

Trên cơ sở xu thế phát triển đội tàu trên thế giới và thực tế phát triển đội tàu 

Việt Nam trong những năm vừa qua, căn cứ vào dự báo thị trường vận tải, mặt hàng, 

luồng hàng và năng suất vận chuyển kết hợp với tham khảo kết quả nghiên cứu của 

Chiến lược quốc gia phát triển GTVT ở Việt Nam do Công ty tư vấn ALMEC (Nhật 

Bản) thực hiện dự kiến phát triển loại tàu, cỡ tàu hợp lý đến năm 2020 như sau: 

a.  Tuyến quốc tế 

a1. Tàu hàng rời: Tùy thuộc tuyến và mặt hàng sử dụng cỡ tàu từ 30.000-

200.000DWT. 

 Nhập than cho nhà máy nhiệt điện, quặng cho nhà máy liên hợp gang thép dùng tàu 

cỡ 100.000-200.000DWT. 

 Xuất boxit sử dụng cỡ tàu 70.000-100.000DWT. 

 Xuất lương thực, nhập phân bón, clanker... sử dụng cỡ tàu từ 30.000-50.000DWT. 

a2. Tàu bách hóa: Sử dụng cỡ tàu từ 5.000-30.000DWT. 

a3. Tàu container: sử dụng cỡ tàu từ 500-6.000TEU. 

 Tuyến Châu Á : 500-2.000TEU 

 Tuyến Âu Mỹ: 2.000-6.000TEU 

a4. Tàu hàng lỏng: Tùy thuộc vào mặt hàng, chủng loại hàng vận tải mà sử dụng cỡ tàu 

từ 1.000-300.000DWT. 

 Tàu mẹ nhập xăng dầu trung chuyển đến Vân Phong: cỡ tàu từ 150.000- 

300.000DWT. 

 Dầu sản phẩm: cỡ tàu từ 10.000-50.000DWT 

 Dầu thô: cỡ tàu từ 100.000-300.000DWT 

 Khí hóa lỏng: cỡ tàu từ 1.000-5.000DWT 

b. Tuyến nội địa 

b1. Tàu hàng rời, bách hóa: cỡ tàu từ 1.000-10.000DWT  

b2. Tàu container: cỡ tàu từ 200-1.000TEU 

b3. Tàu hàng lỏng: cỡ tàu từ 1.000-150.000DWT 

 Tiếp chuyển dầu thô từ các mỏ vào các nhà máy lọc hóa dầu: cỡ tàu từ 100.000-

150.000DWT 

 Dầu sản phẩm: cỡ tàu từ 1.000-30.000DWT . 
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1.1.2.2. Dự báo khối lượng vận tải do đội tàu Việt Nam đảm nhận 

Quy hoạch vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã tiến 

hành dự báo khối lượng vận tải do đội tàu Việt Nam đảm nhận theo 2 kịch bản: 

 Phương án 1: dựa trên kịch bản tăng trưởng hàng hóa xuất nhập khẩu 12%/năm với 

khối lượng đảm nhận của đội tàu trong nước đạt 25 – 30% tổng khối lượng hàng 

hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

 Phương án 2: dựa trên kịch bản tăng trưởng hàng hóa xuất nhập khẩu 14%/năm với 

khối lượng đảm nhận của đội tàu trong nước đạt 30 – 35% tổng khối lượng hàng 

hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

Kết quả dự báo được tổng hợp như sau:  

Bảng 1.2. Khối lượng vận chuyển do đội tàu Việt Nam đảm nhận năm 2020 

TT Mặt hàng 
Phương án 1 Phương án 2 

Tổng Quốc tế Nội địa Tổng Quốc tế Nội địa 

1 

 

Hàng khô 
78.400.000 52.000.000 26.400.000 94.080.000 62.400.000 

31.680.00

0 

-Bách hóa 48.400.000 42.000.000 6.400.000 58.080.000 50.400.000 7.680.000 

-Hàng rời 
30.000.000 10.000.000 20.000.000 36.000.000 12.000.000 

24.000.00

0 

2 
Container 

82.000.000 60.000.000 22.000.000 98.400.000 72.000.000 

26.400.00

0 

(triệuTEU) 4.100.000 3.000.000 1.100.000 4.920.000 3.600.000 1.320.000 

3 

Hàng lỏng 
57.100.000 24.300.000 32.800.000 68.520.000 29.160.000 

39.360.00

0 

Dầu sản 

phẩm 26.300.000 12.300.000 14.000.000 29.800.000 13.000.000 

16.800.00

0 

Dầu thô 
30.800.000 12.000.000 18.800.000 36.960.000 14.400.000 

22.560.00

0 

 Tổng 
217.500.000  

136.300.00

0  81.200.000  261.000.000  

163.560.00

0  

97.440.00

0  

1.1.2.3. Xác định nhu cầu trọng tải đội tàu vận tải biển Việt Nam đến 2020 

Trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng đội tàu; dự báo khối lượng hàng hóa do 

đội tàu trong nước đảm nhận, căn cứ vào các công ước hàng hải quốc tế, trong quy 

hoạch vận tải biển tính toán xác định nhu cầu trọng tải đội tàu vận tải biển Việt Nam 

đến năm 2020 như sau:  
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Bảng 1.3. Nhu cầu trọng tải tàu chở hàng bách hoá năm 2020  

Tàu chở hàng 

bách hóa 

Phương án 1 Phương án 2 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Vận tải quốc tế 42.000.000 12,4 

               

3.387.097  50.400.000 12,4 

               

4.002.258  

- Vận tải XNK 30.000.000     35.000.000     

- Vận tải chở thuê 12.000.000     15.400.000     

Vận tải trong 

nước 6.400.000 14,0 

                  

457.143  7.680.000 14,0 

                  

446.183  

Tổng   48.400.000    

               

3.844.240    58.080.000    

               

4.448.441 

  

Bảng 1.4. Nhu cầu trọng tải tàu chở hàng rời năm 2020  

Tàu chở hàng rời 

Phương án 1 Phương án 2 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Vận tải quốc tế 10.000.000 9 

               

1.111.111  12.000.000 9,5 

               

1.263.158  

- Vận tải XNK 9.000.000     10.000.000     

- Vận tải chở thuê 1.000.000     2.000.000     

Vận tải trong 

nước 20.000.000 13 

               

1.594.238 24.000.000 13 

               

1.847.993 

Tổng 30.000.000   2.705.349  36.000.000   

               

3.111.151 
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Bảng 1.5. Nhu cầu trọng tải tàu chở container năm 2020  

Tàu chở 

container 

Phương án 1 Phương án 2 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Vận tải quốc tế 3.600.000 39 

                    

74.900  3.400.000 39 

                    

80.180  

- Vận tải XNK 1.800.000     1.900.000     

- Vận tải chở thuê 1.800.000     1.500.000     

Vận tải trong 

nước 1.320.000 45 

                    

23.000 1.400.000 45 

                    

31.435  

Tổng 4.920.000  

                    

97.900  4.800.000   

                  

111.615  

 

Bảng 1.6. Nhu cầu trọng tải tàu chở dầu thô năm 2020  

Tàu chở dầu thô 

Phương án 1 Phương án 2 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Vận tải quốc tế 12.300.000 9 

                   

1.361.667  14.400.000 11 

                   

1.309.091  

- Vận tải XNK 10.300.000     12.400.000     

- Vận tải chở thuê 2.000.000     2.000.000     

Vận tải trong 

nước 14.000.000 25 

                      

560.331  22.560.000 25 

                      

901.207  

Tổng 

           

26.300.000    

                   

1.921.998  

           

36.960.000    

                   

2.210.298  
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Bảng 1.7. Nhu cầu trọng tải tàu chở dầu sản phẩm 2020  

Tàu chở dầu sản 

phẩm 

Phương án 1 Phương án 2 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Khối lượng 

vận tải 

Năng 

suất 

bình 

quân 

Nhu cầu 

trọng tải 

Vận tải quốc tế 12.300.000 10 

               

1.240.000  13.000.000 10 

               

1.400.000  

- Vận tải XNK 11.000.000     12.000.000     

- Vận tải chở thuê 1.300.000     1.000.000     

Vận tải trong 

nước 14.000.000 21,5 

                  

651.163  16.800.000 21,5 

                  

810.395  

Tổng 

            

26.300.000    

            

1.690.486  

            

29.800.000    

            

1.769.345  

Bảng 1.8. Quy mô, cơ cấu đội tàu vận tải biển Việt Nam năm 2020  

TT Loại tàu 

Phương án 1 Phương án 2 

Hiện trạng Năm 2020 Hiện trạng Năm 2020 

Trọng 

tải 

Tỉ lệ Trọng tải Tỉ lệ Trọng tải Tỉ 

lệ 

Trọng tải Tỉ lệ 

(DWT) (%) (DWT) (%) (DWT) (%) (DWT) (%) 

1 Tàu bách hoá 2.980.95

2 

36,9 

3.868.210 32,6 
3.266.667 40,5 4.448.441 37,4 

2 Tàu hàng rời 2.086.95

7 

25,9 

2.705.349 22,8 
2.602.933 32,3 3.111.151 26,2 

3 Tàu container 786.486 9,7 1.487.400 12,5 942.857 11,7 1.710.510 14,4 

(TEU) 52.432  97.057  62.857  111.615  

4 Tàu dầu SF 
1.529.598 18,3 

       

1.769.345  
15,1 1.399.577 16,7 

       

1.690.486  
14,4 

5 Tàu dầu thô 
991.667 11,8 

       

1.921.998  
16,4 1.373.333 16,4 

       

2.210.298  
18,8 

  Tổng 
8.375.660 100 11.752.301 100,0 9.585.368 100 

13.170.88

6 

112,

1 

Hiện trạng đội tàu cập nhật theo báo cáo đăng ký tàu CHHVN tính đến 2015. 
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1.1.2.4. Nhu cầu bổ sung đội tàu vận tải biển Việt Nam đến 2020 

 Căn cứ hiện trạng đội tàu trong nước và kết quả tính toán xác định quy mô cơ 

cấu đội tàu biển Việt Nam trong từng giai đoạn; quy hoạch phát triển GTVT đường 

biển đã tính toán xác định nhu cầu bổ sung, thay thế đội tàu Việt Nam theo chủng loại 

của từng giai đoạn như sau: 

Bảng 1.9. Nhu cầu bổ sung đội tàu vận tải biển Việt Nam giai đoạn 2016-2020  

Đơn vị: DWT 

TT Loại tàu 

Phương án 1 Phương án 2 

Để phát 

triển 

Thay thế 

tàu cũ 

Tổng nhu 

cầu 

Để phát 

triển 

Thay thế 

tàu cũ 

Tổng nhu 

cầu 

1 Tàu bách hoá 887.257 200.000 1.087.257 1.181.775 200.000 1.381.775 

 2 Tàu hàng rời 618.392 70.000 688.392 508.218 70.000 578.218 

 3 Tàu container 700.914 20.000 720.914 767.653 20.000 787.653 

4 (TEU) 44.624 1.500 46.124 48.758 1.500 50.258 

5 Tàu dầu SF 239.746 100.000 339.746 290.909 100.000 390.909 

6 Tàu dầu thô 930.331 0 930.331 836.964 0 836.964 

 7 Tổng 3.376.641 390.000 3.766.641 3.585.518 390.000 3.975.518 

Bảng 1.10. Nhu cầu bổ sung đội tàu Việt Nam giai đoạn 2016-2020 theo cỡ tàu 

Loại tàu Số lượng (chiếc) Trọng tải (DWT) 

I. TÀU VẬN TẢI BIỂN 249 3.975.518 

1. Tàu bách hoá 165 1.381.775 

<5.000 80 578.218 

5000 - 10.000 45 337.500 

10.000 - 15.000 40 520.000 

1. Tàu hàng rời 24 578.218 

10.000 – 20.000 8 120.000 

20.000-30.000 10 250.000 

>30.000 6 210.000 

2. Tàu container 42 787.653 

(tương đương TEU)  50.258 

200 – 1.000 TEU 20 12.000 

1.000 - 2.000 TEU 16 24.000 

>2000 TEU 6 13.200 

3. Tàu dầu 18 1.227.873 
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Tàu dầu sản phẩm 12 390.909 

20.000 – 30.000 6 150.000 

30.000-50.000 6 240.000 

Tàu dầu thô đến  6 836.964 

100.000 4 400.000 

200.000-300.000 2 500.000 

Tổng cộng 249 3.975.518 

II. CÁC LOẠI KHÁC   

1. Tàu ra đảo  32  

- Tàu loại 100 - 120 ghế 20  

- Tàu loại đến 250 ghế 12  

2. Tàu khách du lịch (>300 ghế) 2  

3. Tàu kéo, đẩy, tàu  dịch vụ dầu khí 265  

4. Tàu công trình 556  

          

1.2. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT 

NAM 

 Hiện nay đội tàu biển Việt Nam có trên 1.500 chiếc, tiêu thụ một lượng nhiên 

liệu khoảng 4 triệu tấn/năm. Nhiên liệu cung cấp cho đội tàu biển Việt Nam gồm hai 

loại DO và FO được quy định chất lượng tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn 

TCVN5689:2005 và TCVN 6239:2002. 

Bảng 1.11. Tiêu chuẩn qui định các chỉ tiêu chất lượng cho nhiên liệu dầu DO 

Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử 

1.  Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max. 0,05%S 0,25%S 

TCVN 6701:2000      (ASTM 

D2622) 

/ASTM D5453 

2.  Chỉ số xêtan 
(*)

 , min. 46 ASTM D4737 

3.  Nhiệt độ cất, 
0
C, 90% thể tích, max. 360 

TCVN 2698:2002      (ASTM 

D86) 

4.  Điểm chớp cháy cốc kín, 
0
C, min. 55 

TCVN 6608:2000      (ASTM 

D3828)/ASTM D93 

5.  Độ nhớt động học ở 40 
0
C, 

mm
2
/s 

(**)
 

2 - 4,5 
TCVN 3171:2003      (ASTM 

D445) 
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6. Cặn cácbon của 10 % cặn chưng 

cất, % khối lượng, max. 
0,3 

TCVN 6324:1997      (ASTM 

D189) 

/ASTM D4530 

7.  Điểm đông đặc, 
0
C, max. + 6 

TCVN 3753:1995      (ASTM 

D97) 

8.  Hàm lượng tro, % khối lượng, max. 0,01 
TCVN 2690:1995      (ASTM 

D 482) 

9.  Hàm lượng nước, mg/kg, max. 200 ASTM E203 

1  Tạp chất dạng hạt, mg/l, max. 10 ASTM D2276 

1.Ăn mòn mảnh đồng ở 50 
0
C, 3 giờ, 

max. 
Loại 1 

TCVN 2694:2000      (ASTM 

D130) 

Khối lượng riêng ở 15 
0
C, kg/m

3
. 820 - 860 

TCVN 6594:2000      (ASTM 

D1298) /ASTM D 4052 

Độ bôi trơn, µm, max. 460 ASTM D 6079 

Ngoại quan. Sạch, trong ASTM D 4176 

(*)
   Phương pháp tính chỉ số xêtan không áp dụng cho các loại dầu điêzen có phụ gia 

cải thiện trị số xêtan. 

(**)
 1 mm

2
/s = 1 cSt. 

Bảng 1.12. Tiêu chuẩn qui định các chỉ tiêu chất lượng cho nhiên liệu dầu FO 

Tên chỉ tiêu 

Mức 

Phương pháp thử 
FO N01 

FO N02A  

(2,0 S) 

FO N02B  

(3,5 S) 
FO N03 

 Khối lượng riêng ở 15°C,  

kg/l, không lớn hơn. 
0,965 0,991 0,991 0,991 

TCVN 6594:2000  

(ASTM D1298) 

 Độ nhớt động học ở 50°C, 

cSt, không lớn hơn. 
87 180 180 380 ASTM D445 

 Hàm lượng lưu huỳnh, % 

khối lượng, không lớn hơn. 
2,0 2,0 3,5 3,5 

TCVN 6701:2000  

(ASTM D2622)  

/ ASTM D129  

ASTM D4294 

 Điểm đông đặc, °C, không 

lớn hơn. 
12 24 24 24 

TCVN 3753:1995  

/ ASTM D97 

http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
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 Hàm lượng tro, % khối 

lượng, không lớn hơn. 
0,15 0,15 0,15 0,35 

TCVN 2690:1995  

/ ASTM D482 

 Cặn cacbon Conradson, % 

khối lượng, không lớn hơn. 
6 16 16 22 

TCVN 6324:2000 

(ASTM D189)  

/ ASTM D4530 

 Điểm chớp cháy cốc kín, 

°C, không nhỏ hơn. 
66 

TCVN 6608:2000  

(ASTM D 3828)  

/ ASTM D93 

 Hàm lượng nước, % thể 

tích, không lớn hơn. 
1,0 

TCVN 2692:1995  

/ ASTM D95 

 Hàm lượng tạp chất, % 

khối lượng, không lớn hơn. 
0,15 ASTM D473 

 Nhiệt trị, cal/g, không nhỏ 

hơn . 
9.800 

ASTM D240  

/ ASTM D4809 

 Trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN 6239:2002 về dầu đốt  các nhà cung cấp dầu đốt 

tại thị trường Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn cơ sở về các loại dầu đốt do đơn vị đó 

phân phối. 

  

   

  

http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
http://netd.vn/newscontent.aspx?cateid=71
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CHƯƠNG 2. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA TÀU BIỂN 

VIỆT NAM 

2.1. TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ DO HOẠT ĐỘNG 

CỦA TÀU BIỂN 

 Hệ thống động lực của tàu biển thường gồm có máy chính, vài tổ máy phát điện, 

các hệ thống bơm, đường ống và các két chứa nhiên liệu, dầu mỡ...Trong đó máy chính 

và các động cơ lai máy phát điện trên tàu là động cơ đốt trong chạy bằng nhiên liệu 

diesel DO hoặc FO có hàm lượng lưu huỳnh rất cao, khoảng từ 2 đến 4,6%. Khí xả của 

tàu biển thường chứa các thành phần như sau : 

 CO2 :   1 – 10%                                  HC :         0,9 – 5% 

 CO  :   0,01 – 0,5%                            HCHO :    0,1 – 0,9% 

 NOx :   0,02 – 5%                               SOx :         0,2 – 3% 

 Bồ hóng : 0,01 – 1g/m
3
 

 Ngoài ra sự bay hơi của các hydrocacbua nhẹ trong dầu tại các két chứa, ống 

dẫn, đặc biệt những nơi bị khuyết tật, halon từ thiết bị chữa cháy trên tàu cũng là 

nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. 

2.2. Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CỦA TÀU BIỂN 

2.2.1. Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải đen: đây là nước thải từ các bồn vệ sinh trên tàu. Loại nước thải này 

chứa các vi khuẩn có hại, vi rút, mầm bệnh, ký sinh trùng đường ruột và các chất dinh 

dưỡng có hại. Việc xả nước thải đen mà không qua xử lý có thể dẫn đến lan truyền 

dịch bệnh trực tiếp cho con người hoặc gián tiếp thông qua nguồn thực phẩm từ biển 

như cá, sò…các chất dinh dưỡng như ni tơ, phốt pho trong nước thải đen thúc đẩy sự 

phát triển quá mức của tảo gây nên hiện tượng phú dưỡng, làm giảm lượng ô xy hòa 

tan trong nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật biển. 

- Nước xám: là nước thải từ các bồn rửa, vòi hoa sen và giặt từ các hoạt động 

trên tàu. Nó có thể chứa một loạt các chất ô nhiễm như: chất tẩy rửa, dầu, mỡ, kim loại, 

các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng, chất thải thực phẩm, y tế và chất thải nha khoa. 

2.2.2. Nước thải chứa dầu 

Xả nước đáy tàu xuống biển: Trong quá trình chạy tàu, dầu nhiên liệu được dẫn 

từ két chứa bằng đường ống đến máy tàu; dầu bôi trơn được sử dụng để bôi trơn các ổ 

trục, khớp nối trong hệ thống động lực tàu thủy. Dầu có thể bị rò rỉ ra bên ngoài do 

đường ống thủng, các khớp nối, ổ trục bị khuyết tật hoặc do sự cố kỹ thuật. Nước làm 

mát rò rỉ cũng có thể bị nhiễm dầu. Các chất thải nhiễm dầu được gom chung về két 
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lacanh và được gọi chung là nước lacanh. Việc xả nước lacanh không đúng quy cách 

cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sông, biển và các dải ven bờ. 

 Xả thải dầu cặn: nhiên liệu dùng cho động cơ tàu thủy thường chứa một lượng 

tạp chất nhất định như tro, nước, tạp chất cơ học,… Tạp chất này thường được tách 

riêng và bơm về két chứa dầu cặn. Đối với tàu hiện đại cặn dầu được đốt trong lò tiêu 

chuẩn (được lắp sẵn trên tàu). Còn đối với các tàu nhỏ hoặc tàu thế hệ cũ không được 

trang bị lò đốt, thì dầu cặn phải được bơm lên bờ để xử lý và đương nhiên chủ tàu phải 

chịu thêm khoản chi phí cho công việc này… Vì thế, nhiều trường hợp tàu đã xả trộm 

dầu cặn ra môi trường, gây ô nhiễm vùng nước tàu đi qua, gây hậu quả xấu, lâu dài cho 

nguồn nước. 

2.2.3. Nước dằn 

 Trong quá trình hoạt động của tàu biển, nước biển được bơm vào các hầm hàng 

hoặc két ballast để cân bằng tàu. Nước dằn tàu chứa nhiều loài sinh vật không phải 

sinh vật bản địa như: thực vật, động vật, vi sinh vật. Khi nước dằn được xả ra môi 

trường, các loài sinh vật này có thể phát triển bùng phát, gây tác động không nhỏ cho 

hệ sinh thái biển. 

2.3. Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN TỪ TÀU 

Chất thải rắn được tạo ra trên một con tàu bao gồm thuỷ tinh, giấy, bìa các tông, 

nhôm, lon thép, nhựa. Nó có thể không độc hại, nguy hiểm trong tự nhiên. Chất thải rắn 

vào biển và đại dương có thể biến thành các mảnh vỡ, ảnh hưởng đến đời sống của sinh 

vật biển. Tàu du lịch quản lý chất thải bằng sự kết hợp giảm nguồn và tái chế. Tuy nhiên, 

75% chất thải rắn được đốt trên tàu, tro thường được thải ra biển. Các loài động vật biển 

như cá, rùa, các loài chim có thể bị thương hoặc bị giết vì sự vướng víu với nhựa.  

Chất thải rắn từ tàu chủ yếu là rác thải sinh hoạt của thủy thủ đoàn. Thành phần 

chính của loại rác thải này là giấy bao gói, nylon, vỏ đồ hộp và nước uống bằng nhựa, 

kim loại, thủy tinh…  

Theo báo cáo của PEMSA: đối với tàu khách lượng rác thải sinh hoạt khoảng 

2,5 kg/người/ngày; còn đối với tàu hàng khoảng 1 – 2kg/người/ngày. Trong đó, chủ 

yếu bao gồm: rác thủy tinh và vỏ đồ hộp khoảng 0,7 - 1,5kg/người/ngày; rác khô: 0,3 - 

0,5kg/người/ngày; rác từ đồ uống: 0,2 - 0,5kg/người/ngày. 

Tập quán chung của thủy thủ và người đi biển là quẳng chất thải xuống sông, 

biển. Bởi vì trong suy nghĩ của họ cho rằng môi trường sông - biển là mênh mông, 

chúng có thể chứa đựng và nuốt chửng mọi thứ. Suy nghĩ này chính là cản trở lớn nhất 

cho công tác quản lý chất thải từ tàu thuyền. Ngày nay, thông lệ quốc tế quy định rằng 

chất thải rắn sinh hoạt của tàu phải được quản lý. Cụ thể: rác thải phải được phân loại 
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sơ bộ; tàu phải được lắp đặt, vận hành lò đốt rác để thiêu hủy một phần rác thải sinh 

hoạt và các loại rác thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của tàu (giẻ lau máy, bùn cặn 

dầu,…). Đối với tàu không đủ điều kiện lắp đặt lò đốt vẫn phải thực hiện phân loại, lưu 

giữ hợp vệ sinh và thuê đơn vị có chức năng trên bờ xử lý theo quy trình.  

Chất thải rắn từ hoạt động du lịch góp phần làm thay đổi tính chất vật lý của 

nước biển và gây ra cái chết của động vật biển. 

Ở vùng Caribê trải dài từ Florida đến Guianan đón 63.000 tàu thủy cập cảng 

mỗi năm và chúng thải ra 82.000 tấn rác với khoảng 77% lượng rác thải là chai lọ từ 

tàu. Một tàu trung bình có 600 thủy thủ và 1.400 hành khách. Trung bình mỗi hành 

khách trên tàu thải 3,5kg rác/ngày - so với 0,8kg rác của một người ở trên bờ biển 

(UNEP, 1999).  

2.4. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU 

Vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ bằng đường biển gắn liền nhu cầu 

sử dụng dầu mỏ và sản phẩm của nó cũng như sự phát triển của nền hàng hải thế giới 

và của nước ta. 

Thống kê của Hiệp hội công nghiêp dầu khí và bảo vệ môi trường quốc tế 

(IPIECA) cho thấy tràn dầu trên biển đã trở thành vấn đề kinh tế, môi trường ngày 

càng nghiêm trọng toàn cầu và đối với mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động 

thương mại về dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ. Trung bình mỗi năm cuối thế kỷ 20, đầu thế 

kỷ 21 có trung bình 1- 3 vụ tràn dầu được coi là siêu lớn (xem bảng 3.1), gây tổn hại 

nghiêm trọng đến kinh tế tổn thất kinh tế lên đến hàng tỉ USD/vụ. Hậu quả xấu về môi 

trường và sinh thái kéo dài nhiều năm. 

Ở Việt Nam, từ 20 năm trở lại đây sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ đã làm tăng 

nhanh chóng nhu cầu sử dụng nhiên liệu dầu mỏ của nước ta.  

Bảng 2.1. Các vụ tràn dầu nghiêm trọng trên thế giới (trên 100.000 thùng; 160 

lit/thùng) cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 

STT Tên tàu Địa điểm tai nạn Thời gian 

tai nạn 

Nguyên 

nhân tai 

nạn 

SL dầu 

tràn 

(thùng) 

1 Torrey Canyon Anh 18/03/1967 Mắc cạn 270.000 

2 World Glory Durban, Nam Phi 13/06/1968 Gẫy đôi 330.043 

3 Wafra Mũi Agullas, Nam Phi 27/02/1971 Vỡ két 

dầu 

200.000 

4 Sea Star Vịnh Ô man 19/12/1972 Đâm va 937.000 



21 

 

STT Tên tàu Địa điểm tai nạn Thời gian 

tai nạn 

Nguyên 

nhân tai 

nạn 

SL dầu 

tràn 

(thùng) 

5 Metula Eo Magellan 09/08/1974 Mắc cạn 398.020 

6 Corinthos Panama 31/01/1975 Đâm va 266.000 

7 Tarik Ind Ziyad Santos, Brazil 26/03/1975 Mắc cạn 109.950 

8 St. Peter Cabo Manglares, 

Colombia 

04/02/1976 Cháy 279.000 

9 Uqiola La Coruna, Tây ban 

nha 

12/05/1976 Đâm va 513.000 

10 Argo Merchant Massachuset, Mỹ 15/12/1976 Mắc cạn 183.000 

11 Iren’s Challenge Đảo Lisianski, Hawai 17/01/1977 Bị vỡ 237.660 

12 Borag Keelung, Đài loan 07/02/1977 Mắc can 213.690 

13 Amoco Cadiz Anh 16/03/1978 Mắc cạn 1.619.048 

14 Burmah Agate Lối vào cảng 

Galveston, Mỹ 

01/11/1979 Đâm va 254.761 

15 Independenta Lối vào Bosphorus 15/11/1979 Đâm va 714.760 

16 Assimi Cách bờ biển Ôman 

200 hải lý 

07/01/1983 Cháy tàu 379.000 

17 Atheman 

Venture 

Cạnh Newfoundland 22/04/1988 Cháy, nổ 250.000 

18 Exxon Valdez Alaska, Mỹ 14.03/1989 Mắc cạn 240.500 

19 Khark Bắc đảo Canary 19/12/1989 Cháy, nổ 452.000 

20 Mega Borg Vịnh Mexico 08/06/1990 Cháy, nổ 100.000 

21 Haven Genova, Ý 11/04/1991 Cháy 142.857 

22 Kirki Cách bờ biển phía tây 

nước Úc 20 hải lý 

21/07/1991 Cháy 135.000 

23 Aegean Sea Cảng La Coruna 03/12/1992 Mắc cạn 500.000 

24 Taiko Maru Bờ biển Shioyazki 31/05/1993 Đâm va 325.625 

25 Toyotaka Maru Bờ biển Shimuru 17/10/1994 Đâm va 356.250 

26 Lanhbuoc Ngoài khơi vịnh Aden, 07/10/2002 Cháy, nổ 397.000 
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STT Tên tàu Địa điểm tai nạn Thời gian 

tai nạn 

Nguyên 

nhân tai 

nạn 

SL dầu 

tràn 

(thùng) 

Nam Yemen 

27 Presstig Tây ban nha 12/2002 Đâm va 47.000 

28 Giàn khoan dầu 

của hãng BP 

Vịnh Mexico 2010 Sự cố 177 triệu 

lít dầu 

 Hậu quả của qúa trình nhiễm bẩn dầu đối với hệ sinh thái dưới nước được đánh 

giá theo cường độ biến động các đặc trưng của hệ sinh thái như khí oxy hoà tan, sức 

sản xuất sơ cấp, cường độ trao đổi chất và năng lượng của sinh vật đối với môi 

trường...  

 Nhiều thí nghiệm nghiên cứu hiệu ứng nhiễm độc sinh thái của nước bị nhiễm 

bẩn dầu thực chất là đánh giá khả năng phá vỡ cân bằng trong hệ sinh thái do độc tính 

của các hydrocacbua dầu và ảnh hưởng có tính phủ định của dầu đối với chu trình sinh 

địa hoá trong biển. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của nước nhiễm dầu đã được nhiều nhà 

khoa học quan tâm. Nhiều thí nghiệm cho thấy sự suy giảm nhanh chóng số lượng cá 

thể sinh vật ở những vực nước bị ô nhiễm dầu. Người ta đã chú ý đến nguồn gốc phát 

sinh dầu, đi sâu nghiên cứu trạng thái phản ứng của sinh vật, tìm hiểu về sự thay đổi 

máu, của sắc tố, số lượng tế bào và hệ thần kinh của sinh vật nước. Nhiều công trình 

khoa học đã chỉ ra qúa trình ngộ độc của thuỷ sinh vật do dầu qua ba giai đoạn với hàm 

lượng hydrocacbua ban đầu là 0,2.10
-3

ml/m
3
: 

- Đầu tiên, gây phản ứng rối loạn, rõ nhất là đối với động vật không xương sống 

(với các loài cá thì phản ứng này được thể hiện qua sự tăng cường hoạt động, sau đó 

thể hiện bằng trạng thái co giật và mất phương hướng). 

  - Tiếp theo là sự mất phương hướng hoàn toàn, mất cảm giác đối với âm thanh, 

ánh sáng, với các kích thích từ vật thể xung quanh. 

- Cuối cùng là sinh vật bị tê liệt rồi chết.  

Tốc độ trao đổi chất của tôm trong môi trường có chứa dầu là 1,225 mlO2/ 

mg.giờ, còn trong nước sạch là 1,021 mlO2/mg.giờ. Trong phạm vi hàm lượng dầu 

khoảng từ 0 đến 6,81mg/l tôm đã có triệu chứng bị kích thích, còn trong phạm vi hàm 

lượng dầu từ 6,11 đến 19 mg/l tôm không bị chết nhưng chịu ảnh hưởng suy giảm trao 

đổi chất; với hàm lượng dầu lớn hơn 19 mg/l, tôm chết do bị ngộ độc. Tuy nhiên, Vẹm 

xanh có thể sống ở hàm lượng dầu đến 800 mg/l. 

Sau đây là một số ảnh hưởng của dầu trong nước đối với một số nhóm sinh vật 

cụ thể, sinh sống gần đới bờ.                             
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 Ảnh hưởng của dầu đối với hệ sinh vật phù du 

 Sinh vật phù du là các động, thực vật đơn bào hay đa bào trôi lơ lửng trong 

nước, khả năng vận động kém, hoặc không thể tự vận động. Sinh vật phù du ở biển 

Việt Nam khá đa dạng và được phân bố đều từ Bắc vào Nam. 

 Trong những năm gần đây, một số các nghiên cứu tổng quát về ảnh hưởng của ô 

nhiễm dầu đối với sinh vật phù du đã chỉ ra rằng chỉ với hàm lượng dầu 10
-4

 - 10
-1

 ml 

dầu/l nước đã làm cho một số tế bào của loài phytoplankton không phân chia. Một số 

tế bào của phytoplankton ở nồng độ 10
-3

 ml dầu/l nước đã bị chết. 

Bảng 2.2. Hàm lượng dầu gây tử vong 50% lượng động vật thí nghiệm (LC50) đối 

với một số nhóm động vật  

STT Nhóm sinh vật Thời gian (giờ) LC50 (ppm) 

1 Protozoa 96 17 

2 Ctennophora 24 0,6 

3 Pteropoda 48 0,2 

4 Amphipoda 48 0,8 

5 Myside 96 0,050,2 

6 Ấu trùng tôm he 96 0,58,5 

7 Ấu trùng tôm hùm 96 0,94,9 

8 Ichthyo Plankton 96 1,5 

Nguồn: Endth, M. Caputto, 1990 

Sinh vật phù du là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn ở biển. Khi sinh vật 

phù du bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hệ sinh thái biển. 

 Ảnh hưởng của dầu đối với tảo biển 

 Tất cả các loài tảo biển đều rất nhạy cảm đối với dầu, khi nước bị ô nhiễm dầu 

tảo có thể bị chết thối, đặc biệt là tại các vùng nước nông nơi và các hạt dầu chìm được 

xuống đáy. Dầu làm cho hàm lượng oxy trong nước giảm đi nhanh chóng nên làm cho 

tảo bị ngạt do thiếu ôxy trong quá trình hô hấp. Khi sử dụng chất phân tán để xử lý dầu 

tràn, chất phân tán sẽ kết hợp với dầu tràn tạo thành các hạt nhỏ và chìm xuống đáy, 

các loại này cũng gây cản trở tới sự hô hấp của tảo biển.  

 Ảnh hưởng của dầu đối với động vật biển 

Hiệu ứng của nước nhiễm dầu đối với động vật biển được thể hiện qua hai quá 

trình:  
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- Quá trình thứ nhất là làm suy giảm nhanh hàm lượng oxy trong môi trường. 

Trong giờ đầu tiên dầu vào nước hàm lượng oxy đã giảm khoảng 10%.  

- Quá trình thứ hai là các hydrocacbua dầu sẽ gây độc trực tiếp đối với sinh vật 

thể hiện qua ba giai đoạn theo các hàm lượng dầu tăng lên.  

Giai đoạn một là hiệu quả gây kích thích; Giai đoạn hai là quá trình gây nhiễm 

độc nhẹ, ở giai đoạn này sinh vật không chết nhưng chịu ảnh hưởng nặng nề đối với 

quá trình trao đổi chất, hoạt động của hệ thần kinh và giai đoạn cuối là gây tai biến làm 

chết sinh vật. 

 Ảnh hưởng của dầu đối với các rạn san hô 

 Các rạn san hô thường phân bố ở những vùng biển nước nông. Vì vậy, các rạn 

san hô sẽ bị tổn thương do những hạt dầu nhỏ phân tán tự nhiên hoặc tạo thành cùng 

với chất phân tán hoặc chúng có thể bị phủ bởi lớp dầu nổi khi thuỷ triều xuống. 

Những ảnh hưởng của dầu đối với san hô và hệ động vật ngụ sinh chủ yếu là phụ thuộc 

vào tỷ lệ các thành phần độc tính trong dầu bao phủ. Các rạn san hô nhiễm dầu sẽ gây 

tử vong đối với một số sinh vật ngụ sinh, đồng thời gây cản trở cho quá trình sinh sản. 

Một số sinh vật không bị tử vong nhưng bị gây mê do độc tính của dầu và nhanh chóng 

bị cuốn khỏi rạn san hô do sóng và dòng chảy.  

Ảnh hưởng của dầu đối với hệ sinh thái rừng ngập mặn 

 Rừng ngập mặn là một thuật ngữ dùng để chỉ những loài cây chịu được nước 

mặn, phát triển tại các vùng ven biển ở các vùng có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

Chế đọ thuỷ triều có vai trò rất quan trọng trong sự hình thành quần xã sinh vật trong 

rừng ngập mặn. Các cây trong rừng ngập mặn hầu hết có thân thấp và sống dày đặc, 

chúng trưởng thành trong nước biển và có thể khử muối trong nước biển bằng một quá 

trình siêu lọc. Gốc của thực vật ngập mặn phát triển trong lớp trầm tích, chúng nhận 

ôxy thông qua các tế bào thông khí. 

 Khi rừng ngập mặn bị nhiễm dầu, dầu sẽ bám lên thân cây, lá, rễ cây, ngăn cản 

sự trao đổi chất của cây với môi trường, đồng thời phá huỷ quá trình lọc muối của thực 

vật ngập mặn, làm cho thực vật bị chết hàng loạt. Khi cây ngập mặn bị chết thì bản 

chất môi trường trầm tích và nước cũng bị thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Thực tế 

đã chứng minh các đầm nuôi thuỷ sản ở miền Bắc khi chặt phá cây ngập mặn, mùn bã 

hữu cơ bị phân huỷ yếm khí tạo khí H2S trong đầm, trầm tích đáy bị khử mạnh gây 

tình trạng thiếu ôxy, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của hệ sinh vật trong thuỷ vực. 

 Ảnh hưởng của dầu đối với hệ sinh thái cỏ biển 

 Cỏ biển là một nhóm thực vật bậc cao đặc biệt, sống ngập chìm trong nước 

biển. Các thảm cỏ biển là một hệ sinh thái có đa dạng sinh học lớn. Trong môi trường 
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tự nhiên, một trong các chức năng quan trọng của hệ sinh thái cỏ biển là chức năng 

điều chỉnh. Những thảm cỏ biển có thể làm thay đổi các quá trình sinh thái thuỷ vực, 

đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định vùng đới bờ, góp phần chống xói lở bờ 

biển. Các bãi cỏ biển còn là nơi cung cấp nguồn giống cho nuôi trồng, nguồn hải sản 

cho khai thác, là nơi cư trú, bãi đẻ, bãi ươm giống, cung cấp thức ăn cho nhiều loài 

động vật, thực vật, trong đó có loài bò biển (Guzon). 

Màng dầu trên mặt nước nơi có thảm cỏ biển sẽ làm thay đổi hệ số truyền quang 

(chiết suất) ánh sáng  mặt trời, do đó sẽ làm thay đổi chế độ quang hợp của cỏ biển. 

Quan trọng hơn nữa là màng dầu ngăn cản quá trình trao đổi chất (CO2, O2, N2, …) 

giữa nước với không khí, nên làm ảnh hưởng xấu và rất  nghiêm trọng đến chế độ dinh 

dưỡng của thảm cỏ biển nơi xảy ra tràn dầu. 

 Dầu lắng xuống đáy thuỷ vực sẽ tồn lưu trong một thời gian dài và là nguồn gây 

ô nhiễm thứ cấp. Nếu trong điều kiện dư ôxy thì thời gian phân huỷ hoàn toàn dầu mỏ 

cũng kéo dài tới 100 - 150 ngày. Việc tồn lưu lâu dài ở đáy biển của dầu rất nguy hiểm 

cho hệ sinh thái cỏ biển vì dầu đầu độc cỏ biển, ngăn cản và làm rối loạn quá trình trao 

đổi chất của cỏ biển và sinh vật trong hệ sinh thái cỏ biển dẫn đến sự suy thoái của hệ 

sinh thái cỏ biển. 

Ảnh hưởng của dầu đối với chim biển 

Chim biển thường sống trong các bãi triều lầy, rừng ngập mặn. Dầu thấm ướt 

lông chim, làm giảm khả năng cách nhiệt của bộ lông và làm giảm mất tác dụng bảo vệ 

thân nhiệt của bộ lông, làm mất tác dụng của bộ lông như là chiếc phao bơi, hơn thế 

nữa, chim rỉa lông nhiễm dầu sẽ bị ngộ độc ngấm vào cơ thể. Khi bị nhiễm dầu, chim 

thường di chuyển khó khăn, ở mức độ nhẹ chúng tỏ ra khó chịu. Ở mức độ nặng có thể 

bị chết. Dầu còn làm chậm thời gian nở trứng của chim hoặc làm trứng bị ung.  
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CHƯƠNG 3 

BỘ TIÊU CHÍ SINH THÁI CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM 

3.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ TÀU SINH THÁI 

CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM 

Quy định pháp lý của Việt Nam:  

- Luật Bảo vệ Môi trường số 54/2014/QH13; 

 - Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13; 

 - Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13; 

- Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về 

Quản lý cảng biển và luồng Hàng hải. 

 Công ước quốc tế Việt Nam tham gia: 

 - Công ước Luật biển 1982 (UNCLOS 82); 

 - Công ước quốc tế về phòng chống ô nhiễm biển do dầu gây ra 1954, sửa đổi 

năm 1962, 1969 và 1971; 

 - Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu 1973 được bổ sung bởi Nghị 

định thư 1978 (thường gọi là Công ước Marpol 73/78); 

 - Công ước quốc tế về an toàn và sinh mạng người trên biển 1974 (SOLAS 74); 

 - Nghị định thư 1992 sửa đổi Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm dân sự 

đối với các thiệt hại do ô nhiễm dầu 1969 (CLC 92); 

 - Công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại liên quan đến việc 

vận chuyển các chất nguy hại và chất độc bằng đường biển, 1996; 

 - Công ước quốc tế về sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu 1990 

(OPRC 90); 

 - Công ước quốc tế về kiểm soát việc vận chuyển xuyên biên giớ chất thải nguy 

hại và tiêu hủy chúng (Basel 89). 
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3.2. BỘ TIÊU CHÍ TÀU BIỂN SINH THÁI 

STT Mã tiêu 

chí 

Tên tiêu 

chí 

Yêu cầu đạt được Cách đánh giá Yêu cầu 

áp dụng 

1 01. Chính sách, kế hoạch 

2 01.01. Chính sách 

môi trường, 

an toàn và 

năng lượng 

Ban hành chính sách 

môi trường, an toàn và 

Chính sách năng lượng 

với 3 cam kết chính 

- Cam kết tuân thủ. 

- Cam kết phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường, đảm 

bảo an toàn và sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả. 

- Cam kết cải tiến liên 

tục. 

Chính sách môi 

trường và năng 

lượng đã được 

Lãnh đạo cao nhất 

của Công ty chủ 

sở hữu tàu kí 

quyết định ban 

hành áp dụng 

trong toàn bộ hoạt 

động của tàu và 

được phổ biến 

đến tất cả các đơn 

vị trực thuộc. 

Bắt buộc 

3 01.01.01 Chính sách 

môi trường 

4 01.01.02 Chính sách 

năng lượng 

5 01.02. Kế hoạch 

quản lý môi 

trường và 

quản lý năng 

lượng 

Xây dựng kế hoạch 

quản lý môi trường và 

quản lý năng lượng đảm 

bảo tất cả các vấn đề 

môi trường phát sinh và 

mọi hoạt động sử dụng 

năng lượng trong hoạt 

động của tàu biển đều 

được kiểm soát.  

Kế hoạch quản lý 

môi trường và Kế 

hoạch quản lý 

năng lượng được 

xây dựng,  ban 

hành và triển khai 

thực hiện cho tàu 

cảng và có Bản 

đánh giá kết quả 

thực hiện định kỳ 

6 tháng/lần 

 

6 01.02.01. Kế hoạch 

hoàn thiện, 

cập nhận các 

hồ sơ pháp lý 

về quản lý 

môi trường và 

năng lượng. 

Các hồ sơ pháp lý về 

môi trường chưa được 

thực hiện hay những 

yêu cầu mới của pháp 

luật cần được lên kế 

hoạch triển khai thực 

hiện. 

Kế hoạch được 

lãnh đạo công ty 

chủ sở hữu tàu 

phê duyệt 

Bắt buộc 

7 01.02.02. Kế hoạch bảo 

dưỡng, lắp đặt 

Các công trình xử lý 

chất thải và BVMT của 

Kế hoạch được 

lãnh đạo công ty 

Bắt buộc 
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các thiết bị xử 

lý chất thải  

và vận hành 

các thiết bị 

này. 

cảng phải có kế hoạch 

bảo dưỡng định kỳ và 

kế hoạch lắp đặt bổ 

sung.   

sở hữu tàu  phê 

duyệt 

8 01.02.03. Kế hoạch 

thực hiện các 

giải pháp tiết 

kiệm năng 

lượng. 

Các biện pháp tiết kiệm 

năng lượng trong hoạt 

động của tàu cần được 

lên kế hoạch triển khai 

chi tiết và mục tiêu đạt 

được của các giải pháp 

đó 

Kế hoạch được 

lãnh đạo công ty 

sở hữu tàu phê 

duyệt 

Bắt buộc 

9 01.02.04. Kế hoạch 

thực hiện các 

giải pháp 

giảm thiểu 

các tác động 

tiêu cực tới 

môi trường, 

phòng ngừa 

và ứng phó sự 

cố môi trường 

trong hoạt 

động của tàu 

biển. 

Các biện pháp  giảm 

thiểu các tác động tiêu 

cực tới môi trường, 

phòng ngừa và ứng phó 

sự cố môi trường trong 

hoạt động của tàu phải  

được lên kế hoạch triển 

khai chi tiết và mục tiêu 

đạt được của các giải 

pháp đó 

Kế hoạch được 

lãnh đạo công ty 

sở hữu tàu phê 

duyệt 

Bắt buộc 

11 01.02.05. Kế hoạch đào 

tạo, tập huấn, 

tuyên truyền 

nâng cao nhận 

thức 

Kế hoạch đào tạo, tập 

huấn, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về Bảo 

vệ môi trường, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả cho thuyền 

viên của tàu và các đối 

tượng có liên quan: thời 

gian, nội dung, hình 

thức 

Kế hoạch được 

lãnh đạo công ty 

chủ sở hữu tàu 

phê duyệt 

Khuyến 

khích 

12 01.02.06. Kế hoạch 

kiểm toán, 

đánh giá 

Kế hoạch kiểm toán, 

đánh giá hiệu quả thực 

hiện các biện pháp giảm 

Kế hoạch được 

lãnh đạo công ty 

chủ sở hữu tàu 

Khuyến 

khích 
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thiểu ô nhiễm và tiết 

kiệm năng lượng: thời 

gian, cách thức đánh giá 

phê duyệt 

14 02 Bộ máy quản lý, nhân sự 

15 

 

02.01. 

 

Bộ máy quản 

lý 

Xây dựng hệ thống 

quản lý môi trường và 

năng lượng đồng bộ 

trên tàu với thuyền 

trưởng của tàu đóng vai 

trò quản lý cao nhất, 

Hội đồng/Ban quản lý 

môi trường và năng 

lượng, Bộ phận thường 

trực cho Bộ máy quản 

lý. Hệ thống quản lý thể 

hiện rõ vai trò, chức 

năng và mối quan hệ 

của sĩ quan, thuyền viên 

trên tàu. 

 

Quyết định của 

Lãnh đạo của 

công ty chủ sở 

hữu tàu ban hành 

cơ cấu tổ chức và 

chức năng nhiệm 

vụ hệ thống quản 

lý môi trường và 

năng lượng, trách 

nhiệm của các bộ 

phận chức năng, 

thành viên trong 

bộ máy quản lý.  

 

Bộ máy quản 

lý môi trường 

và năng lượng 

Bắt buộc 

16 02.02. Nhân sự quản 

lý 

Tàu biển phải có ít nhất 

01 cán bộ được phân 

công nhiệm vụ là bộ 

phận thường trực cho 

hệ thống quản lý môi 

trường và năng lượng 

của tàu. 

Hồ sơ cán bộ 

quản lý môi 

trường và cán bộ 

quản lý năng 

lượng phù hợp 

với yêu cầu. (bằng 

cấp chuyên môn) 

Bắt buộc 

17 02.02.01 Nhân sự quản 

lý môi trường 

18 02.02.02 Nhân sự quản 

lý năng lượng 

19 03. Tiêu chí kỹ thuật 

20 03.01. Hồ sơ pháp lý 

về quản lý 

môi trường và 

năng lượng 

Có đầy đủ các hồ sơ về 

quản lý môi trường theo 

yêu cầu của pháp luật 

hiện hành. 

  

21 03.01.01. Kế hoạch 

phòng ngừa, 

ứng phó sự cố 

cháy nổ 

Tàu biển phải lập Kế 

hoạch phòng ngừa và 

ứng phó sự cố tràn dầu, 

phòng cháy chữa cháy 

Quyết 

định 

phê 

duyệt 

Bắt buộc 
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22 03.01.04. Kế hoạch 

phòng ngừa, 

ứng phó sự cố 

tràn dầu, hóa 

chất 

được cơ quan chức 

năng phê duyệt 

và Báo 

cáo kế 

hoạch 

phòng 

ngừa và 

ứng 

phó sự 

cố tràn 

dầu, 

cháy nổ 

23 03.01.02. Báo cáo tình 

hình sử dụng 

năng lượng 

Báo cáo hàng năm về 

tình hình sử dụng năng 

lượng của tàu biển  

 

Báo cáo 

được 

lãnh 

đạo 

công ty 

chủ sở 

hữu tàu 

phê 

duyệt 

gửi cơ 

quan 

chức 

năng 

Bắt buộc 

24 03.02. Công trình 

bảo vệ môi 

trường và xử 

lý chất thải 

Các công trình được lắp 

đặt và vận hành đảm 

bảo các tác động tiêu 

cực và chất thải phát 

sinh trong hoạt của tàu 

biển được kiểm soát, 

thu gom và xử lý theo 

quy định của Việt Nam 

và các công ước quốc tế 

(đối với tàu chạy tuyến 

quốc tế). 

 Bắt buộc 

25 03.02.01 Hệ thống thu 

gom và tiếp 

nhận nước 

thải nhiễm 

Đầy đủ các trang thiết 

bị, phương tiện đảm 

bảo khả năng tiếp nhận 

nước thải nhiễm dầu  

Hồ sơ 

hệ 

thống, 

trang 

Bắt buộc 
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dầu  thiết bị, 

kết hợp 

đánh 

giá thực 

tế 

26 03.02.02. Hệ thống thu 

gom và lưu 

giữ chất thải 

rắn  

Đảm bảo việc thu gom, 

lưu giữ chất thải theo 

đúng quy định của Pháp 

luật 

Đánh 

giá thực 

tế 

Bắt buộc 

27 03.02.03. Hệ thống 

phòng cháy 

và chữa cháy 

Đảm bảo việc phòng 

ngừa và ứng phó kịp 

thời sự cố cháy nổ xảy 

ra trong hoạt động của 

tàu 

Chứng 

nhận 

của cơ 

quan 

chức 

năng về 

đảm 

bảo an 

toàn 

phòng 

chống 

cháy nổ 

Bắt buộc 

28 03.02.04. Hệ thống 

phòng ngừa 

và ứng phó sự 

cố tràn dầu 

Đảm bảo đầy đủ các 

trang thiết bị và nhân 

lực theo kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu đã 

được phê duyệt 

Kiểm 

tra thực 

tế so 

sánh 

với kế 

hoạch 

ứng 

phó sự 

cố tràn 

dầu 

được 

phê 

duyệt. 

Bắt buộc 

29 03.03. Xây dựng và 

thực hiện các 

biện pháp bảo 

vệ môi trường 

Các biện pháp bảo vệ 

môi trường phải được 

triển khai đảm bảo giảm 

thiểu các tác động tiêu 
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và sử dụng 

năng lượng 

hiệu quả 

cực từ hoạt động của 

tàu biển tới môi trường 

xung quanh. 

Các biện pháp sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả được xây dựng 

và triển khai nhằn tiết 

kiệm năng lượng 

30 03.03.01. Các giải pháp 

Bảo vệ môi 

trường không 

khí 

Phù hợp với các quy 

định của công ước quốc 

tế mà Việt Nam tham 

gia 

Kế 

hoạch 

triển 

khai 

giải 

pháp và 

kết quả 

đạt 

được. 

Khuyên khích 

31 03.03.02. Các giải pháp 

Bảo vệ môi 

trường nước  

Phù hợp với các quy 

định của công ước quốc 

tế mà Việt Nam tham 

gia 

Kế 

hoạch 

triển 

khai 

giải 

pháp và 

kết quả 

đạt 

được. 

Khuyên khích 

32 03.03.03. Các giải pháp 

Bảo vệ các hệ 

sinh thái xung 

quanh cảng 

Phù hợp với các quy 

định của công ước quốc 

tế mà Việt Nam tham 

gia 

Kế 

hoạch 

triển 

khai 

giải 

pháp và 

kết quả 

đạt 

được. 

Khuyên khích 

33 03.03.04. Giải pháp tiếp 

nhận năng 

lượng điện từ 

Phù hợp với hoạt động 

của cảng biển để hạn 

chế phát thải các khí ô 

Kế 

hoạch 

triển 

Khuyến khích  
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bờ để hạn chế 

phát sinh khí 

thải từ tàu 

nhiễm từ tàu biển trong 

thời gian neo đậu tại 

cảng 

khai 

giải 

pháp và 

kết quả 

đạt 

được. 

34 03.03.05. Các giải pháp 

ngăn ngừa 

phát sinh các 

sự cố cháy nổ 

Phù hợp với hoạt động 

của tàu biển để ngăn 

ngừa các sự cố môi 

trường như tràn dầu, 

cháy nổ từ các hoạt 

động của cảng 

Kế 

hoạch 

triển 

khai 

giải 

pháp và 

kết quả 

đạt 

được. 

Bắt buộc 

35 03.03.06.   Các giải 

pháp ngăn 

ngừa phát 

sinh các sự cố 

tràn dầu 

36 03.03.07 Các giải pháp 

tiết kiệm năng 

lượng. 

Phù hợp với hoạt động 

của tàu để sử dụng năng 

lượng hiệu quả và tiết 

kiệm nhất 

Kế 

hoạch 

triển 

khai 

giải 

pháp và 

kết quả 

đạt 

được. 

Bắt buộc 

37 03.04 Các giải pháp 

thay thế 

   

38 03.04.01. Thay thế các 

trang thiết bị 

đã cũ tốn 

nhiều năng 

lượng, gây 

nhiều ô nhiễm 

bằng các thiết 

bị tiên tiến 

hơn tốn ít 

nhiên liệu, ít 

gây ô nhiễm 

Tùy thuộc vào quy mô, 

công suất và nguồn lực 

để có những giải pháp 

phù hợp 

Các 

giải 

pháp 

thực 

hiện và 

kết quả 

đạt 

được 

Khuyến khích 
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39 03.04.02. Thay thế các 

nguồn năng 

lượng đang sử 

dụng bằng các 

nguồn năng 

lượng ít gây ô 

nhiễm (nhiêu 

liệu hàm 

lượng S thấp). 

Tùy thuộc vào quy mô, 

công suất và nguồn lực 

của công ty chủ sở hữu 

tàu để có những giải 

pháp phù hợp 

Các 

giải 

pháp 

thực 

hiện và 

kết quả 

đạt 

được 

Khuyến khích 

40 

 

03.05. 

 

Kiểm soát hồ 

sơ môi trường 

và năng lượng 

Các hồ sơ pháp lý và kỹ 

thuật về môi trường và 

năng lượng của tàu cần 

được kiểm soát để thực 

hiện đầy đủ đảm bảo 

không bị bỏ sót 

 Khuyến khích 

 Kiểm soát hồ 

sơ môi trường 

và năng lượng 
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KẾT LUẬN 

 

 Trên cơ sở các nghiên cứu trên có thể khẳng định, việc xây dựng 

và áp dụng bộ tiêu chí tàu biển sinh thái áp dụng cho tàu biển Việt Nam là 

vô cùng cần thiết. 

 Bộ tiêu chí tàu biển sinh thái đã được nhóm nghiên cứu xây dựng 

trên cơ sở 03 tiêu chí quan trọng 

- Tiêu chí 1 Chính sách, kế hoạch 

- Tiêu chí 2 Bộ máy quản lý, nhân sự 

- Tiêu chí 3 Tiêu chí kỹ thuật. 

 Áp dụng Bộ tiêu chí này cho tàu biển Việt Nam một cách đồng bộ 

đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của Bộ, ban, ngành hàng hải và đặc 

biệt là trách nhiệm và quyết tâm của các chủ tàu biển Việt Nam, hướng tới 

sự phát triển bền vững của giao thong vận tải khu vực và thế giới. 
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