Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 5: Thúc đẩy tiềm năng trung chuyển
quốc tế
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Theo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số
5, điều kiện tự nhiên, xã hội của khu vực sẽ
được tận dụng tối đa để phát triển cảng tại
khu vực Cái Mép - Thị Vải, Bến Đình - Sao
Mai, Hiệp Phước và các vị trí tiềm năng
như Long Sơn... nhằm khai thác hiệu quả
quỹ đất xây dựng cảng, tăng khả năng tiếp
nhận tàu trọng tải lớn, thúc đẩy tiềm năng
trung chuyển quốc tế.
Đồng bộ cảng biển và cơ sở hạ tầng kết nối

Cảng trên sông Sài Gòn

Mục tiêu đặt ra của Quy hoạch là bố trí hợp lý các cảng biển trong nhóm với mục đích
phát huy được hiệu quả tổng hợp, đồng thời tạo sự phát triển cân đối, đồng bộ giữa các
cảng biển và cơ sở hạ tầng liên quan với vùng hấp dẫn của cảng, kết hợp đẩy mạnh phát
triển công nghiệp và dịch vụ làm động lực phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng; Đáp
ứng yêu cầu di dời hệ thống cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son nhằm
giảm tải lưu lượng giao thông, giải tỏa ùn tắc khu vực trong thành phố của TP.HCM; Hỗ
trợ phát triển các khu công nghiệp, các khu chế xuất trong khu vực, đồng thời tạo điều
kiện cho phát triển đô thị nhằm đẩy nhanh quá trình CNH và HĐH của khu vực giai đoạn
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Hình thành và phát triển cảng cửa ngõ quốc
tế, cảng đầu mối khu vực hiện đại nhằm đáp ứng xu thế phát triển của vận tải biển Việt
Nam và thế giới, thu hút một phần lượng hàng hóa trung chuyển trong khu vực.
Cụ thể, phấn đấu đến năm 2015, lượng hàng hóa thông qua cảng dự kiến đạt 169 - 200
triệu tấn/năm, đến năm 2020 đạt 235 - 317 triệu tấn/năm và 393 - 681 triệu tấn/năm vào
năm 2030. Lượng hành khách du lịch đường biển qua cảng dự kiến đạt 338,6 - 413,6
nghìn lượt khách vào năm 2015; 418,2 - 539,4 nghìn lượt khách vào năm 2020 và 917,1 1.335,8 nghìn lượt khách vào năm 2030.
Cũng theo quy hoạch, các cảng trong khu vực sẽ có thể đón tàu bách hóa, hàng rời có
trọng tải từ 10.000 - 60.000 DWT, tàu chở hàng container có trọng tải tương đương từ
10.000 - trên 100.000 DWT, tàu chuyên dùng chở dầu thô đến 300.000 DWT, tàu chở
sản phẩm dầu có trọng tải từ 10.000 - 50.000 DWT, tàu khách có trọng tải từ 50.000
GRT - 100.000 GRT.

Cảng Vũng Tàu là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế
Nhóm 5 gồm 3 cảng biển: Vũng Tàu (gồm cả Côn Đảo), Đồng Nai (gồm cả khu bến cảng
Bình Dương và cảng TP.HCM (gồm cả khu bến cảng tỉnh Long An, Tiền Giang trên
sông Soài Rạp). Theo đó, cảng TP.HCM được quy hoạch là cảng tổng hợp quốc gia, đầu
mối khu vực, gồm các khu bến chính là khu bến trên sông Sài Gòn; khu bến Cát Lái trên
sông Đồng Nai; khu bến trên sông Nhà Bè; khu bến Hiệp Phước trên sông Soài Rạp; khu
bến cảng thuộc tỉnh Long An, Tiền Giang trên sông Soài Rạp.
Cảng Vũng Tàu được quy hoạch là cảng tổng hợp quốc gia, cảng cửa ngõ quốc tế gồm
các khu bến chức năng chính là khu bến Gò Dầu, Tắc Cá Trung, khu bến Phú Mỹ, Mỹ
Xuân, khu bến Cái Mép, Sao Mai - Bến Đình, khu bến Long Sơn, khu bến Vũng Tàu sông Dinh và khu bến Côn Đảo.
Cảng Đồng Nai được quy hoạch là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực gồm các
khu bến chức năng Long Bình Tân, Bình Dương (sông Đồng Nai); khu bến Phú Hữu
(đoạn sông Đồng Nai và đoạn sông Lòng Tàu - Nhà Bè), khu bến Ông Kèo (sông Lòng
Tàu và sông Đồng Tranh); khu bến Gò Dầu, khu bến Phước An trên sông Thị Vải.
Về luồng tàu, sẽ cải tạo một số đoạn cong gấp, duy trì độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng
hải luồng Lòng Tàu cho trọng tải 30.000 DWT lợi dụng thủy triều ra vào cả ban ngày và
ban đêm trên luồng Sài Gòn - Vũng Tàu.
Trên luồng Soài Rạp, giai đoạn đến năm 2015 đáp ứng cho tàu trọng tải đến 30.000
DWT đầy tải và 50.000 DWT giảm tải. Trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu
nạo vét cho tàu trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải và tàu trên 50.000 DWT giảm tải.
Luồng sông Đồng Nai, sẽ giữ nguyên hiện trạng khai thác cho đoạn luồng bắt đầu từ ngã
ba Mũi Đèn Đỏ tới cảng Đồng Nai dài khoảng 36km.
Luồng Cái Mép Thị Vải, nghiên cứu trong giai đoạn tới nhằm xác định cỡ tàu lớn nhất có
thể ra vào các cảng. Dự kiến, khu Cái Mép cho tàu trọng tải 80.000 - 100.000 DWT, tàu
container sức chở 6.000 - 8.000 TEU, khu Phú Mỹ (Thị Vải) cho tàu trọng tải 60.000 100.000 DWT, tàu container sức chở 4.000 - 8.000 TEU, khu Phước An, Mỹ Xuân, cho
tàu trọng tải đến 60.000 DWT, khu Gò Dầu cho tàu trọng tải đến 30.000 DWT và luồng
sông Dinh cho tàu đến 10.000 DWT vào làm hàng.
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