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Tham luận:

Một số giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa Việt Nam

Hiệp hội Đại lý và Môi giới hàng hải Việt Nam Visaba xin gửi đến Quý các cơ quan
Ban, Ngành lời chào trân trọng.

Với vai trò đại diện tiếng nói của các doanh nghiệp trong ngành, Hiệp hội Visaba xin có
một số ý kiến đóng góp một số giải pháp nhằm phát triển bền vững vận tải thủy nội địa
Việt Nam trong thời gian tới như sau:

1. Tầm quan trọng của hoạt động vận tải thủy nội địa

Địa hình nước ta với được thiên nhiên ban tặng cho một hệ thống sông ngòi dày đặc,
chằng chịt, không chỉ là nguồn cung cấp nước ngọt quý giá cho con người, nuôi dưỡng
hoạt động sản xuất nông, công nghiệp mà còn mang đến cho chúng ta một hệ thống vận
tải đường thủy nội địa với hơn 19.000 km và 45 tuyến chính đa dạng, phong phú với giá
thành rẻ. Chi phí hiện chỉ bằng ¼ vận tải đường bộ và bằng ½ vận tải đường sắt. Bên
cạnh đó, vận tải đường thủy nội địa còn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc
chiến chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí, giảm thiểu đáng kể tai nạn và tắc
nghẽn giao thông… so với các phương thức vận tải khác.

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành vận tải đường thủy nội địa Việt Nam vẫn chưa tương
xứng với tiềm năng vốn có và chưa được quan tâm đầu tư đúng mức. Thực hiện 11
tháng đầu năm 2020, khối lượng vận tải hàng hóa đường thủy nội địa chỉ chiếm khoảng
20% toàn ngành.

2. Một số giải pháp phát triển bền vững vận tải thủy nội địa Việt Nam

a. Về cơ chế chính sách:

Cần thực hiện nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để đảm bảo sự
thống nhất và hợp lý trong điều hành và có cơ chế chính sách hiệu quả trong việc tạo
điều kiện và hỗ trợ hơn nữa đối với hoạt động vận tải thủy nội địa.

Song song với hoạt động hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác
truyền thông cũng cần được hết sức chú trọng, trành trường hợp cùng một văn bản được
ban hành nhưng cách hiểu, cách thực hiện của các cơ quan ban ngành có sự khác nhau.

Điển hình như tuyến vận tải thủy nội địa Việt Nam – Campuchia. Đây là tuyến giao
thương huyết mạch, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế giữa 2 nước Việt
Nam và Campuchia nhưng trong quá trình triển khai có sự sai khác giữa các bộ ngành,
đã gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, cụ thể:
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- Cục HHVN đưa các phương tiện vận tải thuỷ nội địa hoạt động trên tuyến đường
thuỷ Việt Nam-Campuchia vào đối tượng chịu phí, lệ phí hàng hải quốc tế và Bộ
Tài chính đã ban hành Thông tư 90/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày
01/03/2020 khiến các mức phí cho tuyến luồng này đã bị tăng cao gấp hơn 10 lần
so với quy định cũ trước đó.

- Tổng cục Hải quan việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với
hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh buộc các doanh nghiệp phải hạ
các container đang xếp ở tầng trên trong bãi cảng xuống mặt đất với xác suất
phải hạ container lên đến 80% số lượng container quá cảnh vận chuyển đi , dù
việc kiểm tra, giám sát hải quan có thể thực hiện căn cứ vào thông tin trên hệ
thống Quản lý, giám sát tự động Hải quan đối với các cảng đã triển khai hệ thống
này.

- Hoạt động tại các cửa khẩu đang thực hiện theo giờ hành chính, đến 17h00 hàng
ngày thay vì cần thiết phải thực hiện đến 22h00 để dần tiến tới thực hiện thủ tục
24/7. Việc giới hạn thời gian trong khung giờ hành chính đã khiến hàng hóa bị
ách tắc nghiêm trọng, thời gian thông quan kéo dài.

- Và gần đây nhất, ngày 09/12/2020, HĐND TP. HCM khóa IX đã thông qua đề án
thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cảng biển, làm giảm nguồn
lợi chung của Quốc gia.

Chỉ với một ví dụ điển hình như trên, việc rà soát và thống nhất các văn bản quy phạm
pháp luật và thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến nội dung quy định một cách
thông suốt sẽ là một trong những giải pháp đầu tiên quan trọng thúc đẩy hoạt động vận
tải thủy nội địa Việt Nam phát triển.

b. Về đầu tư cơ sở hạ tầng:

- Luồng vận tải thủy nội địa: Hiệp hội đề xuất mở thêm tuyến giao thông thủy
kết nối khu vực ĐB Sông Hồng và ĐB Sông Cửu Long với các khu vực cảng
nước sâu tại Hải Phòng và Cái Mép – Thị Vải để tạo thuận lợi cho việc xuất nhập
các mặt hàng chủ lực của khu vực đến Châu Âu và Mỹ kh i cụm cảng này đóng
vai trò ngày càng quan trọng trong việc khẳng định vị thế của ngành khai thác
cảng Việt Nam trên bản đồ cảng trung chuyển của khu vực. Nghiên cứu thêm các
tuyến luồng mới cho phép chạy từ Campuchia qua Kênh Quan Chánh Bố đến
khu vực Cái Mép để hoạt động thông thương đa dạng, thông suốt.

- Luồng hàng hải: Cùng với tuyền luồng thủy nội địa, luồng hàng hải ra/vào cảng
đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trong thời gian qua Bộ Giao thông vận tải, Cục
Hàng hải Việt Nam, các công ty bảo đảm hàng hải… đã có nhiều cố gắng trong
việc duy tu luồng nhưng vì Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa quy hoạch kịp
thời nơi đổ bùn nên đã gây chậm trễ trong việc duy tu, nạo vét luồng, làm ảnh
hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp khai thác cảng cũng như hãng tàu. Vì v ậy,
Hiệp hội đề xuất Bộ tài nguyên môi trường nhanh chóng quy hoạch nơi đổ bùn
lâu dài và Bộ giao thông vận tải triển khai đấu thầu công khai việc duy tu, nạo
vét những luồng hàng hải quan trọng theo hướng lâu dài. (Ví dụ: Luồng vào cảng
khu vực Hải Phòng/Sài Gòn/Vũng Tàu/Hậu Giang)

- Chiều cao tĩnh không cầu: Hiện nay còn nhiều cầu trên các tuyến vận tải thủy
có tĩnh không khá thấp (chỉ từ 5-7m như cầu Bình Triệu cũ, cầu Đồng Nai cũ,



3

các cầu khu vực ĐBSCL) làm ảnh hưởng đế n lưu thông đường thủy, hạn chế khả
năng chất xếp container trên tàu. Vì vậy, Hiệp hội kính đề nghị cơ quan ban
ngành rà soát, cải thiện tĩnh không cầu để thuận lợi trong lưu thông vận tải nội
thủy. Khi xây dựng mới thì phải đặc biệt quan tâm tới tĩnh khôn g của cầu đảm
bảo các phương tiện hoạt động thông suốt và khả năng chất xếp tối ưu.

- Đối với quy hoạch ICD, bến thủy nội địa: Để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển
hoạt động Logistics khu vực Tp. Hồ Chí Minh – khu vực cảng sầm uất nhất cả
nước, Hiệp hội kính đề xuất các cơ quan ban ngành xem xét giữ lại các ICD khu
vực Trường thọ đến khi có quy hoạch mới thay thế hoàn chỉnh cũng như nghiên
cứu bổ sung thêm quy hoạch hệ thống kho cảng cạn, ICD, cảng thủy nội địa... tại
các khu vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt các khu vực HCM, Đồng Nai, Bình
Dương, Vũng Tàu để tăng cưởng kết nối hàng hóa đến các cảng biển trong khu
vực.

- Về biểu giá bốc xếp: Cùng với cảng biển thì cảng cạn, cảng thủy nội địa được
coi là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức. Do đó, để nâng cao
năng lực vận tải hàng hóa đa phương thức nói chung và vận tải thủy nội địa nói
riêng, Hiệp hội đề xuất các ICD , cảng thủy nội địa cũng cần được xem xét áp
dụng quy định về khung giá dịch vụ bốc xếp như cảng biển.

- Về phương tiện thủy: cần có chính sách ưu đãi lãi suất đối với việc đóng
phương tiện và xem xét hỗ trợ áp dụng giá xăng dầu ưu đãi bằng với giá “tạm
nhập tái xuất” đối với hoạt động vận tải thủy nội địa

c. Về phát triển nguồn nhân lực:

Nhằm ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bền vững, Hiệp hội đề xuất
các cơ quan Ban Ngành xem xét áp dụng đối với các doanh nghiệp vận tải thủy và vận
tải biển tuyến nội địa được:

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành hàng hải thu hút và
giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa ra các chương trình hợp tác đào tạo
giữa Việt Nam và các quốc gia có nền hàng hải tiên tiến

- Giảm thuế thu nhập cá nhân cho thuyền viên của tuyến vận tải thủy nội địa, tàu
biển hoạt động tuyến nội địa về mức tương đương với mức đang áp dụng với
thuyền viên của tàu biển hoạt động tuyến quốc tế là 0%.

- Hỗ trợ miễn giảm học phí đào tạo và tăng cường chất lượng đào tạo các khóa học
nghiệp vụ chuyên môn, đào tạo chứng chỉ thuyền viên, thuyền trưởng, máy
trưởng…

- Hỗ trợ các Hiệp hội phát huy tốt vai trò của mình, đặc biệt trong công tác đào
tạo, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để các hội viên tiếp
cận thông tin, cập nhật chương trình đào tạo một cách dễ dàng

d. Về ứng dụng công nghệ thông tin:

Với xu hướng cách mạnh 4.0, việc thay đổi để tăng năng suất và hiệu quả hoạt động
thông qua ứng dụng công nghệ thông tin là điều cần thiết và tất yếu. Do đó, Hiệp hội đề
xuất quý các cơ quan Ban, Ngành cần nghiên cứu tăng cường ứng dụng hệ thống công
nghệ thông tin trong hoạt động quản lý giám sát như sử dụng các thông tin trên hệ thống
Quản lý, giám sát tự động Hải quan, xem xét sử dụng seal điện tử, hệ thống định vị GPS
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của tàu, thiết kế các phần mềm để doanh nghiệp có thể đăng ký ra vào cảng, đóng phí
thông quan online, gắn camera kiểm soát việc ra vào cảng...

Với một số giải pháp sát sườn với hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành
được đề xuất trên đây , Hiệp hội trân trọng cảm ơn các cơ quan Ban, Ngành đã lắng nghe
ý kiến đóng góp của Hiệp hội cũng như của các doanh nghiệp. Hiệp hội rất mong nhận
được sự quan tâm hơn nữa của các Bộ, Ban, Ngành để từ đó có thể ban hành các chính
sách hợp lý, thống nhất, đồng thời có những biện pháp, cơ chế quản lý hiệu quả thúc
đẩy hoạt động của các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa Việt Nam phát triển đúng với
chủ trương đẩy mạnh phát triển Kinh tế biển, đảm bảo lợi ích của Quốc Gia và của
Doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp hội xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.


