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Bt) GTVT vita phe duy�t
quy ho�ch cang bi@n
Dong Nam Bt) - nhom 5.
Trong do, xac cqnh cang
bijn Vfmg Tau se hinh
thanh cangtrung chuyin
,t
,t
quocte.
Co s6 nao de hlnh thanh cang
trung chuyen quoc te t<;1i cang
bien Vu� Tau? Ong PHAM
ANH TUAN, ph6 tong giam doc
Cong ty co phan Tu van thiet ke
cang - ky thu�t bien Porcoast
(don vi dugc B(> GTVT l�p quy Ngay 20-2-2017 tau Margretthe Maersk tl'(lng tat 194.000 tan, sue cho 1s.3oo TEU ct,p cang quoc te cai
ho<;1ch cang bien Vi�t Nam va Mep (Tan Thanh, sa Rfa - vung Tau) - dua cang nay tro thanh cang thu 19 tren the giol co kha nang tlep
thvc hi�n quy ho<;1ch chi tiet nht,n tau s/eu tan nay
Anh: E>.HA
nh6m cang bien Dong Nam
B(>), cho biet:
cang bien Vflng Tau, t<;li Cai Mep tr6 thanh diem cang ban dap ung dugc hau het cac
ma Cl,l the la khu V\!C cua cac hang tau tren cac tuyen yeu to de hlnh thanh cang trung
- Gan 30% tong
khoi lugng hang
Cai Mep, dva tren dtchvvA - Au,A - My... Dieu nay chuyen qu6c te.
Nhu v�y. sv khac nhau con
container
thong
cac yeu t6 c6 s�n va cflng chung t6nang lvc cua cang
qua cang bien toan
c6 the t<;10 l�p. Khu c6 the tr6 thanh trung tam trung l<;1i c6 le la do co che chinh sach
cang nay n{un 6 vi chuyen cuakhuvvc ph9cvvcho phat trienva khai thac cang bien.
cau la hang trung
Neu coi Cai Mep la khu cang cua
chuyen. Tuyen hang
tri cua song Cai Mep hang h6a khuvvc Don� NamA.
* So v<ii cang bien trung quoc gia, t�p trung nguon Ive,
hai quoc te qua Bien
- Thi Vai c6 do sau rat
tot, gan tuy�n hang chuy€n quifc ti If cac nltUC, SJ/ quyet li¢t dieu tiet hang h6a va
Dong v� chuyen
hai quoc te qua hi.nh thanh cang trung chuyin t<;10 m(>t co che thong thoang de
khoang 40% tong Ong Phc,m Anh TUan
Bien Dong. !<;Ii trong qudc tiII V�t Nam co gi, kluic va cac chu hang. cac hang tau coi
lugng v� tai bien
container toan cau. Trong co vung kinh te tr9ng diem phia d4cb�t hC1n,thu:aong?
day la m(>t trung tam chuyen tai
cau thi truong xuat nh�p khau Nam...
- Xem l<;1i sv phat trien cac cang hang h6a cua h9, thi Cai Mep
hang h6a cua Vi�t Nam, tong
Trong nhung nam qua, B(> trung chuyen quoc te khu yVC moi c6 the tro thanh khu ben
gia tri hang h6a xuat nh�p khau GTVT da c6 nhung chi d<;10 Dong NamAva McA trong cac trung chuyen quoc te.
* 1. ,u:;o ong, can co cu ch,/
e nao
di bien xa (chau Au, My, Phi) mang tinh d9t pha nhu nghien nam vira qua nhu cang Busan
chiem gan 30%. Nhu v�y. vi�c CUU, thu nghi¢m va cho phep (Han Quoc), Thugng Hai, Cao va din bao gi,il Vi�t Nam mm
hlnh thanh va phat trien trung cac tau m� tr9ng tai tren 100.000 Hung. Hong Kong (TrungQuoc), th4t SJ/ CO cang trung chuy€n
tam trung chuyen container t<;li tan vao lam hang t<;li Cai Mep. Singapore... thi cac yeu to s� c6 qudcti?
- Khu ben cang Cai Mep tang
Voi vi¢c tiep nh�n thanh cong va dugc t<;10 l�p hau het deu h(>i
Vi�t Nam la can thiet.
Kha n.mg hinh thanh va phat d(>i tau m� c6 kich thuoc eve Ion ti.i 6 cac cang trung chuyen nay. truong an tugng trong thoi gian
trien cang trung chuyen doi voi nhuv�y la co so de cac ben cang Cai Mep cua nuoc ta cilng co quavoi muc t.mg 28% nam 2015,
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35% nam 2016, 22,6% nam 2017
va lien we n{un trong nh6m cac
cang t.mg tru6ng nhanh nhat the
gioi (theo Alphaliner). Hi¢n nay,
c6 20 tuyen dichvvci[l.p cang Cai
Mep Mng tuan. Trang d6, c6 13
tuyen tau m� di th!mg bo Dong,
bo Tay nuoc My; 2 tuyen tau m�
di th�ng chau Au voi kich co tau
len den 165.000 tan; 5 tuyen tau
n(>iA. Hang h6a xuat nh�p khau
Vi�t Nam hi¢n dang dugc ket n6i
m(>t each tot nhat. D:;i.c bi¢t, hang
xuat khau di My chi mat 16 ngay,
nhanh nhat trong khu V\fC Dong
NamA.
Tiem nang tu cang Cai Mep
rat Ion, nang h,rc cang nuoc sau
sanh ngang voi cac cang Ion
trang k.hu yVC, nhung de phat
trien tr6 thanh m(>t trung tam
trung chuyen, Cai Mep can
nhieu giai phap, chinh sach
m:;inh me hon tu Chinh phu va
cac b(> nganh, chu khong chi coi
la nhi¢mvvcua B(> GTVT. Theo
toi, c6 3 yeu to can quan tam: sv
thu�n ti¢n cua luong vao cang,
sv t�p trung hang h6a va tinh
lien ket vimg. Trang d6, vi�c
dieu tiet luong hang h6a de t�p
trung khai thac cang nuoc sau
la rat quan tr9ng. Hi¢n nay, cac
chu hang van chu yeu ti[l.p trung
giao nMn hang t<;1i cang Cat Lai,
trong khi tinh tr<;1ng t.1c nghen
t<;1i cang nay van dang tiep di�n.
Do v�y. can thiet phai c6 bi�n
phap de dieu tiet nguon hang
gifra cac khu vvc cang de phat
huy toi da tiem nang, the m<;1nh
cua cang nuoc sau Cai Mep ...
NGQC AN th(!c hi�n

Đưa Cái Mép - Thị Vải thành cảng
trung chuyển quốc tế
05/05/2018 10:43 GMT+7

TTO - Bộ GTVT vừa phê duyệt quy hoạch cảng biển Đông Nam Bộ - nhóm 5. Trong
đó, xác định cảng biển Vũng Tàu sẽ hình thành cảng trung chuyển quốc tế.
•
•
•

Cái Mép - Thị Vải 'treo cẩu' nhìn Cát Lái quá tải
Giải cứu cảng 2 tỉ USD Cái Mép - Thị Vải như thế nào?
Lại bàn cách 'giải cứu' cảng Cát Lái và Cái Mép - Thị Vải

Ngày 20-2-2017 tàu Margretthe Maersk trọng tải 194.000 tấn, sức chở 18.300 TEU cập cảng quốc tế Cái
Mép (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) - đưa cảng này trở thành cảng thứ 19 trên thế giới có khả năng tiếp
nhận tàu siêu lớn này - Ảnh: Đ.HÀ

Cơ sở nào để hình thành cảng trung chuyển quốc tế tại cảng biển Vũng Tàu?
Ông Phạm Anh Tuấn, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ
thuật Biển Portcoast (đơn vị được Bộ GTVT lập quy hoạch cảng biển Việt Nam và thực
hiện quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ), cho biết:
- Gần 30% tổng khối lượng hàng container thông qua cảng biển toàn cầu là hàng trung
chuyển. Tuyến hàng hải quốc tế qua Biển Đông vận chuyển khoảng 40% tổng lượng vận
tải biển container toàn cầu.

Trong cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa của
Việt Nam, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đi biển
xa (châu Âu, Mỹ, Phi) chiếm gần 30%.
Như vậy, việc hình thành và phát triển trung tâm trung
chuyển container tại Việt Nam là cần thiết.
Khả năng hình thành và phát triển cảng trung chuyển
đối với cảng biển Vũng Tàu, mà cụ thể là khu vực Cái
Mép, dựa trên các yếu tố có sẵn và có thể tạo lập.
Khu cảng này nằm ở vị trí cửa sông Cái Mép - Thị Vải
có độ sâu rất tốt, gần tuyến hàng hải quốc tế qua Biển
Đông, lại trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...
Trong những năm qua, Bộ GTVT đã có những chỉ đạo
mang tính đột phá như nghiên cứu, thử nghiệm và cho
phép các tàu mẹ trọng tải trên 100.000 tấn vào làm
hàng tại Cái Mép.

Ông Phạm Anh Tuấn

Với việc tiếp nhận thành công đội tàu mẹ có kích thước
cực lớn như vậy là cơ sở để các bến cảng tại Cái Mép
trở thành điểm cảng của các hãng tàu trên các tuyến
dịch vụ Á - Âu, Á - Mỹ...
Điều này cũng chứng tỏ năng lực của cảng có thể trở thành trung tâm trung chuyển của
khu vực phục vụ cho hàng hóa khu vực Đông Nam Á.
* So với cảng biển trung chuyển quốc tế ở các nước, sự hình thành cảng trung
chuyển quốc tế ở Việt Nam có gì khác và đặc biệt hơn, thưa ông?
- Xem lại sự phát triển các cảng trung chuyển quốc tế khu vực Đông Nam Á và Bắc Á
trong các năm vừa qua như cảng Busan (Hàn Quốc), Thượng Hải, Cao Hùng, Hong Kong
(Trung Quốc), Singapore... thì các yếu tố sẵn có và được tạo lập hầu hết đều hội tụ ở
các cảng trung chuyển này.
Cái Mép của nước ta cũng cơ bản đáp ứng được hầu hết các yếu tố để hình thành cảng
trung chuyển quốc tế.
Như vậy, sự khác nhau còn lại có lẽ là do cơ chế chính sách phát triển và khai thác cảng
biển.
Nếu coi Cái Mép là khu cảng của quốc gia, tập trung nguồn lực, quyết liệt điều tiết hàng
hóa và tạo một cơ chế thông thoáng để các chủ hàng, các hãng tàu coi đây là một trung

tâm chuyển tải hàng hóa của họ, thì Cái Mép mới có thể trở thành khu bến trung chuyển
quốc tế.
* Theo ông, cần có cơ chế nào và đến bao giờ Việt Nam mới thật sự có cảng trung
chuyển quốc tế?
- Khu bến cảng Cái Mép tăng trưởng ấn tượng trong thời gian qua với mức tăng 28%
năm 2015, 35% năm 2016, 22,6% năm 2017 và liên tục nằm trong nhóm các cảng tăng
trưởng nhanh nhất thế giới (theo Alphaliner).
Hiện nay, có 20 tuyến dịch vụ cập cảng Cái Mép hằng tuần. Trong đó, có 13 tuyến tàu
mẹ đi thẳng bờ Đông, bờ Tây nước Mỹ; 2 tuyến tàu mẹ đi thẳng châu Âu với kích cỡ tàu
lên đến 165.000 tấn; 5 tuyến tàu nội Á.
Hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam hiện đang được kết nối một cách tốt nhất. Đặc biệt,
hàng xuất khẩu đi Mỹ chỉ mất 16 ngày, nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Tiềm năng từ cảng Cái Mép rất lớn, năng lực cảng nước sâu sánh ngang với các cảng
lớn trong khu vực, nhưng để phát triển trở thành một trung tâm trung chuyển, Cái Mép
cần nhiều giải pháp, chính sách mạnh mẽ hơn từ Chính phủ và các bộ ngành, chứ không
chỉ coi là nhiệm vụ của Bộ GTVT.
Theo tôi, có 3 yếu tố cần quan tâm: sự thuận tiện của luồng vào cảng, sự tập trung hàng
hóa và tính liên kết vùng. Trong đó, việc điều tiết luồng hàng hóa để tập trung khai thác
cảng nước sâu là rất quan trọng.
Hiện nay, các chủ hàng vẫn chủ yếu tập trung giao nhận hàng tại cảng Cát Lái, trong khi
tình trạng tắc nghẽn tại cảng này vẫn đang tiếp diễn.
Do vậy, cần thiết phải có biện pháp để điều tiết nguồn hàng giữa các khu vực cảng để
phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của cảng nước sâu Cái Mép...
NGỌC ẨN

