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BẢN TIN QUỐC TẾ 
(VẬN CHUYỂN) Tắc nghẽn giao thông vận tải container ở 

Đông Nam Á tồi tệ nhất kể từ tháng 4: B~o Kompasu đ~ g}y ra 
tình trạng tắc nghẽn giao thông vận tải container tồi tệ nhất trong 
nhiều tháng, hiện tại nó kéo dài khắp Đông Nam Á v{ có thể mất 
vài tuần để giải quyết. Mặc dù các hoạt động cảng phần lớn đ~ trở 
lại bình thường ở Thâm Quyến và Hồng Kông sau khi cơn b~o 
nhiệt đới đi qua, tổng số tàu container tính từ hai trung tâm quan 
trọng đ~ tăng lên 271 v{o đầu thứ Sáu, con số cao nhất được ghi 
nhận kể từ khi Bloomberg News bắt đầu theo dõi dữ liệu trong 
Th|ng tư. Trong khi đó, ít nhất 109 t{u được b|o c|o l{ đ~ neo 
đậu và chờ vào cảng, tăng so với con số 67 vào hôm thứ Năm. 
James Teo, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, cho biết: 
“Chuỗi cung ứng rất căng, không có vùng đệm, vì vậy bất kỳ sự 
kiện nhỏ nào cũng sẽ gây ra một vấn đề lớn khác, có quá nhiều điểm nghẹt thở." Teo dự đo|n tình trạng tắc nghẽn 
ở cảng có thể sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là kỳ nghỉ Tết Nguyên đ|n, v{o ng{y 1 th|ng 2. Cơn b~o đang đổ bộ vào Việt 
Nam cũng đ~ khiến các tàu bè rời khỏi Hải Phòng, cảng container lớn thứ ba của đất nước n{y. Xa hơn nữa dọc theo bờ 
biển, c|c t{u container đang chờ ngo{i khơi Singapore đạt mức cao nhất kể từ ng{y 21/7, khi  cơn b~o In-fa  tấn công 
Thượng Hải v{ tương tự gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của khu vực.  Ảnh hưởng của c|c cơn b~o ở ch}u Á đ~ lan 
rộng khắp chuỗi cung ứng toàn cầu, tương tự như ảnh hưởng của c|c cơn b~o ở  Vịnh Mexico  đ~ g}y ra c|c vụ đăng 
nhập hàng hóa ở các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đ~ thông b|o rằng Cảng 
Los Angeles sẽ hoạt động 24 giờ một ng{y để giúp giải quyết những khúc mắc. Nguồn gcaptain.com 
 

Nga đặt mục tiêu vận chuyển quanh năm qua tuyến đường 

biển phía Bắc (Northern Sea Route) vào năm 2022 hoặc 2023: 
Phó Thủ tướng Yuri Trutnev cho biết Nga có kế hoạch bắt đầu vận 
chuyển quanh năm qua Tuyến đường Biển Bắc đi qua Bắc Cực vào 
năm 2022 hoặc 2023. Nga đ~ đầu tư rất nhiều v{o cơ sở hạ tầng để 
phát triển Tuyến đường Biển Phương Bắc và muốn nó trở thành 
một tuyến vận tải biển chính khi Bắc Cực ấm lên với tốc độ nhanh 
hơn so với phần còn lại của thế giới. Nó hiện không được sử dụng 
v{o mùa đông do lớp băng d{y bao phủ. Tuyến đường chạy dọc theo 
sườn phía bắc của Nga hiện được sử dụng để vận chuyển 
hydrocacbon và các nguồn tài nguyên khác trong tối đa 9 th|ng một 
năm. C|c quan chức muốn tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển qua 
tuyến đường lên 80 triệu tấn mỗi năm. Năm ngo|i, nó đ~ vận chuyển 
33 triệu tấn h{ng hóa. Th|ng trước, Tổng thống Vladimir Putin nói 
rằng Nga nên bắt đầu các chuyến h{ng container thường xuyên qua 
tuyến đường vận chuyển n{y. Nga cũng có kế hoạch đóng c|c t{u 
ph| băng chạy bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng cũng như c|c t{u ph| 
băng siêu mạnh để phát triển tuyến đường và làm cho nó phù hợp 
hơn cho việc di chuyển quanh năm. Nguồn: marinelink.com 

 

(DỊCH VỤ) THE Alliance thông báo những thay đổi trong các dịch vụ 

xuyên Đại T}y Dương của mình: THE Alliance, bao gồm Hapag-Lloyd, 
Yang Ming, Ocean Network Express (ONE) v{ HMM, đ~ công bố một số 
thay đổi trong các dịch vụ Atlantic Loop (AL) của mình. C|c đối tác liên 
minh sẽ điều chỉnh tuyến AL3 bằng cách tạm thời loại bỏ cảng 
Savannah, Hoa Kỳ khỏi vòng quay của nó và thay thế nó bằng cảng 
Jacksonville (JAXPORT), Hoa Kỳ.  Hapag-Lloyd cho biết quyết định này 
là một phần trong nỗ lực không ngừng của họ nhằm tối ưu hóa danh 
mục dịch vụ, ổn định lịch trình và thích ứng với nhu cầu thị trường. 
Ngoài ra, tuyến AL5 của THE Alliance cũng sẽ được điều chỉnh với việc 
tạm thời loại bỏ ghé cảng Seattle, Hoa Kỳ khỏi vòng quay của nó. Nguồn: 
CNN 
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(CẢNG) Tắc nghẽn ở cảng Felixstowe có thể ảnh hưởng đến hàng 

hóa nhập khẩu của Anh trị giá 2,7 tỷ USD: Cảng Felixstowe của Anh là 
cảng mới nhất bị ảnh hưởng bởi tình trạng tắc nghẽn và có thể ảnh hưởng 
đến giá trị ha ng ho a nhập khẩu lên tới 2 tỷ GBP (2,72 tỷ USD). Ta c nghe n 
ta i ca ng Felixstowe đa  trở tha nh tie u đie m sau khi ha ng ta u Maersk 
chuyển hướng các tàu ra khỏi cảng do sự chậm trễ cập bến, v{ thay v{o đó 
đ~ chọn gia i pha p du ng ca c chuyến tàu trung chuyển. Cảng đ~ đổ lỗi cho 
tắc nghẽn là do sự kết hợp của cao điểm trước Giáng sinh với tình trạng 
thiếu phương tiện, các bến nội địa tắc nghẽn, độ tin cậy của lịch trình tàu 
kém v{ đại dịch. Với việc cảng Felixstowe xử ly  36  sa n lượng container 
của Vương quốc Anh, theo ước tính của Tập đoa n Russell, th   ca ng sẽ xử ly  
do ng ha ng ho a thương mại h{ng năm trị gi| hơn 9,6 tỷ USD. Dựa trên mô 
hình, Russell Group cho biết tắc nghẽn tại Felixstowe trong khoảng thời 
gian từ ng{y 12 th|ng 10 đến ngày 25 tháng 12 có thể ảnh hưởng đến 
lượng hàng nhập khẩu trị giá 2,72 tỷ USD v{o Vương quốc Anh. Nguồn: 
CNN 
 

Joe Biden thúc đẩy các cảng ở Vịnh San Pedro hoạt động 24/7 trước kỳ 

nghỉ lễ: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và chính quyền của ông đã tổ chức một 
cuộc họp vào ngày (13/10) với Giám đốc điều hành của Cảng Long Beach, Mario 

Cordero, International Longshore and Warehouse Union (ILWU) và các công ty 
lớn, nhằm mục đích mở rộng giờ mở cửa tại các bến của Cảng Vịnh San Pedro, để 

đáp ứng lưu lượng hàng hóa lịch sử dự kiến trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Đặc biệt, 

chính quyền Biden đề nghị các cảng hoạt động 24/7 để giải tỏa các nút thắt và sự 
chậm trễ trong chuỗi cung ứng hiện nay. Các quan chức Long Beach hoan nghênh 

sự tham gia của Nhà Trắng và ILWU đồng ý làm việc thêm ca, mở đường cho các 
doanh nghiệp tư nhân di chuyển hàng hóa một cách nhất quán để giảm bớt tắc 

nghẽn tại cảng. Nguồn: shippingwatch.com 

 

 

(THỰC TRẠNG) Nhiên liệu hydro có thể cho phép cắt giảm 

tới 80% lượng khí thải từ tàu biển vào năm 2050: Việc thay 
thế nhanh chóng nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu tái tạo 
dựa trên hydro xanh cùng với nhiên liệu sinh học tiên tiến có 
thể giúp cắt giảm tới 80  lượng khí thải CO2 vào giữa thế kỷ 
n{y do lĩnh vực hàng hải quốc tế g}y ra. Đó l{ đ|nh gi| của một 
báo cáo mới được công bố bởi Cơ quan Năng lượng Tái tạo 
Quốc tế (IRENA), một cơ quan liên chính phủ tập trung vào việc 
hỗ trợ các quốc gia trong quá trình chuyển đổi sang một tương 
lai năng lượng bền vững. Đến năm 2050,  
Báo cáo mới của IRENA, Con đường khử cacbon trong ngành 
vận tải biển v{o năm 2050, vạch ra một lộ trình để ngành vận 
tải biển toàn cầu phù hợp với các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Tổ 
chức này nói rằng nhiên liệu tái tạo nên đóng góp ít nhất 70% 
tổng năng lượng của ng{nh v{o năm 2050 để đạt được các mục 
tiêu về khí hậu. 
Trong ngắn hạn, IRENA tin rằng nhiên liệu sinh học tiên tiến sẽ 
đóng một vai trò quan trọng trong việc cắt giảm lượng khí thải, 
cung cấp tới 10% tổng năng lượng của to{n ng{nh v{o năm 
2050. Trong trung và dài hạn, nhiên liệu xanh dựa trên hydro sẽ 
đóng vai trò quan trọng, khiến IRENA cho biết, tăng 60  hỗn 
hợp năng lượng v{o năm 2050. E-metanol và e-amoniac là 
những nhiên liệu dựa trên hydro xanh hứa hẹn nhất, IRENA cho 
biết, đặc biệt e-amoniac sẽ trở thành trụ cột cho quá trình khử 
cacbon v{ cũng nhấn mạnh rằng e-amoniac có thể đại diện cho 
43% nhu cầu năng lượng của ng{nh v{o năm 2050, nghĩa l{ sử 
dụng khoảng 183 triệu tấn amoniac tái tạo cho vận chuyển quốc 
tế, một lượng tương đương với sản lượng amoniac toàn cầu 
ngày nay. Nguồn:  maritime-executive.com 
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BẢN TIN TRONG NƯỚC  
 

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc phát triển logistics vận tải thủy 

và vận tải ven biển. Sẽ có cơ chế đặc biệt cho vận tải ven biển:  Sáng 
14/10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị trực tuyến với sự tham gia 
của l~nh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Bộ trưởng cho biết, khi thực hiện quy hoạch 5 lĩnh vực 
GTVT, từ giai đoạn nghiên cứu, Bộ GTVT x|c định vận tải thủy là một trong lĩnh 
vực trọng điểm của quốc gia. Vận tải thủy không chỉ đóng vai trò trung chuyển 
hàng hóa giữa các cảng thủy và còn kết nối với các cảng biển, cảng nội địa ICD”. 
Tuy vậy, đến nay vận tải thủy phát triển chưa tương xứng với lợi thế, tiềm 
năng của đất nước; có sự chênh lệch lớn vận tải thủy phía Nam và phía Bắc. 
Tuyến vận tải ven biển bằng tàu pha sông biển VR-SB là loại hình vận tải mà 

Bộ sẽ ưu tiên đặc biệt. Sắp tới, chúng tôi sẽ đề xuất cơ chế đặc biệt để phát triển đội tàu pha sông biển VR-SB. Các Cục 
Hàng hải, Đường thủy nội địa và Đăng kiểm VN phải tiếp thu kiến nghị của doanh nghiệp để có những đề xuất, cải tiến 
quy định về phương tiện vận tải ven biển”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ” nhấn mạnh. Bộ trưởng cũng trực tiếp 
chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: đường thủy còn bị cản trở bởi tĩnh không cầu thấp, việc đầu tư x}y dựng cảng thủy 
ở các tuyến sông có đê rất khó khăn, phức tạp do quy định của pháp luật đê điều, chính s|ch đầu tư cảng thủy….  
 
Báo cáo tại hội nghị, ông Bùi Thiên Thu, Cục trưởng Cục Đường thủy nội 
địa VN cho biết, Việt Nam có 2.360 sông, kênh có tổng chiều dài khoảng 
42.000 km vơ i 9 hệ thống sông lớn đổ ra biển thông qua 120 cửa sông, 
tổng chiều d{i đường thủy cả nước đang đươ c quản lý khai th|c hơn l{ 
17.000 km. Từ năm 2015 đến nay, đ~ hình th{nh c|c 9 h{nh lang vận tải 
đường thủy kết nối với nhau và kết nối trực tiếp đến các cảng biển và 
tuyến vận tải ven biển bằng phương tiện VR-SB. “Vận tải đường thủy có 
ưu điểm về gi| cước vận chuyển thấp, có độ an toàn cao và ít ảnh hưởng ô 
nhiễm môi trường. Hiện vận tải thủy chiếm khoảng 19% tổng lượng hàng 
hóa trong nước. Có nghĩa là cứ 5 tấn hàng lưu thông thì có 1 tấn hàng 
được chuyển bằng đường thủy. 
 
Cũng theo Cục Đường thủy nội địa VN, đường thủy đang gặp nhiều tồn tại hạn chế, bất cập gây cản trở vận tải các 
tuyến vận tải thủy không đồng cấp, tồn tại c|c điểm nghẽn và các cầu có tĩnh không thấp như, cầu Đuống, cầu Bình 
Triệu cũ, cầu Đồng Nai cũ, cầu Sa Đéc… Toàn quốc hiện có khoảng 235.000 phương tiện thủy, với tổng trọng tải 
khoảng hơn 19,6 triệu tấn. Phương tiện thủy chủ yếu vẫn l{ phương tiện loại nhỏ, hoạt động trên tuyến ngắn, năng 
suất thấp, phương tiện chở hàng tên cả nước mới có 639 chiếc. Việc kết nối giữa vận tải đường thủy với các 
phương thức vận tải khác, nhất l{ đường bộ và cảng biển chưa thuận lợi. 
 
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội cũng nêu một số khó khăn, 
vướng mắc trong kinh doanh vận tải thủy là kết cấu hạ tầng luồng tuyến, 
cảng, bến thủy còn nhiều hạn chế, thiếu chính s|ch ưu đ~i đầu tư ph|t triển. 
Trong đó, theo ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội đại lý môi giới và dịch 
vụ hàng hải, một trong những khó khăn cho vận tải thủy l{ quy định của Hải 
Phòng và TP.HCM về thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển. Điều này làm 
tăng g|nh nặng cho chủ hàng, không khuyến khích được vận tải thủy phát 
triển theo tinh thần của Chỉ thị số 37 năm 2020 của Thủ tướng về thúc đẩy 
phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển. Nguồn: vr.org.vn  
 
 

 

 

 

 

http://www.vr.org.vn/
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Khóa họp lần thứ 104 (MSC 104) của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) 

trực thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đ~ diễn ra dưới hình thức 
trực tuyến. Cục Đăng kiểm Việt Nam đ~ tham dự khóa họp trong thành 
phần của đo{n đại biểu Việt Nam. 

Các nội dung nổi bật của MSC 104 bao gồm: 
 Thông qua các sửa đổi, bổ sung để hài hòa các yêu cầu đối với cửa kín 

nước của tàu chở hàng theo một số văn kiện của IMO; 
 Công nhận Hệ thống vệ tinh Quasi-Zenith của Nhật Bản (QZSS); 

 Phê chuẩn dự thảo sửa đổi, bổ sung của Công ước Quốc tế về an toàn 
sinh mạng con người trên biển (SOLAS) để hiện đại hóa các yêu cầu đối với Hệ thống an toàn và nguy cấp 
hàng hải toàn cầu (GMDSS); 

 Phê chuẩn dự thảo nghị quyết của Đại Hội đồng IMO về h{nh động toàn diện để giải quyết những thách thức 
của thuyền viên trong đại dịch COVID-19  
Nguồn: vr.org.vn  

Lương “đánh thuê” cao ngất, chủ tàu nội mỏi mắt tìm thuyền viên: 

Chủ t{u nước ngoài có những điều kiện vô cùng hấp dẫn để thu hút thuyền 
viên khiến doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam lao đao tìm kiếm nhân lực 
để duy trì hoạt động sau khi nhiều địa phương đ~ nới lỏng giãn cách. Gần 
đ}y, cơ hội việc làm với mức lương lý tưởng trên các tàu hoạt động tuyến 
quốc tế, đặc biệt là thị trường “đ|nh thuê” Trung Quốc vẫn rộng mở với 
thuyền viên Việt Nam. Điển hình như chức danh thủy thủ có kinh nghiệm 
(AB), nếu thời điểm đầu năm, mức lương chủ tàu Trung Quốc chỉ từ 1.000 - 
1.200 USD/tháng hiện lên từ 1.200 - 1.500 USD. Chức danh thuyền trưởng 
từ 3.800 - 4.000 USD lên đến 5.500 - 6.400 USD/tháng.  

Không chỉ mức lương cao, quy trình tuyển dụng của chủ tàu Trung Quốc cũng rất dễ dàng. Nếu trước đ}y, thuyền viên 
muốn đi “đ|nh thuê” phải trải qua quá trình phỏng vấn bằng tiếng Anh ngặt nghèo thì hiện nay, những chức danh thấp 
chỉ cần có đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ chuyên môn là có thể trúng tuyển. Thậm chí, việc phỏng vấn chủ t{u nước ngoài 
cũng “kho|n trắng” cho đơn vị cung ứng tại Việt Nam chứ không trực tiếp thực hiện”.  

Chủ tàu Việt tăng lương vẫn “mỏi mắt” chờ người 

Theo ông Võ Hồng Kh|nh Gi|m đốc Công ty CP Đầu tư vận tải biển Tân 
Đại Dương, để có được người làm, hiện, nhiều chủ tàu nội địa đ~ tăng 
mạnh tăng lương cho thủy thủ từ 15 - 16 triệu đồng lên 20 - 23 triệu 
đồng/tháng; Phó 3 từ 21 - 22 triệu đồng lên 20 - 25 triệu đồng/tháng; 
chức danh Phó 2 lên đến hơn 40 triệu đồng, thuyền trưởng từ 48 - 50 
triệu đồng lên 58 - 70 triệu đồng/th|ng nhưng vẫn “mỏi mắt” mới tìm 
được thuyền viên.  

Ông Võ Lê Anh Dũng, Trưởng phòng thuyền viên tàu hàng Công ty CP 
Vận tải biển và Hợp t|c lao động quốc tế (Inlaco Sài Gòn) cho biết,  việc 
gia tăng nhu cầu nhân lực của thị trường “đ|nh thuê” với mức lương cao 
gấp 2 - 3 lần thị trường trong nước khiến Inlaco S{i Gòn đang gặp rất 
nhiều khó khăn.  “Hiện mức lương c|c chức danh trên t{u đều được 
tăng gần 30% so với năm 2020. Riêng khối thủy thủy thợ m|y đang có 
sự biến động mạnh, lương đ~ điều chỉnh tăng đến 35  nhưng vẫn rất 
khó tìm người”.  

Đại diện Công ty CP Vận tải biển Vinaship cho biết, có khoảng 30% thuyền viên chấm dứt hợp đồng. Nguyên nhân một 
phần do có nhiều người ở trong vùng giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 qu| l}u, không đi t{u được nên chuyển đổi 
công việc duy trì cuộc sống, song, một phần không nhỏ bỏ đi đ|nh thuê để lấy lương cao.  

Ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN cho biết, việc thu hút và duy trì nguồn nhân lực phục vụ là 
trách nhiệm của chủ tàu, doanh nghiệp khai th|c. “Muốn có nhiều thuyền viên, phải trả lương thật tốt và cải thiện môi 
trường làm việc. Lương thấp, điều kiện làm việc kém rất khó giữ chân thuyền viên. Giống như c|c công việc trên bờ, 
ông chủ đối xử kém thì ắt người lao động sẽ chuyển sang một môi trường làm việc khác tốt hơn, lương cao hơn” v{ sẽ 
không có biện ph|p h{nh chính gì để kiểm so|t được vấn đề này. Hàng rào kỹ thuật chỉ áp dụng với hàng hóa, thao tác 
thương mại, khó có thể áp dụng với nhân lực, con người, ông Giang nói. Nguồn: baogiaothong.vn

http://www.vr.org.vn/
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THỊ TRƯỜNG VẬN CHUYỂN CONTAINER TUẦN 41 
 
 

Với một số quốc gia ch}u Á đang trong kì nghỉ và 

chỉ quay trở lại v{o đầu tuần n{y, đó l{ một hai 
tuần kh| yên tĩnh với hầu như không có bất kỳ giao 
dịch được xác nhận n{o để báo cáo. Nguồn cung 
trọng tải nói chung dự kiến sẽ vẫn khan hiếm trong 
6 tháng tới, tuy nhiên chúng ta đ~ thấy gi| cước vận 
tải đi ngang trong v{i tuần liên tiếp hiện nay. Thị 
trường mua bán tàu container chắc chắn sôi động 
hơn nhiều do một số người thuê t{u thường thấy 
thuận lợi hơn trong việc mua tàu mong muốn của 
họ thay vì cam kết với mức gi| thuê cao như vậy 
trong thời gian dài. 
Trên 3000 TEU: Ngo{i hai t{u 4250 TEU được 
Maersk gia hạn gần đ}y, hầu như không có gì để 
báo cáo. MV 'Merkur Archipelago' và một tàu cùng 
loại (4431 TEU, 2793 TEU / 14ts, không cần cẩu) 
được gia hạn với Maersk Line. Một t{u trong 4 năm 
với giá 46000 USD mỗi ngày và chiếc còn lại trong 
5 năm với giá thuê hàng ngày là 40000 USD. Ở Biển 
Địa Trung Hải, một con t{u tương tự đ~ gặp sự cố  
về người thuê tàu nhưng hiện được cho l{ đang l{m 
một công việc thay thế. Ở châu Á, MV 'Daphne' loại 
B-178 đ~ được ONE ấn định trong 3 năm ở mức 
45000 USD mỗi ngày. 
2000-3000 TEU: Không có nhiều thông tin để báo 
cáo về các phân khúc Sub-Panamax. Tại Châu Á, 
một t{u 2800 TEU đ~ được cho thuê định hạn trong 
thời gian ngắn ở mức được thực hiện gần đ}y nhất. 
Gần đ}y, nhu cầu ngắn hạn từ các công ty giao nhận 
ít hơn, tuy nhiên, nhu cầu này chủ yếu liên quan 
đến kỳ nghỉ lễ.  
1000-2000 TEU: Một tuần rất yên tĩnh với hầu 
như không có bất kỳ giao dịch n{o được xác nhận 
lại để báo cáo. Một số t{u đang được thảo luận và 
chúng ta hy vọng sẽ thấy kết quả tương ứng trong 
tuần tới. 
 
 
 
 
 
NHẬN ĐỊNH: Xu hướng tăng gi| ngắn hạn có thể sắp cạn kiệt, nhưng thực tế vẫn là thị trường thuê tàu 
có cấu trúc thiếu hụt tàu, không chỉ bây giờ m{ còn trong v{i năm tới. Giá cho thuê ngắn hạn có thể chịu 
áp lực trong thời gian tới, mặc dù nhu cầu đảm bảo trọng tải cho chặng đường dài, cùng với tình trạng tắt 
nghẽn  liên tục trên toàn mạng lưới cho thấy rằng câu chuyện này vẫn còn nhiều điều để giải quyết trong 
thời gian tới tháng..

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG TÀU BIỂN 
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HỢP ĐỒNG ĐÓNG MỚI:  
 

Tuần này, chỉ có 8.500 TEU được thêm vào sổ đặt 

h{ng. Điều thú vị nhất, Daehan tham gia lĩnh vực đóng 
mới container khi họ ký một đơn đặt hàng 2 x 1.100 
TEU từ Pan Ocean với giá báo cáo là 22 triệu USD và  
giao h{ng v{o th|ng 5 năm 2023, thỏa thuận bao gồm 
một lựa chọn cho 2 tàu bổ sung. Daehan cũng được cho 
là sắp nhận thêm đơn đặt hàng 2 x 1,100 TEU từ 
những người mua trong nước. 
Logistica Intermodal (Log-In) cuối cùng đ~ x|c nhận 
đơn đặt hàng 2 x 3,158 TEU tại Changhong với giá báo 
cáo là 42,6 triệu USD, giao h{ng v{o th|ng 12 năm 
2023 v{ th|ng 5 năm 2024. Ở những nơi kh|c, ONE 
được cho là sắp xếp một đơn h{ng lên đến 15 x 13.000 
TEU, đ~ tiếp cận c|c nh{ m|y đóng t{u lớn ở Trung 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với khả năng cho c|c t{u 
nhiên liệu kép LNG hoặc amoniac. 
Còn 10 tuần nữa kể từ khi phá kỷ lục v{o năm 2021, 
chúng ta dự kiến hoạt động chủ yếu sẽ được chú ý bởi 
các tùy chọn được công bố cùng với đơn đặt hàng mới 
lẻ tẻ của người dùng cuối. 

 

 

HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TÀU CŨ:  
 

Gi| t{u cũ  không có dấu hiệu tho|i tr{o. Đúng 

hơn l{ ngược lại. MSC vẫn đang hoạt động rất 
tích cực trên thị trường.  Trong khi CMA CGM 
đang bắt kịp mạnh mẽ với nhiều giao dịch 
mua trung chuyển trong những tuần gần đ}y. 
Trong tuần này, nổi bật là việc Cyprus 
Maritime bán hai tàu 5000 TEU của họ cho 
MSC, lẽ ra phải được thực hiện ở mức cao mới. 
CMA CGM được cho l{ đ~ mua t{u "VIKING 
MERLIN" đóng năm 2014 bởi Wenchong 
1.700 TEU với giá 35 triệu USD. Ngoài ra, một 
số cuộc thảo luận đang diễn ra và chúng ta hy 
vọng sẽ thấy kết quả tương ứng trong tuần tới. 
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TUẦN 41: 
 
Giá xăng dầu thế giới:  

Gi| dầu thô tiếp tục tăng trong phiên giao dịch s|ng ng{y thứ 

Hai (18/10) sau khi leo đỉnh 3 năm v{o cuối tuần trước nhờ dự 
b|o nguồn cung th}m hụt trong v{i th|ng tới. Người ph|t ngôn 
Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Asim Jihad, cho hay gi| dầu trên 80 USD l{ 
một chỉ b|o tích cực nhưng cần sự ổn định l}u d{i. Dẫn lời ông 
Jihad, Bộ dầu mỏ Iran đăng tải trên kênh Telegram cũng cho biết 
thêm Iraq đặt mục tiêu đạt được doanh thu t{i chính cao nhất 
bằng c|ch tu}n thủ thỏa thuận của nhóm OPEC+. Theo ông Jihad, 
những th|ch thức của thị trường dầu mỏ to{n cầu vẫn còn hiện 
hữu vì không ngăn chặn được virus corona v{ c|c biến thể của 
nó. Đầu th|ng n{y, OPEC+ đ~ duy trì thỏa thuận tăng sản lượng 
thêm 400.000 thùng/ng{y mỗi th|ng sau khi nới lỏng thoả thuận 
giảm nguồn cung, theo Reuters.  
Trong khi đó, việc gi| dầu tăng gần đỉnh 7 năm có thể khiến 
ng{nh dầu đ| phiến Mỹ không thể ngăn chặn việc gia tăng sản 
xuất, dù qu| trình chuyển đổi năng lượng to{n cầu đòi hỏi đầu tư 
nhiều hơn v{o những năng lượng sạch hơn. Theo Cơ quan Thông 
tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của quốc gia n{y lên 
cao nhất mọi thời đại gần 13 triệu thùng/ng{y v{o đầu năm 
2020 trước đại dịch, nhưng đ~ trở lại khoảng 11,4 triệu 
thùng/ng{y.  Khai th|c tại Permian, lưu vực trầm tích lớn ở phía 
t}y Texas v{ đông nam New Mexico, đ~ phục hồi trở lại mức cao 
gần như trước đ}y l{ 4,8 triệu thùng/ng{y, nhưng tại lưu vực 
Bakken Shale v{ Eagle Ford Shale đều chỉ hơn 300.000 
thùng/ng{y, thấp hơn so với mức trước đại dịch. 
Tuần trước, c|c công ty năng lượng Mỹ tiếp tục tăng thêm gi{n 
khoan dầu v{ khí đốt tuần thứ 6 liên tiếp.  Cụ thể, công ty dịch vụ 
năng lượng Baker Hughes Co cho biết số lượng gi{n khoan dầu 
v{ khí đốt, một chỉ b|o sớm về sản lượng trong tương lai, đ~ 
tăng thêm 10 gi{n lên 543 trong tuần tính đến ng{y 15/10, mức 
cao nhất kể từ th|ng 4/2020. Điều đó n}ng tổng số gi{n khoan 
lên 261 gi{n, tương đương 93  so với cùng kỳ năm ngo|i. Trong 
đó, c|c gi{n khoan dầu của Mỹ đ~ tăng thêm 12 gi{n lên 445 
trong tuần trước, mức cao nhất kể từ th|ng 4/2020, trong khi số 
gi{n khoan khí đốt giảm 1 gi{n xuống 98, mức thấp nhất kể từ 
tháng 8. 
 

Giá xăng dầu trong nước:  
  
Chiều ngày 11/10, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiến h{nh điều chỉnh gi| xăng dầu. Theo đó, sau khi thực hiện việc 
trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt h{ng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường 
như sau: 
 

Xăng/Dầu Thay đổi Giá không cao hơn 

Xăng E5RON92 
+967 đồng/lít 21.683 đồng/lít 

Xăng RON95-III 
+934 đồng/lít 22.879 đồng/lít 

Dầu diesel 0.05S 
+959 đồng/lít 17.545 đồng/lít 

Dầu hỏa 
+979 đồng/lít 16.622 đồng/lít 

Dầu mazut 180CST 3.5S 
+517 đồng/kg 17.097 đồng/lít 

 
Mức giá trên chính thức có hiệu lực từ 15h ngày 11/10. Nguồn:  Tố Tố 

BẢN TIN XĂNG DẦU 
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TIN TỨC:  
MSC nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên áp dụng đầy đủ mã kho hàng: MSC, 

công ty vận tải biển lớn thứ hai trên thế giới, đ~ |p dụng đầy đủ M~ cơ sở 
BIC (BFC) cho tất cả các kho hàng trên toàn cầu, tiến thêm một bước nữa về 
việc tạo thuận lợi cho thông tin liên lạc của ngành vận tải biển, cũng như số 
hóa. Hãng vận tải Thụy Sĩ cho rằng thiếu một ngôn ngữ chung trong toàn 
ng{nh, điều này dẫn đến sự kém hiệu quả và các thủ tục lãng phí thời gian, 
v{ do đó l{ sự không chắc chắn hoặc chậm trễ. Để đ|p ứng điều đó, một 
ngôn ngữ chuẩn hóa mang lại sự đơn giản, cải thiện hiệu quả và cung cấp sự 
chắc chắn cho vận tải đa phương thức hoặc đa h~ng vận tải, cho phép tạo ra 
c|c cơ hội phát triển trong tương lai, theo quy chế của công ty. Theo báo cáo 
của MSC, trong c|c tương t|c h{ng ng{y, điều này sẽ dẫn đến giao tiếp trơn 
tru hơn, tăng độ chính xác của dữ liệu v{ quy trình đơn giản hơn. Qu| trình 
chuyển đổi đ~ được ho{n th{nh v{o năm 2021 v{ hiện tất cả các kho của 
MSC đều có thể nhận dạng được bằng BFC gồm 9 ký tự, "giống như c|c s}n 
bay trên toàn thế giới có mã Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế ( IATA) 
gồm ba chữ cái ", Hãng vận tải của Thụy Sĩ giải thích.. Nguồn: CNN 

 

 Các h ng tàu đang nhắm đến các hợp đồng dài hạn trên thị 

trường: C|c h~ng t{u container đang tìm c|ch gia hạn hợp đồng va  

buo  c cha  t ca c chủ hàng vào các giao dịch dài hạn đe n hai na m, ba na m 

hoặc thậm chí bốn năm khi thị trường va n đang ca ng tha ng. Tuy nhie n, 

một số chủ h{ng đang đặt câu hỏi về logic, khi năm 2021 kết thúc, ngay 

cả khi gi| cước va  n chuye n ta ng cao, ta u đầy, co ng sua t bi  hạn chế do 

tắc nghẽn tại các cảng đ  ch quan tro ng, thiếu thiết bị da n đe n hạn chế 

thương mại hơn nữa. Th   theo nhie u người, thị trường dường như 

không có c|ch n{o đi lên ngoài việc đi xuống. Nhiều ta u mới sẽ ra mắt 

v{o năm 2023, v{ lượng công suất ồ ạt có khả năng khiến gi| cước giảm 

xuống. Nhưng c}u hỏi đặt ra la  liệu các cảng có thể tiếp nhận tất cả các tàu mới hay không v{ “liệu gi| cước va  n chuye n 

có tăng trở lại không? ”. Có thể là một số ha ng ta u, đặc biệt là những ha ng đang co  mức giá thuê tàu rất cao trong thời 

gian da i, đang pha i t  m ca ch chốt gia  cươ c để cho phép họ đ|p ứng đươ c ca c ngh  a vụ thue  ta u đo . Mức dao đo  ng gia  

cươ c đối với các hợp đồng từ các cảng ch  nh ở Trung Quốc va  ca c ca ng ơ  khu vực khác của châu Á là từ 8.000 đến 

15.000 USD cho mỗi container 40ft, với gia  cươ c cho ca c container 20ft được b|o gi| cao hơn nhiều so với mư c 50  

của gia  container 40ft va  ph   vận chuyển no  i đi a của ha ng ta u đa  ta ng 50  chi ph   theo ca c ba o gia . Một ca u no i ma  ca c 

chủ hàng trên khắp thế giới sư  dụng la , khi gia  cươ c cơ bản có thể ổn định, th   se  co  vo  số khoản phụ phí đẩy to ng chi 

ph   cuối cùng phải trả lên mức ra t cao". Nguồn: Phaata. 

Nhiều chủ hàng sẽ cải tổ lại chuỗi cung ứng và tự thuê tàu vận 

chuyển: Mặc dù thỏa thuận thue  ta u chở các container của Amazon 
từ Vịnh Dachan đến Houston, được hiểu là chỉ diễn ra một chuye n, 
nhưng no  gio ng ca c thỏa thuận tương tự của Home Depot, IKEA va  
Walmart khi tư  thue  ta u va  n chuye n trực tiếp. Sau động thái của gã 
khổng lồ thương mại điện tử Amazon quye t đi nh  va  n chuye n ca c 
container ha ng ho a cu a m  nh tre n boong cu a con ta u va  n ta i đa na ng 
thuo  c ha ng ta u G2 Ocean của Na Uy, Giám đốc điều hành của ha ng 
ta u na y, Scott Krantzcke, cho biết ông dự kiến xu hướng này sẽ tiếp 
tục “đến năm 2022”. Những tắc nghẽn tại một số trung tâm 
container lớn đang thúc đẩy khách hàng tìm kiếm các giải pháp thay 
thế cho mô hình chuỗi cung ứng truyền thống của họ để phục vụ thị 
trường của họ.  Môi trường hiện tại đang l{ th|ch thức đối với tất cả 
mọi người trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong khi điều đó vẫn 
đang tie p die n, chu ng to i dự đo|n sẽ có nhiều khách hàng khám phá 
c|c phương ph|p thay thế để tổ chức mô hình chuỗi cung ứng của 
họ nhằm nỗ lực đưa sản phẩm của họ ra thị trường và tránh tình 
trạng thiếu hụt,” ông nói thêm.  guồn   haata (Theo The Loadstar) 
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THỊ TRƯỜNG VẬN CHUYỂN VÀ LOGISTICS QUỐC TẾ TUẦN 41:  
 
Tuyến Vận Chuyển Tình Trạng & Khuyến Nghị 

Châu Á - Bắc Mỹ 

(Asia - North 

America) 
 

 Sự không chắc chắn xung quanh gia  cươ c 
giao ngay cu a tuye n Cha u A -Ba c My  chủ 
yếu la  bơ i nhu cầu su t giảm trong thơ i gian 
ga n đa y do Tuần lễ Vàng của Trung Quốc 
và các hạn chế về điện.  

 Liệu giá cươ c co  tiếp tục đi ngang, giảm 
hay thậm ch   ta ng le n va  ta o đỉnh một lần 
nữa hay không vẫn chưa rõ r{ng.  

 Tình trạng tắc nghẽn ca ng sẽ kéo dài và 
đang khiến ca c ha ng va  n ta i pha i cho ta u 
ghé các cảng nhỏ hơn ơ  Hoa Kỳ 

- Giá cước   n ch y n  Ocean Freight): Giá cước 

của một số hãng đã gia hạn hoặc giảm cước vào nửa 

cuối tháng 10, nhưng cước phí vẫn ở mức cao. 
-  h    pace   Thiếu nghiêm trọng 

- Thi t  ị container r ng  e pty container   Thiếu 

thiết bị nghiêm trọng. 

Khuy n nghị:  ác chủ hàng n n tiếp tục đặt booking 
trước ít nhất 4-6 tuần trước ngày tàu chạy dự kiến để 

có cơ hội đảm  ảo tốt nhất.  hủ hàng cân nhắc chọn 

giao hàng tại các cảng đến ven  iển thay v  giao hàng 
sâu trong nội địa do sự chậm trễ kết nối giữa các 

phương thức vận chuyển. 

Châu Á - Châu Âu 

(Asia - Europe) 
 

  hỗ và thiết  ị container vẫn trong t nh trạng 

khan hiếm.  hu cầu thị trường liên tục vượt 
quá cung, và giá cước đã t ng vọt trong một 

thời gian khá dài.  

 T nh h nh chỗ trở nên tồi tệ hơn  ởi nhiều 

chuyến tàu hủy chuyến và thiếu thiết  ị.  ác 

hãng tàu đã nhận đặt chỗ   ooking  trước đây 
quá nhiều và đang hạn chế việc chấp nhận 

đặt  ooking mới.  Với việc nhiều tàu  ị hoãn 

và rất nhiều lô hàng  ị thay đổi tàu, độ tin 
cậy của lịch tr nh hiện nay là rất thấp.  

 Trung Quốc vừa trở lại sau kỳ nghỉ Tuần lễ 

Vàng.  ác nghi n cứu về tác động của tình 

trạng thiếu điện đối với sản xuất đang được 
thực hiện. 

- Giá cước v n chuy n (Ocean Freight): Giá cước 
vẫn ở mức cao kỷ lục và t ng nhẹ vào tháng 10. Hầu 

hết các hãng tàu đã áp dụng mức phí bảo đảm 

(premium). 

- Ch  (space): Thiếu nghiêm trọng 
- Thi t bị container (container equipment): Thiếu 

hụt trầm trọng ở tất cả các nước Châu Á. 

Khuy n nghị: Chủ hàng n n đặt chỗ (booking) 
trước ngày tàu chạy dự kiến ít nhất 4-5 tuần. Cân 

nhắc chọn dịch vụ đảm bảo và linh hoạt chọn thiết bị 

thay thế khi cần. 

Bắc Mỹ - Châu Á 

(Northern 

America - Asia) 
 

 Bờ Tây Hoa Kỳ tiếp tục gặp phải tình trạng 

chậm trễ tại tất cả các cảng. Với tình trạng 

tắc nghẽn cảng ngày càng t ng tại cảng Los 

Angeles, lịch trình tàu sẽ bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng trong những tuần tới.  

 

 Công suất vận chuyển đã được cải thiện cho 

dịch vụ từ khu vực bờ Đông nước Mỹ sang 
Châu Á. Tuy nhiên, khi tình trạng tắc nghẽn 

cảng tiếp tục gia t ng, có lo ngại về việc các 

chuyến tàu bị bỏ trống xảy ra do sự chậm trễ 
lịch trình kéo dài. 

- Giá cước v n chuy n (Ocean Freight): Các hãng 

tàu áp dụng phụ phí t ng giá chung  GRI  vào ngày 

15 tháng 10 và dự kiến áp dụng tiếp vào ngày 1 
tháng 11 đối với cả hàng khô và hàng lạnh.  

- Ch  v n chuy n (space): Chỗ cực kỳ khan hiếm 

đối với các cảng ở bờ Tây, nhưng đã được cải thiện ở 
các cảng bờ Đông nước Mỹ. 

- Thi t bị container: Tình trạng thiếu hụt thiết bị 

container vẫn đang gây khó kh n cho hàng hóa vận 
chuyển từ trong nội địa nước Mỹ, riêng tại các cảng 

chính th  đỡ hơn. 

Khuy n nghị: Chủ hàng đặt chỗ   ooking  trước 
ngày tàu chạy dự kiến ít nhất 4-6 tuần trở lên. 

Nguồn: Phaata. 
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LỊCH TÀU BIỂN,TÀU SÔNG & TRA CỨU CONTAINER:  
 
 

 

GSC- DOMESTIC SCHEDULE – NEW UPDATED:  
 
Download 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12wlSe012tXfzUcMwlE4c2g6TfNbAIf2F1Xo9beFdW0/ed
it?usp=sharing     
 
GSC-  BARGES MOVEMENT  - UPDATED  Wk 41. 
 
Download  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19byB9f7Zr_0zSqw6UbAqXTRSD5KtiJszj6MQ

eXb9SkU/edit?usp=sharing   
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