
 
Kính gửi quý khách hàng 
 
v/v : Giải quyết vần đề container quá tải. 
 
 
Trước tiên xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ cảng VICT trong thời gian qua. 
 
Cho phép cảng VICT cập nhập với quý vị về những mối lo liên quan đến container 
hàng quá tải và rất mong các quý khách hàng hợp tác cùng chúng tôi giải quyết vấn 
đề này. 
 
Với những container sẽ xếp xuống tàu  
 
Đôi lúc cảng chúng tôi đã phải giải quyết các vụ việc phức tạp khi container xuất 
xuống tàu được phát hiện quá tải, và các chỉ số sau khi cân cho thấy trọng lượng 
hàng đóng trong container vượt quá giới hạn cho phép của container. Để đảm bảo 
các quy tắc an toàn được thực hiện đúng, chúng tôi đã phải cùng chủ hàng rút bớt 
lượng hàng quá tải ra khỏi container và đóng vào container khác. Tuy nhiên, việc đó 
làm phát sinh chi phí cho chủ hàng và có thể dẫn tới container bị rớt, không được 
xếp xuống đúng chuyến tàu đã định.  
 
Tôi tin các quý vị có đọc tạp chí do Hội Đồng Vận Tải Thế Giới (WSC) phát hành 
ngày 1 tháng 12 năm 2010 về việc giải quyết vấn đề cotnainer quá tải. Trong đó có 
đề cập Hội Đồng Vận Tải Thế Giới và Phòng Thương Mại Quốc Tế của các hãng tàu 
(ISC) đã thúc dục Tổ Chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO) sớm thiết lập các quy định 
mang tính pháp lý quốc tế, yêu cầu tất cả các container phải được cân ở cảng trước 
khi chúng được xếp xuống tàu. Vấn đề container quá tải đã là mối quan tâm của các 
ngành vận tải, bảo hiểm và của cả các chính phủ trong nhiều năm, và qua năm 
tháng vấn đề này trở thành mối quan tâm của toàn xã hội do nhiều tại nạn xảy ra bởi 
container quá tải. Các bên liên quan đã biết rõ hậu quả đưa đến từ container quá tải, 
vì thế chúng tôi không có ý định nói chi tiết thêm ở trong thư này. Dù sao chúng tôi 
cũng muốn nhấn mạnh mối lo chính, đó là trách nhiệm khi tai nạn xảy ra, tiền phạt 
trên đường đi, thời gian chi phí và các nỗ lực hành chính để yêu cầu các bên có 
trách nhiệm bồi thường, đó là chưa kể các mất mát hư hỏng cho thiết bị và tài sản 
của quý vị.  
 
Tập quán chung của tất cả các hãng vận tải đường biển là họ phải hướng dẫn các 
khách hàng của họ về lượng hàng được phép đóng đúng trong các container. 
 
Mặc dù hầu hết các bên liên quan nhìn nhận rằng các nỗ lực tự cứu mình của ngành 
vận tải không thể giải quyết vấn đề container quá tải, cảng VICT tin rằng vì những 
rủi ro cũng như quyền lợi liên lụy, các khách hàng, hãng tàu và các các cảng đều 
muốn tiếp tục hợp tác để giải quyết vần đề container quá tải. 
 
Khác với ở Mỹ - luật quy định tất cả các container phải được cân trước khi xếp 
xuống tàu, ở các nơi khác trên thế giới luật không yêu cầu nghiêm như vậy. Dù gì 
cảng VICT – là một người khai thác cảng có trách nhiệm, vẫn muốn hợp tác chặt 
chẽ với chủ hàng, các hãng tàu để giải quyết vấn đề container quá tải, và chúng tôi 
muốn tìm kiếm sự hỗ trợ và hợp tác toàn diện của quý vị trong công việc này. 



 
WSC và ICS đã cùng nhau soạn thảo văn bản : “ An toàn vận tải container bằng 
đường biển: Hướng dẫn những tập quán tốt nhất”. Văn bản này đã được phát hành 
cuối năm 2008 và trình cho Ủy Ban An Toàn Hàng Hải của IMO (MSC) vào tháng 12 
năm 2008. Cả hai tổ chức cũng đã phân phát văn bản này ra toàn cầu đến nhiều 
hiệp hội chủ hàng khác nhau. Nhiều tổ chức bảo hiểm khác nhau đã ca ngợi bản 
hướng dẫn này. Trong cuộc họp tháng 5 năm 2010, ủy ban MSC đã yêu cầu các 
chính phủ thành viên thúc dục các chủ tàu và người khai thác tàu thông báo cho tất  
cả các tàu chuyên chở container biết về hướng dẫn của WSC và ICS. 
 
Một số điều chính trong các chương của bản hướng dẫn bao gồm: 
 

1. “Không bao giờ được xếp hàng quá giới hạn trọng lượng cho phép của 
container.” 

2. “Xếp hàng quá tải là việc không bao giờ được cho qua.” 
3. “Bên cạnh việc gây nguy hiểm trực tiếp cho an toàn của tàu bởi quá tải, tổng 

trọng lượng của container (trọng lượng hàng cộng trọng lượng vỏ container) 
không được vượt quá giới hạn cho phép của đường sắt và đường bộ trong 
suốt hành trình. Sự quan trọng của việc tuân thủ những giới hạn đó là không 
thể xem thường.” 

4. “Ngay khi container vào cổng, hay trong qua trình lưu trong bãi và trước khi 
xếp chúng lên tàu, cảng phải đảm nhận công việc sau…: đối chiếu trọng 
lượng container với chứng từ bằng cách cân ở cầu cân hay bằng đồng hồ đo 
của thiết bị bãi, hoặc bởi lựa chọn khác như đối chiếu kết quả cân trước khi 
container vào cảng với các cách cân tuân thủ theo thông lệ được chấp nhận.”      

 
Với nỗ lực liên tục của những người quan tâm và các bên liên quan cùng đề cập vấn 
đề container quá tải, cảng VICT tin rằng cuối cùng không tất cả, nhưng rất nhiều 
nước trước sau gì sẽ cùng đồng thuận công nhận các quy định về container quá tải. 
Các quý vị có thể đã nhận thấy gần đây các cơ quan lập pháp và hành pháp của 
Việt Nam đã đang nỗ lực ngăn chặn vấn nạn container quá tải, bằng cách thiết lập 
các trạm cân và các điểm kiểm tra trên đường tới một cảng chính của tp Hồ Chí 
Minh. Và chúng tôi được biết có thể sẽ có một điểm kiểm tra khác sẽ được thiết lập 
trên đường Nguyễn Văn Linh với thời gian hoạt động 24 giờ trong ngày (hiện nay chỉ 
kiểm tra tới 8 giờ tối). Điều này dẫn tới sự tăng giá cước vận tải, mặc dù giá cước 
vận tải không nên là giải pháp hay sự đồng ý cho vấn đề container quá tải trên 
đường.     
 
Chúng tôi hy vọng các bên liên quan ở Việt Nam bao gồm chủ hàng, các hãng tàu 
và các cảng có thể đi đầu trong việc loại bỏ vấn đề container quá tải. 
 
 
Container hàng dỡ từ tàu. 
 
Vần đề quá tải của container nhập vào Việt Nam sẽ chỉ còn là lý thuyết nếu các nhà 
xuất khẩu, các hãng tàu và các nhà khai thác cảng ở các cảng xếp có thể hợp tác 
giống như các khái niệm tương tự nói trên. Cảng VICT sẽ cùng làm việc với quý vị 
giám sát chặt chẽ container nhập quá tải, và mong có sự giúp đỡ và hợp tác của 
quý vị cùng thực hiện các việc cần thiết để dỡ những container quá tải, nếu có, bằng 



các biện pháp an toàn nhất. Vì thế, sự hợp tác của quý vị để loại bỏ vấn đề này 
ngay từ đầu, tại cảng xếp, sẽ chắc chắn giúp giải quyết dứt điểm vấn đề. 
 
Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng. Nếu các quý vị cần làm rõ 
điều gì, hãy đừng quan ngại báo cho bộ phận Khai thác hay phòng Phát triển kinh 
doanh của chúng tôi.  
 
Chào thân ái. 
Glenn Kong 
Tổng Giám Đốc.     
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