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Tóm tắt 

E-Navigation là một khái niệm được phát triển bởi Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO nhằm 
mục đích tăng cường an toàn hàng hải trong giao thương bằng đường biển bằng cách tổ 
chức tốt hơn dữ liệu trên các tàu và trên bờ, trao đổi dữ liệu và truyền thông tốt hơn giữa 
tàu và tàu và giữa tàu và bờ. Bài viết nhằm cung cấp  bước đầu thông tin khái quát về 
quá trình nghiên cứu và phát triển của chiến lược e-Navigation  trên thế giới.  

Abstract:  

E-Navigation is a concept developed by the International Maritime Organization (IMO),  to 
bring about increased safety of navigation in commercial shipping through better 
organization of data on ships and on shore, and better data exchange and 
communication between ships and the ship and shore. This article aimed first to provide 
some related general information about reseach and development process of  e-
Navigation strategy in the world.        

1. Tư duy ban đầu về phát triển e-Navigation 

Vận tải biển là một ngành công nghiệp tuyệt vời mang tính quốc tế cao nhất, nhưng đồng 
thời cũng là một trong những ngành có lắm mối nguy với nhiều tiềm ẩn gây thiệt hại lớn về con 
người tài sản và môi trường biển.  

Đại dương là di sản chung của nhân loại, và là nơi xuất phát các tác động dễ bị tổn thương 
ngày càng mở rộng đối với cuộc sống con người. Do tính chất xuyên biên giới của ngành vận tải 
biển,  tác động xấu đến môi trường biển do ngành vận tải biển gây ra, đặc biệt là các sự cố tai nạn 
dẫn đến ô nhiễm biển nghiêm trọng là không thể chấp nhận. Những tác hại đó đã thu hút sự quan 
tâm trên toàn cầu và gợi mở ra các nhận thức chung của cộng đồng quốc tế. 

Trong thời đại hiện nay hàng hải điện tử (electronic navigation
1
) đang đồng hành cùng 

chúng ta  và phát huy tác dụng thông qua GPS, GNSS, Radar, AIS và ECDIS. Đó là các thiết bị và 
hệ thống hàng hải được phát triển dựa trên các nguyên lý vô  tuyến điện tử đặt trên buồng lái của 
tàu với những yêu cầu đào tạo, làm quen cụ thể cho từng thể loại, đặc biệt các yêu cầu  đào tạo 
cho ECDIS có hiệu lực từ tháng 1 năm 2012 theo STCW Manila sửa đổi.Tuy nhiên, đến nay phải 
nhận ra rằng chúng ta đã dựa dẫm quá nhiều thậm chí cả tin vào hàng hải điện tử, đặc biệt cả tin 
vào ECDIS.Tai nạn và sự cố hàng hải vẫn còn đang xảy ra đáng kể, cộng đồng quốc tế đã lên 
tiếng và đòi hỏi phải cùng nhau nghiên cứu và thay đổi thực trạng này. 

Trong nhiều thập niên qua, chúng ta không khó để nhận thấy các cải tiến trong thiết kế thân 
tàu, hệ thống tính ổn định tàu, động cơ đẩy, cùng các hệ thống và thiết bị hàng hải.mong giảm 
thiểu các sự cố, tai nạn, tăng hiệu quả và năng suất của ngành.  Các hệ thống trên tàu hiện nay đã 
áp dụng  công nghệ tiên tiến với độ tin cậy cao. Đặc biệt chúng ta đã chứng kiến sự phát triển to 
lớn về công nghệ  trong các hệ thống hàng hải và truyền thông. Việc sử dụng truyền thông kỹ thuật 
số đã cống hiến những cơ hội vô tận cho sự phát triển này.  

Tuy nhiên, cho đến nay tỷ lệ sự cố tai nạn hàng hải vẫn còn cao. Tại sao với tất cả những 
tiến bộ to lớn như vậy, con người vẫn không thể hạn chế đáng kể nguy cơ các tai nạn?. Đó là bởi 
vì kết cấu của tàu và độ tin cậy của các hệ thống riêng biệt  trên tàu chỉ là một phần của các mắt 
xích tương đối nhỏ trong toàn bộ chuỗi mắt xích đảm bảo an toàn. Các hệ thống hàng hải còn phụ 
thuộc vào con người, và lỗi của con người chiếm con số nổi bật trong các nguyên nhân tai nạn, 
khoảng 75 – 80 % số tai nạn hàng hải  theo dạng này hay dạng khác có nguyên nhân từ các sai 
sót của con người gây ra, hoặc chí ít cũng có dính líu sai sót của con người. 

                                                      
1
 ,“Electronic navigation” (Hàng hải điện tử)  và “e-Navigation” là hai khái niệm khác nhau. E-Navigation là một thuật 

ngữ diễn đạt về giải pháp mới cho an toàn hàng hải mà hiện nay cộng đồng quốc tế đang theo đuổi 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Maritime_Organization
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Theo tạp chí IHS Fairplay, số liệu thống kê sự cố tai nạn trên thế giới trong năm 2010 là 172 
tàu với tổng dung tích 0,81 triệu GT được báo cáo là tổn thất toàn bộ. Tổn thất toàn bộ của hàng 
hóa  ngành vận tải biển cùng thời kỳ là 1,19 triệu DWT. Ai cũng hiểu rằng còn nhiều yếu tố thiệt  
hại bên ngoài các con số này còn chưa được tính đến. Thiệt hại về người và thiệt hại đối với đại 
dương thật khó đo lường.  

Tương lai không xa sẽ có những con tàu to lớn hơn và phức tạp hơn với tốc độ ngày càng 
tăng, các cảng ngày càng mở rộng hơn, hiệu quả hơn, sẽ có nhiều quy định hơn, và trên tất cả, 
một nhu cầu cao hơn đối với giải trình trách nhiệm công cộng của ngành vận tải biển. 

Cách tốt nhất để cải thiện an toàn, bao gồm bảo vệ môi trường là phát triển các quy định 
quốc tế mà các quốc gia có ngành vận tải biển phải tuân thủ.Theo truyền thống, hành động phối 
hợp của các quốc gia và sự ra đời của các quy định quốc tế nói chung đã phát triển và thường bắt 
nguồn từ hậu quả của các tai nạn nghiêm trọng. Các vụ tai nạn như thảm họa Torrey Canyon năm 
1967 và thảm họa Exxon Valdez trong năm 1989 đã có tác động sâu sắc đển sự hình thành  khung 
pháp lý hiện tại qua các điều ước mà cộng đồng quốc tế đã phê chuẩn. Từ năm 1999 chúng ta 
cũng đã nhìn thấy các quy định mới của EU xuất hiện sau tai nạn tàu Erika. 

Những năm gần đây các quốc gia và tổ chức quốc tế đã cùng nhau suy nghĩ xa hơn, cùng 
xây dựng nhận thức chung và cùng hành động  để giảm thiểu nguy cơ các tai nạn. Hướng nghiên 
cứu tập trung vào việc phòng ngừa, và huy động nguồn lực nhằm  tránh các tai nạn khủng khiếp  
trước khi chúng xảy ra.  

Đang  có một nhu cầu hội tụ, tích hợp và sử dụng công nghệ cao để nâng cao an toàn hàng 
hải. Các nhà sản xuất đang phát triển nhiều giải pháp dựa trên các nhu cầu khác nhau của người 
dùng khác nhau, nhưng để đáp ứng nhu cầu thực sự của truyền thông, người dùng cần được sử 
dụng các cấu trúc dữ liệu hàng hải thống nhất. Rõ ràng ngành vận tải biển đang có nhu cầu thiết 
yếu về sự phối hợp và làm hài hòa các hệ thống với nhau. 

Với tất cả cơ hội phát triển công nghệ hiện nay, một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã có đủ 
hay chưa các mối liên kết giữa công nghệ, quy trình, con người và đào tạo ? 

Từ những suy nghĩ đó, trong phiên họp lần thứ 81 của Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC81) 
của IMO vào tháng 12 năm 2005, các quốc gia gồm Japan, Marshall Islands, the Netherlands, 
Norway, Singapore, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã cùng nhau đệ trình một “đề nghị đưa e-
Navigation vào chương trình làm việc của Tiểu ban An toàn Hàng hải Nav và Tiểu ban Truyền 
thông vô tuyến và Tìm kiếm Cứu nạn (COMSAR) nhằm phát triển tầm nhìn chiến lược về việc áp 
dụng các công cụ hàng  hải hiện tại và công cụ mới đặc biệt là các công cụ điện tử theo phương 
thức tổng thể và hệ thống”. Đề nghị này cho rằng e-Navigation có thể hỗ trợ làm suy giảm các tai 
nạn hàng hải, các sai sót lỗi lầm bằng cách xây dựng các tiêu chuẩn cho một hệ thống chính xác 
để đảm bảo an toàn an ninh và vận tải biển hiệu quả trên biển sạch. 

Trên cơ sở đề nghị nêu trên, IMO đã nhấn mạnh một luận điểm rất rõ ràng về nhiệm vụ của 
cộng đồng hàng hải, đó là trách nhiệm đối với môi trường biển. Ủy ban An toàn Hàng hải MSC của 
IMO đã kêu gọi sự cam kết thực hiện  một dự án  mới to lớn, hướng tới  nhận thức chung về  tầm 
nhìn của e-Navigation toàn cầu. 

Đến tháng 5 năm 2006 Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC), thông qua Nghị quyết  MSC81 mà 
nội dung của nó đã bắt đầu chính thức đề cập khái niệm e-Navigation. Tháng 11 năm 2008 MSC 
đã phê chuẩn chiến lược e-Navigation và đặt chương trình làm việc bốn năm để xây dựng kế 
hoạch thực thi và đưa ra định nghĩa e-Navigation trong Nghị quyết MSC85. Cũng trong thời gian 
đó IMO và các tổ chức quốc tế khác bắt đầu diễn giải các khái niệm và lợi ích của e-Navigation để 
có nhận thức chung nhằm nhận được sự đồng thuận của các quốc gia và các bên có lợi ích liên 
quan đặc biệt trong thời đại mà khoa học công nghệ tiến bộ nhanh chóng đặt nền móng cho sự 
phát triển của nó.  

Mãi đến 2009, sau những quan ngại trong  phát triển hàng hải điện tử và các nỗ lực điều tiết 
phù hợp không được tiến hành một cách đồng bộ, Ủy ban an toàn hàng hải MSC của IMO đã  phê 
chuẩn đề xuất  về một sáng kiến phối hợp để tiếp cận việc thực hiện chiến lược e-Navigation. Các 
công việc sẽ được thực hiện bởi ba tiểu ban do IMO lập ra: Tiểu ban NAV (Safety of Navigation -
An toàn hàng hải), Tiêu ban COMSAR (Radio communications and Search and Rescue – Truyền 
thông vô tuyến và Tìm kiếm Cứu nạn) và Tiểu ban STW (Standards of Training and Watchkeeping 
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-Tiêu chuẩn Đào tạo và Trực ca), đồng thời giao cho Ủy ban An toàn Hàng hải MSC chuẩn bị dự 
thảo kế hoạch chiến lược thực hiện e-Navigation. 

Nhờ sự phát triển của một kế hoạch chiến lược e-Navigation từ năm 2009 đã mang lại  tiến 
bộ có ý nghĩa  trong việc thiết kế một lộ trình phối hợp để thực hiện, không những về an toàn hàng 
hải  mà còn về truyền thông vô tuyến, bao gồm cả phổ sóng, tìm kiếm và cứu nạn, yếu tố con 
người và các khía cạnh đào tạo liên quan. Tại khóa họp lần thứ 57 ngày 10 tháng 6 năm 2011 của 
Tiểu ban an toàn hàng hải (NAV 57), Tổng Thư ký IMO đã khẳng định rằng " Các nghiên cứu 
chuyên sâu đang tiếp tục phát triển và đang thực hiện một chiến lược toàn cầu về e-Navigation. 
Điều quan trọng là không đi chệch tầm nhìn của mục tiêu đang theo đuổi, nhằm góp phần đáp ứng 
nhu cầu hàng hải an toàn và hiệu quả cho ngành giao thông vận tải của thế kỷ 21 ".  

Các kiến trúc tổng thể của khái niệm này đã được hoàn thiện vào năm 2012, những khác 
biệt trong mối liên kết chung và sự phân tích rủi ro chi phí-lợi ích đã được giải quyết vào năm 
2013, từ đó Ủy ban An toàn Hàng hải MSC đã chuyển sang hoàn thiện Kế hoạch Thực thi Chiến 
lược e-Navigation viết tắt là SIP (e-Navigation Strategy Implementation Plan) và đươc IMO công 
bố trong  Nghị quyết MSC95 vào tháng 11 năm 2014. Hàng năm IMO đều tổ chức các hội nghị về 
e-Navigation có các tổ chức quốc tế, các Tiểu ban, IALA …, và các nhà khoa học tham gia. 

E-Navigation là một sáng kiến lớn do IMO khởi xướng nhằm làm hài hòa và nâng cao các 
hệ thống hàng hải, kỳ vọng sẽ mang lại một tác động đáng kể đến tương lai của ngành vận tải 
biển.  Theo yêu cầu của IMO dự án này sẽ hướng vào nhu cầu của người sử dụng. Các nhà khoa 
học và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế đã và sẽ tham gia vào quá trình xác định nhu cầu của 
người sử dụng và đóng góp vào việc thực thi dự án. 

2. Định nghĩa và tầm nhìn 

Tại phiên họp MSC 85, Ủy ban an toàn hàng hải MSC đã đưa ra định nghĩa và tầm nhìn của 
e-Navigation  như sau: 

“E-Navigation là sự thu thập, tích hợp, trao đổi, biểu thị  và phân tích thông tin hải sự trên tàu 
và trên bờ được làm hài hòa bằng phương pháp điện tử nhằm nâng cao hàng hải từ cầu cảng đến 
cầu cảng và các dịch vụ liên quan đảm bảo an toàn, an ninh trên biển và  bảo vệ môi trường biển”

2
 

Tầm nhìn của e-Navigation gắn liền với các kỳ vọng tổng thể bao gồm các  yếu tố trên tàu, 
trên bờ và truyền thông như sau: 

1) Trên tàu.  

Trên tàu, e-Navigation sẽ bao gồm các hệ thống hàng hải mà lợi ích của nó mang lại từ sự 
tích hợp các bộ cảm biến của tàu, trợ giúp truyền thông, giao diện tiêu chuẩn cho  người sử dụng, 
và một hệ thống tinh tế toàn diện để quản lý vùng cảnh giới và báo động.  Các yếu tố cốt lõi của 
một hệ thống như vậy sẽ bao gồm sự tham gia tích cực của các sĩ quan hàng hải trên buồng lái để 
thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu của mình trong quá trình trực ca một cách hiệu quả nhất, đảm bảo 
ngăn chặn sự mất tập trung và quá tải công việc; 

2)  Trên bờ. 

Trên bờ, e-Navigation sẽ bao gồm việc nâng cao năng lực quản lý dịch vụ lưu thông tàu 
thuyền (VTS) và các dịch vụ liên quan thông qua điều tiết, phối hợp và trao đổi dữ liệu chi tiết tốt 
hơn theo các định dạng mà các nhà điều hành trên bờ dễ hiểu và dễ  sử dụng hơn  khi hỗ trợ cho 
các tàu một cách an toàn và hiệu quả.  

3)  Truyền thông  

Và cuối cùng, thiết lập cơ sở hạ tầng cung cấp việc chuyển tải thông tin không gián đoạn 
được ủy thác trên tàu, giữa các tàu, giữa tàu và bờ, giữa nhà chức trách trên bờ và các bên có lợi 
ích liên quan.  

3. Các mục tiêu cốt lõi của e-Navigation 

                                                      
2
 Nguyên văn Anh ngữ: “e-Navigation is the harmonised collection, integration, exchange, presentation and analysis of 

maritime information onboard and ashore by electronic means to enhance berth to berth navigation and related services, 

for safety and security at sea and protection of the marine environment.” 
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Các mục tiêu cốt lõi của khái niệm e-Navigation bao gồm: 

1)  Thông tin về thủy văn, khí tượng,  hàng hải và các nguy cơ phải tạo thuận lợi cho an toàn và an 
ninh hàng hải của tàu; 

2)  Tạo dễ dàng cho quan sát và quản lý lưu thông tàu thuyền từ các cơ sở trên bờ / ven biển, tùy 
nơi tương ứng; 

3)  Tạo dễ dàng cho truyền thông, bao gồm trao đổi dữ liệu, từ tàu đến tàu, bờ đến tàu, bờ đến bờ 
và những người sử dụng khác;  

4)  Tạo  cơ hội để cải thiện hiệu quả  vận tải biển và logistics; 

5)  Hỗ trợ hoạt động hiệu quả cho ứng phó khẩn cấp, dịch vụ tìm kiếm cứu nạn; 

6)  Thể hiện mức độ xác định về tính chính xác, tính toàn vẹn và tính không gián đoạn phù hợp với 
một hệ thống an toàn  thiết yếu; 

7)  Tích hợp và diễn đạt thông tin trên tàu và trên bờ thông qua giao diện người-máy nâng cao tối 
đa lợi ích an toàn hàng hải và giảm thiểu đến mức nhỏ nhất bất kỳ rủi ro nào do nhầm lẫn hoặc 
diễn giải sai của người sử dụng;  

8)  Tích hợp và diễn đạt thông tin trên tàu và trên bờ để quản lý khối lượng công việc của người sử 
dụng, trong khi vẫn đồng thời thúc đẩy, hấp dẫn người sử dụng và hỗ trợ việc ra quyết định; 

9)   Kết hợp các nhu cầu đào tạo và làm quen cho người sử dụng thông qua quá trình phát triển và 
thực hiện dự án; 

10) Tạo thuận lợi cho mở rộng bao phủ toàn cầu, tiêu chuẩn hóa và bố trí sắp xếp, khả năng 
tương thích và khả năng tương tác lẫn nhau của thiết bị, hệ thống, ký hiệu và quy trình vận 
hành, để tránh xung đột tiềm ẩn giữa những người sử dụng; và 

11) Hỗ trợ khả năng mở rộng, để tạo điều kiện dễ dàng sử dụng cho tất cả người dùng của ngành 
hải sự tiềm năng.  

4. Yếu tố con người 

Một danh mục cụ thể của các yếu tố con người được tích hợp để phân tích các lỗ hỏng và 
sẽ được xem xét khi xây dựng các hướng dẫn và quy định về kỹ thuật, vận hành, đào tạo và mức 
độ điểu chỉnh, đưa ra nhiều giải pháp khả dĩ đã được xác định để loại bỏ các lỗ hỏng. 

Các hệ thống hải sự là hệ thống thuộc con người, nhưng công nghệ không thể đứng riêng 
một mình. Yếu tố thành công then chốt cho e-Navigation sẽ là khả năng tích hợp công nghệ, tính  
khả dụng, gắn liền với yếu tố con người trong hàng hải. Đây là mối quan tâm của IMO, Tiểu ban 
an toàn hàng hải (NAV) của IMO đã ban hành hướng dẫn về các vấn đề cần được xem xét khi giới 
thiệu công nghệ mới áp dụng trên tàu. 

Có thể có nhu cầu của con người với những năng lực khác nhau của họ trên tàu và  trên  
bờ, nhưng khả năng hoạt động tương tác của họ là rất quan trọng, cần đặc biệt xem xét. 

Điều cơ bản của khuôn khổ cho một hệ thống thông tin hải sự kết hợp hài hoà là nó phải 
được thiết kế để tạo thuận lợi, làm giảm thiểu các sai sót từng con người / từng thiết bị, đặc biệt là 
trên tàu. Điều đó có nghĩa là hệ thống phải làm sao giảm thiểu các sai sót cơ bản trong quá trình 
nhận thức tình huống, truyền thông  và ra quyết định  có thể diễn ra trên tàu cũng như trên bờ.  

Tiêu chuẩn hóa là một yếu tố then chốt khác. Phát triển cách bố trí buồng lái tiêu chuẩn hóa 
dựa trên cơ sở các đơn nguyên thích ứng với chức năng của con tàu riêng biệt là chìa khóa để tạo 
thuận lợi cho việc làm quen của thuyền viên trên tàu khi chuyển từ tàu này sang tàu khác.  

Chiến lược e-Navigation cũng đòi hỏi tập trung vào đào tạo, năng lực, kỹ năng ngôn ngữ.  
gánh nặng công việc, tính tích cực. Quản lý báo động, quá tải thông tin và cải tiến môi trường lao 
động cũng là những mối quan tâm nổi bật. 

Đào tạo là một trong các nội dung đang được phân tích để tìm ra các lỗ hỏng, nó cũng bao 
hàm các yếu tố đánh giá an toàn chính thức. Công việc này đã được Tiểu ban  Tiêu chuẩn đào tạo 
và trực ca trong phiên họp STW 42 vào tháng 1.2011 xem xét một cách sâu sắc  và đã được kiến 
nghị trong báo cáo cho Ủy ban an toàn hàng hải MSC rằng việc sử dụng các mô phỏng sẽ hỗ trợ 
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thiết thực cho đào tạo và có thể giúp vào việc đánh giá, cho phép mô phỏng việc phỏng đoán và 
ứng phó tình huống khẩn cấp. 

Đào tạo trong tương lai cần phải tính đến các yếu tố quan trọng cho e-Navigation bao gồm:: 

• Sự hài hòa; 

• Tích hợp; 

• Tiêu chuẩn hóa; 

• Hiệu quả và an toàn. 

Đào tạo theo STCW 78/2010 như đã sủa đổi, sẽ mang lại nhiều lợi ích phục vụ cho thực thi 
e-Navigation. 

5. Tính khả dụng 

Tính khả dụng là một yếu tố then chốt khác của e-Navigation. Quá trình  làm quen e-
Navigation  rất quan trọng. Để đánh giá Tính khả dụng của các yếu tố e-Navigation, các phương 
pháp sau đây thường được áp dụng rộng rãi:  

1) Thử nghiệm Tính khả dụng; 

2) Phương pháp đánh giá Khám phá (Heuristic - là phương pháp giải quyết vấn đề bằng 
cách đánh giá kinh nghiệm đã qua và tìm đến giải pháp bằng cách thử và rút ra bài học từ sai lầm)  

3) Danh mục kiểm tra; 

4)  Khảo sát bằng câu hỏi; 

5) Điều tra thực địa. 

Tính đến các phương pháp thường được sử dụng để đánh giá tính khả dụng, ta có thể xác 
định đặc tính của khu vực hải sự và các yếu tố cần thiết để xem xét trong phát triển công cụ dùng 
để đánh giá tính khả dụng của thiết bị hàng hải. Cần thiết đề cập bốn định hướng sau đây trong 
đánh giá tính khả dụng: 

1) Trải nghiệm hàng hải của người tham gia các  trắc nghiệm; 

2) Năng lực đọc viết trên máy vi tính của người tham gia trắc nghiệm; 

3) Các kịch bản cho thiết bị được sử dụng 

4) Thu thập năng lực quan sát của người tham gia trắc nghiệm. 

Suy nghĩ về cách thao tác là một phác thảo tóm tắt của các giải pháp khả dĩ được  xác định 
ở giai đoạn này. 

Khái niệm e-Navigation  xây dựng trên nền tảng thông tin được cấu trúc và xác nhận để hỗ 
trợ việc ra quyết định. Nó dựa trên cơ sở hạ tầng truyền thông được tự động hóa  rộng rãi, kết nối 
liền mạch giữa tàu và bờ, là một cơ cấu dựa trên một cấu trúc dữ liệu hải sự phổ biến, sử dụng dữ 
liệu địa lý thủy văn S-100  của IHO. 

6. Vai trò của IMO - Kế hoạch thực thi Chiến lược e-Navigation 

Dự án e-Navigation sẽ không thể thực hiện đầy đủ nếu chỉ có một số lượng hạn chế của các 
quốc gia, các tổ chức, hoặc các bên tư nhân tham gia. Cần thiết phải có sự phối hợp hành động 
rộng rãi mà IMO ở vị trí độc tôn,  đủ sức mạnh cần thiết để điều phối Chương trình e-Navigation.   

Các công việc được IMO chỉ đạo tiến hành trong những năm qua đã dẫn đến việc xác định 
nhu cầu của người dùng và các giải pháp tiềm năng của e-Navigation. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban an toàn hàng hải của IMO đã thông qua và công bố Kế hoạch thực 
thi chiến lược e-Navigation (e-Navigation Strategy Implementation Plan - SIP) trong MSC 94 vào 
tháng 11 năm 2014. 

SIP đã cung cấp khuôn khổ và sơ đồ phương hướng nhiệm vụ (sơ đồ kèm theo ở trên) cần 
phải triển khai  thực hiện trong tương lai để phát huy hiệu quả 5 giải pháp e-Navigation ưu tiên. 

Trên cơ sở các giải pháp đã công bố khi hoàn thành trong giai đoạn 2015 đến  2019 có thể 
cung cấp cho ngành vận tải biển các thông tin đã được hài hòa để bắt đầu thiết kế các sản phẩm 
và dịch vụ đáp ứng các giải pháp đã nêu ra cho e-Navigation.  

Cuối cùng, Kế hoạch thực thi Chiến lược e-Navigation SIP sẽ xác định trách nhiệm; vạch ra 
tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn, xây dựng chương trình nghị sự đánh giá liên tục nhu cầu 
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của người dùng. Hơn thế nữa, kế hoạch này sẽ còn bao gồm sự đánh giá một cách hệ thống  làm 
thế nào cho công nghệ mới có thể đáp ứng tốt nhất các nhu cầu đã được xác định, bao gồm nhu 
cầu của người sử dụng; trong tương lai dài hạn sự phát triển của công nghệ cùng với việc sắp xếp 
các thể chế ra sao để có thể tiếp tục thực hiện các yêu cầu của e-Navigation. Công việc tuyên 
truyền quảng bá khái niệm e-Navigation đến các bên tương ứng và cùng chia sẻ lợi ích là một 
trong các yêu cầu cốt lõi. Việc xác định các nguồn lực tài chính tiềm năng, đặc biệt cho phát triển 
các khu vực và các quốc gia và hành động để đảm bảo đủ nguồn tài chính cũng sẽ vô cùng quan 
trọng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.  World Wide Radionavigation System (WWRNS) of IMO 

7. Các giải pháp của e-Navigation 

E-Navigation hội đủ chức năng làm thế nào dẫn dắt  con tàu một cách an toàn, an ninh và 
hiệu quả từ cầu cảng đến cầu cảng trong một môi trường thân thiện, bằng cách sử dụng các hệ 
thống nâng cao hàng hải  và truyền thông trên toàn cầu – tập trung vào yếu tố con người. Trong 
điều kiện thực tế, điều này có nghĩa là có mối liên quan đến hàng loạt vấn đề mà dưới đây là một 
số giải pháp trong số đó. Các giải pháp này có thể thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng còn 
nhiều giải pháp khác phải được nghiên cứu dài hạn. Có 5 giải pháp trước mắt như sau: 

Giải pháp S1, cung cấp thiết kế buồng lái được làm hài hòa và thân thiện với người dùng 
để đảm bảo rằng nhà hàng hải ngay lập tức có thể nhận ra tất cả các chức năng dẫn đường trên 
bất kỳ con tàu nào. 

Làm quen thiết bị là vấn đề thiết thực trước mắt, chẳng hạn như phải tiêu chuẩn hóa hệ 
thống ký hiệu, nhu cầu vật  chất, bố trí trạm hoạt động. Các nhà hàng hải sẽ tiếp cận tất cả các 
thông tin hàng hải sẵn có, và  truy cập tùy chọn cài đặt giao diện mặc định  bao gồm tiêu chuẩn 
hóa các công năng hiển thị hàng hải theo Phương thức một chạm (S-mode). 

Độ tin cậy của thiết bị hàng hải sẽ được xác nhận liên tục bằng các thử nghiệm tính toàn 
vẹn bên trong thiết bị. Một số quy trình sẽ được tự động hóa và tự quản để giảm khối lượng công 
việc và gánh nặng hành chính.  
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Hải đồ hàng hải điện tử và ấn phẩm hàng hải sẽ được tự động cập nhật. Cải tiến việc phát 
hiện mục tiêu và tích hợp thông tin có sẵn trong hiển thị đồ họa hàng hải (ví dụ chia sẻ thông tin 
bao gồm thông tin thời gian thực của trạng thái tàu chủ, MSI, AIS, dải canh giới, radar, thông tin 
môi trường, yêu cầu cặp cầu …). 

Giải pháp S2, các báo cáo được tiêu chuẩn hóa và tự động hóa về thông tin các con tàu 
cho cảng đến về phía bờ,  sao cho không cần thiết sử dụng nhiều hệ thống báo cáo con tàu cụ thể 
khi đến cảng, nhờ đó tiết kiệm thời gian và giảm gánh nặng công việc phi hàng hải cho nhà hàng 
hải và tăng hiệu quả hoạt động của cảng. Khái niệm về chế độ Một cửa sổ (Single Window) sẽ 
được nghiên cứu.áp dụng.   

Với giải pháp này, gánh nặng viết các báo cáo từ tàu sẽ được giảm nhẹ nhờ tự động nhập 
dữ liệu tàu từ trong thiết bị, các biểu mẫu được tiêu chuẩn hóa, nhập một lần thông tin báo cáo, 
phân phối hiệu quả hơn thông tin báo cáo, các yêu cầu và thủ tục báo cáo quốc gia được thực 
hiện hài hòa.  

Giải pháp S3, cải tiến độ tin cậy của thiết bị buồng lái và thông tin dẫn đường để nhà hàng 
hải có thể nhận thức tình huống hàng hải trên cơ sở dựa vào sự cập nhật liên tục về tình hình các 
tàu. 

Giải pháp S4, cung cấp các tích hợp thông tin đã thu được trên màn hình hiển thị đồ họa 
hàng hải để các nhà hàng hải không phải tiến hành đồ giải các thông tin bổ sung cho tình huống 
hiện tại của tàu. 

Giải pháp S5, đảm bảo rằng các thông tin của cơ sở trên bờ  từ các cảng, VTS và các nhà 
cung cấp dịch vụ khác cho tàu được làm hài hòa và tiêu chuẩn hóa trên toàn thế giới.  

Cải tiến mức độ dịch vụ hỗ trợ hàng hải (Navigation Assistance Service - NAS) do VTS cung 
cấp cho các nhà hàng hải. 

VTS có thể cung cấp dịch vụ tổ chức lưu thông (Traffic organization service - TOS) nâng 
cao, thông qua chuyển tiếp tự động  kế hoạch luồng lưu thông, phối hợp và trao đổi dữ liệu định 
tính tin cậy theo định dạng tinh tế và toàn diện  với cơ chế chia sẻ lợi ích từ/đến tàu và từ/đến bờ. 

Chính quyền hành chính trên bờ sẽ có thể cung cấp các cập nhật thời gian thực của dữ liệu 
hàng hải, thiết bị trợ hàng ảo, cập nhật thời tiết và thông tin lưu thông bằng cách sử dụng ký hiệu 
tiêu chuẩn và chuyển giao thông tin tự động. 

Hình ảnh hàng hải được cải tiến theo thời gian thực hỗ trợ nâng cao việc ra quyết định và 
giám sát của các cơ quan hành chính các quốc gia, chủ tàu, VTS, SAR và Cảng vụ. 

Chính quyền hành chính trên bờ có thể kiểm tra từ xa thiết bị hàng hải và chất lượng hàng 
hải trên tàu thông qua quy định về chế tạo và mẫu mã thiết bị hàng hải. E-Navigation sẽ nâng cao 
truyền thông SAR thông qua truyền thông tự động, ưu tiên cho truyền thông cứu nạn, thu thập 
thông tin và phối hợp dữ liệu. 

8. Các công việc trước mắt phải thực hiện 

Các giải pháp nói trên được triển khai theo các nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn từ 2016 
đến 2019 để đạt được sáu kết quả  theo kế hoạch ưu tiên đã được phê duyệt trong Nghị quyết 
MSC95 vào tháng Sáu năm 2015. Các kết quả này nếu được thực hiện và chấp nhận sẽ đảm bảo 
rằng e-Navigation  tiếp tục tiến tới trên con đường trở thành hiện thực. Sáu kết quả ưu tiên theo kế 
hoạch cần đạt được là: 

Về thiết kế buồng lái thân thiện với người dùng và được làm hài hòa, gồm:  

1) Giới thiệu khái niệm về các chế độ vận hành chuẩn hóa, Phương thức một chạm (S-
mode), với sự hỗ trợ của ngành vận tải biển; 

2) Điều chỉnh lại các Hệ thống hàng hải tích hợp (Integrated Navigation Systems - INS) để 
làm hài hoà thiết kế buồng lái và hiển thị  thông tin; 

Về báo cáo từ tàu tự động hóa và tiêu chuẩn hóa. gồm: 

3) Giới thiệu báo cáo của tàu bằng điện tử tiêu chuẩn hóa, và tự động thu thập dữ liệu trên 
tàu để báo cáo; 

Về cải thiện độ tin cậy của thiết bị buồng lái và thông tin dẫn đường: 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjviY_H1pLMAhUBHJQKHX64BQwQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.e-navigation.nl%2Fcontent%2Fvts-navigation-assistance-service-nas&usg=AFQjCNHhMLlCzjQdaL0zp4LZk_MPOdLgNw&sig2=v5yjDCwF2LK3LMzykGeHBg&bvm=bv.119745492,d.dGo
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4) Giới thiệu chương trình Thử nghiệm tính toàn vẹn gắn liền với thiết bị (Built In Integrity 
Testing - BIIT) 

Về tích hợp thông tin thu nhận được của các thiết bị hàng hải hiển thị trên màn hình đồ họa 
hàng hải, gồm: 

5) Làm hài hòa hiển thị thông tin dẫn đường thu nhận được thông qua thiết bị truyền thông. 
Làm hài hòa thông tin từ bờ cung cấp cho tàu 

6) Hoàn thiện Danh mục Dịch vụ Hải sự (Maritime Service Portfolios – MSPs) với sự hỗ trợ 
của các tổ chức quốc tế có liên quan; 

Sự phát triển và thực hiện các nhiệm vụ của e-Navigation đòi hỏi nỗ lực và hợp tác quốc tế 
mạnh mẽ giữa IMO với các ngành công nghiệp hàng hải, các tổ chức quốc tế như IHO, IALA, ICS, 
CIRM, BIMCO, NI và các bên liên quan cùng các tổ chức khác. 

9. Truyền thông và khái niệm về một Giao lộ Điện tử Biển  

Khái niệm e-Navigation trước hết phải dựa trên cơ sở cải tiến truyền thông kỹ thuật số giữa 
tàu với bờ và giữa tàu với tàu. 

Xuất phát từ nhận thức rõ ràng về các giải pháp e-Navigation đã mở ra khái niệm về một 
Giao lộ Điện tử Biển (Marine Electronic Highway- MEH).   

Giao lộ Điện tử Biển MEH đã được nghiên cứu phát triển thử nghiệm ở Eo biển Malacca và 
Singapore nhằm mục đich áp dụng khái niệm e-Navigation  của IMO vào một eo biển cụ thể bắt 
đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2006. 

Mục tiêu tổng thể của dự án này là nâng cao dịch vụ hàng hải, cải thiện an toàn và an ninh 
hàng hải và thúc đẩy bảo vệ môi trường biển tại eo biển mà cụ thể là dự đoán khả năng các điểm 
tàu thuyền đông đúc, điều tiết làm  giảm thiểu các điểm nóng về lưu thông tàu thuyền (traffic hot-
spots) trên khắp khu vực eo biển, đưa ra các chiến lược mới nhằm tránh tắc nghẻn các giao lộ. 

Dự án Giao lộ Điện tử Biển MEH này gồm có 7 yếu tố chiến lược cần phải thực hiện, tóm tắt 
như sau:  

Yếu tố 1: Thiết lập Giao lộ Hàng hải điện tử, chứng minh các công năng kỹ thuật về an toàn 
hàng hải, bảo vệ môi trường biển  cho Eo biển Malacca và Singapore; 

Yếu tố 2: Thúc đẩy sự tích hợp thống nhất  hệ thống của tình trạng biển, dòng chảy dữ liệu 
và trao đổi thông tin thông qua hệ thống MEH; 

Yếu tố 3: Phát triển cơ chế vận hành và quản trị hành chính cho quản lý bền vững hệ thống 
MEH; 

Yếu tố 4: Đánh giá lợi ích tài chính, xã hội và kinh tế và những vấn đề pháp lý đối với hệ 
thống MEH; 

Yếu tố 5: Thúc đẩy nhận thức và sự tham gia của những người có lợi ích liên quan thích 
hợp để  hỗ trợ cho MEH; 

Yếu tố 6: Tăng cường năng lực quốc gia và vùng lãnh thổ trong an toàn hàng hải và bảo vệ 
môi trường biển để quản lý bền vững hệ thống MEH; 

Yếu tố 7: Tiến hành các hoạt động quá độ để phát triển toàn diện giai đoạn 1 của Dự án 
Phát triển  

MEH nhằm đánh giá tính khả thi giai đoạn 2 của MEH mở rộng ra các vùng biển khác ở phía 
Đông và Tây eo biển.  

10. Kết luận 

Bằng sức mạnh sáng tạo và nỗ lực của IMO cùng các quốc gia hội viên, các tổ chức quốc tế 
và các bên có lợi ích liên quan đảm bảo rằng e-Navigation sẽ tiếp tục phát triển trên con đường trở 
thành hiện thực. E-Navigayion không những là một gói dịch vụ và công nghệ mà còn là một cuộc 
thám hiểm táo bạo trên chặng đường chung đi đến tương lai của ngành vận tải biển ở thế kỷ 21. 
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