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M A E R S K  
H Ã N G  V Ậ N  T Ả I  C O N T A I N E R
L Ớ N  N H Ấ T  T H Ế  G I Ớ I  S Ẽ
K H A I  T R Ư Ơ N G  T U Y Ế N
Đ Ư Ờ N G  B I Ể N  Q U A  V I Ệ T
N A M  V À O  T H Á N G  8  S Ắ P
T Ớ I

Maersk thông báo một số tuyến Viễn Đông-Hoa Kỳ mới Maersk sẽ
khai trương hai tuyến hàng tuần mới, TPX và TP20, nhằm đối mặt
với nhu cầu container cao và sự chậm trễ trong hoạt động do tắc
nghẽn toàn cầu.
Hãng vận tải Đan Mạch sẽ là nhà khai thác duy nhất của các dịch vụ
mới, sẽ bắt đầu vào tháng 8. 
- TPX sẽ bao gồm các ghé cảng tại Yantian (Trung Quốc - ICT), Ninh
Ba (Trung Quốc - J4) và Los Angeles (Hoa Kỳ - APMT Pier 400) và
sẽ được vận hành bởi các tàu 3.500TEU. 
- TP20 sẽ bao gồm các ghé cảng tại Vũng Táo (Việt Nam -
Gemalink), Ninh Ba (Trung Quốc - J4), Thượng Hải (Trung Quốc -
Dương Sơn), Norfolk (Mỹ - VIG) và Baltimore (Mỹ - Seagirt) với việc
Maersk triển khai các tàu container 4.500TEU.

Việc thiết lập các tuyến TPX và TP20 sẽ không ảnh hưởng đến sự
thay đổi mạng lưới đường biển hiện có của công ty và hoàn toàn
tuân thủ các quy định đã được đưa ra trước đây.
Bên cạnh đó, các hãng hàng hải vạn tải khác như HMM (Hàn Quốc),
Zim (Israel) cũng đã bổ sung thêm các tuyến đường thủy xuyên Thái
Bình Dương do nhu cầu của người tiêu dùng trở nên nhiều hơn, đặc
biệt trong việc sử dụng thương mại điện tử.

Maersk là hãng vận chuyển container lớn nhất thế giới có trụ sở
chính tại Đan Mạch. Theo công bố mới đây, hãng này dự đoán lợi
nhuận ròng cả năm 2021 có thể cao gấp đôi so với ước tính trước
đó, đạt khoảng từ 9 tỷ USD đến 11 tỷ USD.
Với giá cước giao ngay và giá hợp đồng ở mức kỷ lục trong phần
lớn thời gian của năm cho đến nay, số liệu quý 1 sơ bộ của Maersk
là phi thường với doanh thu 12,4 tỷ USD và lợi nhuận ròng 3,1 tỷ
USD đạt được trong ba tháng đầu năm 2021.
Sản lượng vận chuyển bằng đường biển tăng 5,7% và giá cước bình
quân tăng 35% trong Q1/2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Dự kiến, 8/2021 tới, Maersk sẽ mở thêm hai tuyến đường
biển quốc tế mới đi qua khu vực Thái Bình Dương với tần
suất liên tục hàng tuần. Hai tuyến này có tên lần lượt là
TPX và TP 20 sẽ nối châu Á đến lần lượt bờ biển phía tây
và phía đông nước Mỹ, đặc biệt tuyến TP 20 sẽ đi qua
vùng biển Việt Nam.
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WAN HAI PHÊ DUYỆT NGÂN SÁCH 1 TỶ ĐÔ LA
MỸ ĐỂ MUA THÊM TÀU
Năm 2020, khối lượng hàng xuyên Thái Bình Dương chỉ chiếm dưới 22% doanh thu của Wan Hai,
nhưng con số này đã tăng gần gấp đôi lên 40% vào năm 2021 cho đến nay. Ban đầu, Wan Hai cung
cấp các dịch vụ xuyên Thái Bình Dương bằng cách mua chỗ từ các hãng vận tải khác, Hsieh chỉ ra
rằng vào tháng 6 năm 2020, công ty đã thuê bảy tàu với các sức tải khác nhau để đáp ứng nhu cầu
hàng hóa ngày càng tăng.
Năm ngoái, Wan Hai đã dành 360 triệu đô la Mỹ để mua các tàu cũ và mua 11 tàu từ thị trường bán
lại; các tàu này chủ yếu được triển khai đến các tuyến xuyên Thái Bình Dương.
Vào giữa năm, Wan Hai đã khai trương tuyến độc lập Bờ Đông Hoa Kỳ-Châu Á và mở rộng tuyến
châu Á-Nam Mỹ . Trích dẫn dữ liệu từ Cục Cảng hàng hải, một cơ quan thuộc Bộ Giao thông và
Truyền thông Trung Quốc, Hsieh và Lai cho biết vào đầu năm 2021, Wan Hai đã vận chuyển 200TEU
hàng xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ; con số này hiện đã tăng lên 1.700TEU.
Giống như nhiều công ty cùng ngành, Wan Hai đang trong cuộc chạy đua vũ trang xây dựng mới. Sổ
đặt hàng của Wan Hai bao gồm 24 tàu 3.013TEU và 3.055TEU tại các công ty đóng tàu Nhật Bản
Japan Marine United Corporation và Nihon Shipyard; chín chiếc 13.100TEU và 13.000TEU xuất xưởng
tại Samsung Heavy Industries và năm chiếc 13.200TEU từ Hyundai Heavy Industries.
Công ty cũng đang chờ bàn giao tám con tàu 2.038TEU từ CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding từ
nay đến năm 2022.

Chủ tịch của hãng tàu Wan Hai đã ủy

quyền một khoản ngân sách trị giá 1 tỷ

đô la Mỹ cho việc “mua lại và xử lý tài

sản”, khi nhà điều hành tàu Đài Loan

dường như chuẩn bị cho việc mở rộng đội

tàu.

Việc ủy   quyền ngân sách đã được công

bố tại một cuộc họp cổ đông vào ngày 20

tháng 7, dưới sự chủ trì của tổng giám

đốc Wan Hai – Tommy Hsieh và giám đốc

Lai Rung-nian.

Hsieh và Lai giải thích rằng do sự thay

đổi thường xuyên của các tuyến dịch vụ

gần đây, yêu cầu của các nhà cung cấp

trọng tải đối với giá thuê và thời hạn thuê

cao hơn, nên cần phải xin phép chủ tịch

để dành một khoản đáng kể để tận dụng

cơ hội kinh doanh.

Công ty chủ yếu là một hãng vận tải nội

Á nhưng với giá cước tăng đột biến gần

đây, hãng đã khai trương các tuyến

xuyên Thái Bình Dương và châu Á – Nam

Mỹ.
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https://container-news.com/wan-hai-buys-another-ship-from-cmb/
https://container-news.com/wan-hai-lines-launches-new-asia-america-service/
https://container-news.com/wan-hai-introduces-10-ship-south-america-service/
https://nguyendang.net.vn/vi/glossary/do/


WAN HAI LINES ĐÃ
XÁC NHẬN ĐƠN ĐẶT
HÀNG 12 TÀU
CONTAINER 3.055TEU
VỚI NIHON SHIPYARD,
CÔNG TY LIÊN
DOANH GIỮA
IMABARI VÀ JAPAN
MARINE UNITED.

CHI TIẾT >

WAN HAI NÂNG CẤP THIẾT BỊ Ở NHÀ GA TOKYO

CHI TIẾT >

B Ả N  T I N

Hợp đồng được ký vào ngày 28 tháng
6 năm 2021 và các tàu mới sẽ bắt đầu
được giao vào cuối tháng 7 năm
2023.
Hãng tàu container Đài Loan, hiện
đang vận hành một đội tàu gồm 86
tàu thuộc sở hữu và 64 tàu thuê, cho
biết quyết định này là một phần trong
kế hoạch cải thiện đội tàu của công
ty.
"Hợp đồng đóng tàu mới này là kế
hoạch đổi mới đội tàu mới nhất của
công ty, để đảm bảo rằng đội tàu của
công ty có thể duy trì khả năng cạnh
tranh và hỗ trợ phát triển thị trường
liên tục", ông Wan Hai nói.

Wan Hai Lines đã thay thế thiết bị xếp container cũ trong nhà ga của
mình tại bến tàu Ohi số 5 ở cảng Tokyo, với lý do tắc nghẽn ngày
càng tăng do lưu lượng truy cập cao hơn.
Nhà điều hành tàu chở hàng của Đài Loan cho biết họ đã ra mắt 3
máy xếp mới vào ngày 28/6, đồng thời giới thiệu thiết bị máy xếp mới
và hệ thống đặt trước cho các container.

Ông Wan Hai cho biết: “Tổng lượng hàng hóa tại cảng Tokyo đã tiếp
tục tăng trong những năm gần đây, và tình trạng tắc nghẽn giao
thông xung quanh cảng ngày càng trở nên nghiêm trọng".
Năm ngoái, hãng vận tải có trụ sở tại Đài Loan đã phát triển và giới
thiệu hệ thống đặt chỗ, là nhà ga duy nhất cung cấp dịch vụ như vậy
ở Tokyo. Thông qua việc kiểm tra dữ liệu vận chuyển, các container
có thể được đặt trước, giảm thời gian chờ đợi lật thùng của tài xế xe
tải.

Để tránh ùn tắc, Wan Hai cũng cung cấp làn đường dành riêng ở
ngoại vi nhà ga để các xe tải lấy container dự trữ có thể vào bãi
container trước, giúp phân tán hiệu quả nhu cầu giao thông cao
điểm và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà ga.
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THÁNG 7THÁNG 7  
TRIỂN VỌNGTRIỂN VỌNG  
TÍCH CỰCTÍCH CỰC  
TRONG MÙA DỊCHTRONG MÙA DỊCH  

Dịch vụ mới tập trung vào việc cung cấp các giải pháp cho các khách

hàng thương mại lớn ở nước ngoài, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ.

Năm tàu   container 1.700 - 4.400TEU sẽ được triển khai trên tuyến

TPX, giao dịch trực tiếp từ Thượng Hải đến Los Angeles của Hoa Kỳ,

cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyển phát nhanh điểm - điểm.

Vào giai đoạn đầu của tháng 7 và tháng 8, TPX sẽ cung cấp 2-3

chuyến mỗi tháng bằng tàu cỡ nhỏ. Cùng với tàu cỡ lớn hơn vào

tháng 9, nó sẽ được nâng cấp lên tuyến hàng tuần. Ngoài ra,

CULINES đã đề cử Norton Lilly, đại lý vận tải chính thống tại thị

trường vận tải biển Hoa Kỳ, làm đại lý POD để đảm bảo cung cấp dịch

vụ địa phương chất lượng cao. Là một bổ sung nhỏ cho MLO, dịch vụ

mới của Hoa Kỳ của CULINES cố gắng đóng góp một cách khiêm tốn

vào việc cung cấp năng lực vận chuyển xuất khẩu ở Trung Quốc và

vận chuyển hậu cần quốc tế suôn sẻ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ về không gian vận
chuyển và sự thiếu hụt nguồn lực của chuỗi cung ứng
hậu cần xuất khẩu, CULINES luôn bám sát xu hướng
thị trường và nhu cầu của khách hàng. Thông qua việc
điều phối và triển khai các tàu container và thiết bị,
CULINES sẽ khai trương Dịch vụ Chuyển phát nhanh
Xuyên Thái Bình Dương (TPX) đầu tiên vào ngày 18
tháng 7 nối Trung Quốc với Bờ Tây của Hoa Kỳ

CULINES khai trương
 tuyến Hoa Kỳ

CULINES triển khai thêm các dịch
vụ mới đến Đông Nam Á và Brazil

 Hãng tàu container CULines của Trung Quốc sẽ mở
rộng thêm ba dịch vụ mới đến khu vực Đông Nam Á và
Brazil trong tháng 7

Các dịch vụ mới là CPX (China-Philippines) và CT3 (China –Thailand) sẽ lần lượt

ra mắt vào ngày 2 tháng 7 và ngày 15 tháng 7 để mở rộng các dịch vụ vận

chuyển nhanh ở các khu vực châu Á.

- Hải trình của dịch vụ CPX (CPX service) là Qingdao-Shanghai-Ningbo-Manila

North-Manila South. 

- Hải trình của dịch vụ CT3 (CT3 service) sẽ là Hong Kong -Qinzhou-Hai phong-

Bangkok-Laem Chabang.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, hãng tàu CULines sẽ khai trương dịch vụ

CBS (CBS service) kết nối trực tiếp Ninh Ba (Ningbo), Trung Quốc và Santos,

Brazil. Dưới sự hợp tác với Hãng tàu COSCO, tàu Cosco Shipping Honor sẽ được

triển khai trên tuyến này.

Chuyến đi đầu tiên của CULines trên tuyến ‘CT3’ được lên kế hoạch vào ngày 22

tháng 7 từ Hồng Kông với tàu MARVEL 556 teu. Đồng thời, tuyến sẽ có thêm

một ghé Qinzhou thứ hai trên phân đoạn Hướng Bắc. Cho đến nay, tuyến "SCT"

đã được CK Line khai thác hai tuần một lần bằng cách sử dụng một con tàu

riêng, "MARVEL". Tuy nhiên, với sự tham gia của CULines, dự kiến tuyến sẽ có

thêm tàu thứ hai với tần suất ra khơi hàng tuần. Sự ra đời của hai dịch vụ mới

này cho phép CULines mở rộng mạng lưới phủ sóng của mình đến Philippines

và cung cấp kết nối trực tiếp giữa Qinzhou, Hải Phòng, Bangkok và Laem

Chabang. Chi tiết như sau: Tuyến 'CT3' (các vị trí trên 'CK Line's SCT') kết nối

Hồng Kông, Qinzhou, Hải Phòng, Bangkok, Laem Chabang, Qinzhou, Hongkong.
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https://www.phaata.com/thi-truong-logistics/culines-nang-cap-dich-vu-van-chuyen-tuyen-a-au-859.html
https://www.phaata.com/thi-truong-logistics/hang-tau-cosco-cosco-shipping-lines-hang-tau-container-lon-nhat-trung-quoc-658.html


ZIM xác nhận hợp đồng thuê
tàu dài hạn lên tới 70.000TEU

Hãng vận tải ZIM của Israel đã xác nhận thỏa thuận với chủ

tàu có trụ sở tại Canada, Tập đoàn Seaspan, cho thuê dài

hạn 10 tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) 7.000TEU.

ZIM sẽ trả tổng cộng khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ với Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty, Eli Glickman, tuyên bố
rằng "Kể từ khi công khai và được chứng minh bằng giao dịch này, chúng tôi vẫn cam kết triển khai vốn một cách
thận trọng và nâng cao giá trị của cổ đông".
Việc giao các tàu dự kiến   sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2023 và hoàn thành vào năm 2024.
Thỏa thuận thuê tàu này được đưa ra sau một thỏa thuận khác giữa ZIM và Seaspan vào tháng Hai, khi hai công ty
công bố thỏa thuận thuê tàu dài hạn cho mười tàu LNG 15.000TEU.
Bing Chen, Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Seaspan nhận xét: "Chúng tôi rất tự hào tiếp tục phát huy
các sáng kiến   môi trường hàng đầu của ZIM với thiết kế tiên tiến, giá cả cạnh tranh và giao hàng có giá trị".
Glickman nói thêm, “Chúng tôi đang đầu tư vào các tàu 'xanh' sử dụng công nghệ sạch nhất hiện có. Chúng tôi tự
hào rằng giao dịch này sẽ cải thiện hơn nữa cường độ carbon của chúng tôi đứng trong số các lớp lót toàn cầu”.
ZIM lưu ý rằng Clarksons Platou đóng vai trò là cố vấn tài chính và chuyên môn của mình liên quan đến giao dịch này.

ZIM đang có kế hoạch triển khai dịch vụ mới
CAX tại Hải Phòng, ETA HP đầu tiên 17/8.
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 COSCO Ship Holdings (CSH) đã đặt mua 10 tàu, bao gồm

6 tàu 14.092TEU và 4 tàu 16.180TEU từ công ty liên kết

COSCO Shipping Heavy Industry (Yangzhou). Các tàu

14.092TEU trị giá 146 triệu đô la Mỹ và dự kiến   giao hàng

từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024. Các tàu

16.180TEU có giá 155 triệu đô la Mỹ và dự kiến   sẽ được

giao trong nửa cuối năm 2025. 

CSH, công ty mẹ của COSCO Shipping Lines (COSCON) và Orient

Overseas International Ltd (OOIL) cho biết, các đơn đặt hàng đóng mới

phù hợp với Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của tập đoàn. 

CSH sẽ tài trợ ít nhất 40% chi phí đóng mới từ nguồn dự trữ của mình, và

phần chi phí còn lại sẽ được tài trợ bằng vốn vay ngân hàng. Các đơn đặt

hàng đóng mới đến chỉ một tuần sau khi CSH tiết lộ lợi nhuận ròng 6

tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 5,73 tỷ USD, gấp 46 lần lợi nhuận ròng 6

tháng đầu năm 2020, do sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục đẩy giá cước

vận tải container tăng. 

Nhà phân tích Tan Hua Joo của Linerlytica nói rằng đơn đặt hàng CSH đưa

sổ đặt hàng lên 21,2% dựa trên dữ liệu của công ty anh ấy. Anh ấy nói,

"Chắc chắn có một cuộc săn đuổi về trọng tải do lợi nhuận bất thường từ

thị trường sôi động hiện tại và tôi hy vọng sẽ có nhiều đơn đặt hàng hơn

trong những tháng tới." Tan lưu ý rằng CSH đang phải trả một mức giá

tương đối cao cho đợt đóng mới này, vốn thường được cung cấp nhiên liệu.

So với một đơn hàng tương tự được đặt bởi Minsheng Financial Leasing tại

Công nghiệp Đóng tàu Đại Liên, mức giá mà CSH phải trả cao hơn khoảng

20%. Các nhà máy đóng tàu đang tăng giá đóng mới do giá thép cao hơn

và nhu cầu từ các chủ tàu. 

COSCO, nhà khai thác tàu lớn thứ ba, có tổng công suất 3,02 triệu TEU,

bao gồm 181 tàu thuộc sở hữu và 317 tàu thuê, trong khi công ty cũng có

hàng chục tàu 23.000TEU theo đơn đặt hàng cho OOIL tại Nantong Cosco

KHI Ship Engineering và Dalian Cosco KHI Ship Engineering, giao hàng từ

năm 2023 đến năm 2024.

COSCO
đầu tư
1,5 tỷ
USD
vào 10 
tàu mới

TS Lines
mua thêm

một tàu
container
1.900TEU 

 

Hãng vận tải nội Á của Đài Loan TS Lines đã đặt mua thêm một
tàu 1.900TEU từ CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding, bổ sung
vào bốn chiếc tương tự mà họ đã đặt hàng tại bãi. Hợp đồng
đóng mới được ký vào ngày 20 tháng 7, cùng ngày TS Lines nhận
tàu TS Nansha 2.700TEU. Giá bán không được tiết lộ nhưng mỗi
con tàu 1.900TEU mà TS Lines đặt mua trước đó hiện có giá trị
khoảng 36 triệu USD. 
Ông chủ của TS Lines, Chen Te-sheng nói rằng ông muốn công ty nâng tỷ lệ
đội tàu thuộc sở hữu của mình để quản lý chi phí thuê tàu đang tăng. Lô tàu
đóng mới 1.900TEU trước đó được lên kế hoạch giao hàng vào năm 2022,
trong khi đơn đặt hàng mới nhất dự kiến   sẽ sẵn sàng vào năm 2023.
Huangpu Wenchong đang đóng một con tàu 2.700TEU khác sẽ được giao
cho TS Lines vào cuối năm nay. Vào ngày 6 tháng 7, TS Lines đã đặt mua bốn
tàu 7.000TEU từ Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, một nhà máy đóng tàu
khác thuộc Tổng công ty Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC); khi giao
hàng vào năm 2024, các tàu này sẽ được triển khai trên các tuyến đường
mới đến Vịnh Ba Tư và Ấn Độ. Sau khi mua lại một số tàu cũ, đội tàu thuộc
sở hữu của TS Lines 21.342TEU hiện chiếm 54% tổng công suất hoạt động.
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BOLLORÉ PORTS
RA MẮT SÁNG KIẾN   
“GREEN TERMINAL”

 

Nhà khai thác cảng toàn cầu, Bolloré Ports đã khởi động quy
trình chứng nhận "Green Terminal", nhằm mục đích giảm lượng
khí thải carbon trong các hoạt động của mình bằng cách sử
dụng một phương pháp luận bao gồm tất cả các vấn đề môi
trường.
Nhãn Green Terminal của Bolloré Ports dựa trên tám trụ cột cơ
bản sau:
- Quản lý tối ưu bằng hệ thống quản lý môi trường dựa trên tiêu
chuẩn ISO 14001
- Cam kết sinh thái - xã hội với các bên liên quan tại địa phương
- Xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn quốc tế
- Triển khai các giải pháp và thiết bị xử lý thân thiện với môi
trường    để thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng
- Triển khai các giải pháp kỹ thuật số
- Thu gom, thu hồi và tái chế chất thải
- Xử lý và kiểm soát nước và không khí
- Đào tạo nhân viên thực hành liên quan đến các vấn đề môi
trường.

Phương pháp tiếp cận cụ thể đã được xác nhận bởi Bureau Veritas,
một công ty có trụ sở tại Pháp chuyên về thử nghiệm, kiểm tra và
chứng nhận. Bắt đầu từ năm nay, các chuyên gia của Bureau Veritas
sẽ hỗ trợ Bolloré Ports trong việc triển khai nhãn và sẽ chịu trách
nhiệm thực hiện các cuộc đánh giá hàng năm để đánh giá hoạt
động môi trường của các bến cảng nhằm cấp chứng chỉ tuân thủ,
theo một tuyên bố.

"Nhãn Green Terminal cho phép chúng tôi cung cấp cho các đối tác
công cộng và người dùng các giải pháp hậu cần cho thiết bị đầu
cuối của chúng tôi hiệu quả và có trách nhiệm với môi trường. Là
một phần của quá trình này, chúng tôi cũng nhằm mục đích tăng
tốc đầu tư vào các giải pháp thay thế, xanh hơn và thông minh
hơn", nhận xét Olivier de Noray, Giám đốc Điều hành Cảng và Bến
cảng Bolloré.
Bolloré Ports cho biết họ đang triển khai nhiều giải pháp hậu cần,
kỹ thuật số và đa phương thức nhằm giảm ùn tắc đô thị, cải thiện
việc vận chuyển hàng hóa và giảm tác động của các hoạt động của
mình đối với môi trường.
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TOP 5

NO. 1

CẢNG LOS ANGLESNăm 1542, Juan Rodriquez Cabrillo phát hiện ra "Vịnh Khói" - Vịnh San Pedro ban đầu là một bãi bồi nông, nền đất
quá mềm để xây dựng một bến cảng. Tàu thăm dò đưa ra hai lựa chọn là neo đậu ngoài xa và sử dụng những tàu
nhỏ để đưa hàng hóa và hành khách vào bờ, hoặc neo đậu tại các bãi biển gần đó đưa ra trong cuốn Two Years
Before the Mast của Richard Henry Dana, Jr một thành viên phi trên đoàn tàu thăm dò vào năm 1834 đến thăm vịnh
San Pedro. Sau đó, Phineas Banning được coi là cha đẻ của cảng này đã cải thiện cảng rất nhiều vào năm 1871 với
việc xúc tiến nạo vét bùn sâu thêm 10 feet (3,0 m). Cảng là nơi tập kết của 50.000 tấn mỗi năm. Từ đây có các tuyến
đường kết nối San Pedro với Salt Lake, Utah và Yuma, Arizona. Vào năm 1868, một tuyến đường sắt kết nối vịnh San
Pedro tới Los Angeles, là tuyến đường đầu tiên trong khu vực.

Sau khi cái chết của con trai ông vào năm 1885, ông đã theo đuổi lợi ích của mình trong việc thúc đẩy mở rộng cảng,
xử lý 500.000 tấn trong năm đó. Công ty Giao thông vận tải miền Nam Thái Bình Dương và Collis P. Huntington
muốn tạo ra cảng Los Angeles tại Santa Monica, và xây dựng các bến cảng dài trong năm 1893. Tuy nhiên, Los
Angeles Times xuất bản bởi Harrison Gray Otis và thượng nghị sĩ Stephen M. White đẩy mạnh việc mở rộng cảng ở
San Pedro. Việc cạnh tranh này đã được giải quyết bởi ủy ban do đô đốc John C. Walker thành lập. Ủy ban Cảng Los
Angeles được thành lập vào năm 1907. Với sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, một đê chắn sóng bắt đầu xây dựng vào năm
1899 và khu vực được sáp nhập vào Los Angeles vào năm 1909.

Năm 1912, tuyến đường sắt Nam Thái Bình Dương hoàn thành với bến chính tại cảng. Trong những năm 1920, cùng
với cảng ở San Francisco thì cảng Los Angeles là các cảng biển bận rộn nhất ở bờ tây Hoa Kỳ. Đầu những năm 1930
cảng được mở rộng trên quy mô với việc xây dựng đê chắn sóng lớn nữa. Ngoài việc xây dựng đê chắn sóng bên
ngoài này, một đê chắn sóng bên trong được xây dựng tắt qua Terminal với bến cảng cho tàu biển và bến tàu nhỏ
hơn được xây dựng tại cảng Long Beach.  Đây là bến cảng được cải thiện để tổ chức cho các thuyền cập cảng trong
sự kiện Thế vận hội mùa hè năm 1932. Trong chiến tranh thế giới II cảng được sử dụng chủ yếu cho ngành đóng tàu,
tuyển dụng hơn 90.000 người. Trong năm 1959, Công ty Thương Hawaii Matson Navigation đã cập cảng 20
container, đưa cảng chuyển sang vận tải container. Việc xây dựng cầu Vincent Thomas năm 1963 cải thiện rất nhiều
trong việc vào cảng, cho phép để tăng lưu lượng tàu vào và tiếp tục mở rộng cảng. Năm 1985, cảng đã đạt số lượng
bốc dỡ một triệu thùng container trong một năm. Năm 2000, The Pier 400 các dự án nạo vét và xử lý rác thải ở cảng
được hoàn thành.

Năm 2020, Cảng Los Angeles (POLA) là cảng bận rộn nhất của Hoa Kỳ trong năm thứ 20 liên tiếp, xếp dỡ
9.213.395TEU vào năm 2020. Với 25 nhà ga hàng hóa, cửa ngõ chính của California xử lý 20% tổng lượng hàng hóa
đến cho Hoa Kỳ.

Cảng Los Angeles còn gọi là cảng Quốc tế Los Angeles
là một tổ hợp cảng chiếm diện tích lên tới 7.500 ha
(3.000 ha) cùng 43 dặm (69 km) chiều dài của bờ
sông. Cảng nằm trên vịnh San Pedro ở San Pedro, cách
trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 20 dặm (32
km) về phía nam. Cảng Los Angeles giáp với cảng Long
Beach, với số lượng người làm việc tại đây lên tới hơn
16.000 người và là cảng bận rộn nhất ở Hoa Kỳ.
Nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực cảng, cảng Los
Angeles có lực lượng cảnh sát Cảng Los Angeles để
chống tội phạm khủng bố, lực lượng cứu hộ tại bãi biển
Cabrillo thuộc cảng.

CẢNGCẢNG
LOS ANGELESLOS ANGELES

Cảng Los Angeles năm 1913
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Cảng Long Beach còn được gọi là Cục Cảng Long
Beach, là hải cảng lớn thứ hai của Mỹ về số lượng
container bốc dỡ tại đây sau cảng Los Angeles ngay
gần đó.

Cảng này hoạt động như là một cửa ngõ chính cho
thương mại từ Mỹ sang châu Á. Nó có diện tích đất
liền 3.200 mẫu Anh (13 km2) với 25 dặm (40 km) bờ
biển ở thành phố Long Beach, California. Cảng Long
Beach nằm cách Khu thương mại Long Beach chưa
đến hai dặm (3 km) về phía Tây nam và khoảng 25
dặm (40 km) về phía Nam của trung tâm thành phố
Los Angeles. Cảng biển tự hào tạo ra lợi nhuận $ 100 tỷ
USD và cung cấp hơn 316.000 việc làm ở miền Nam
California
Cảng Bãi Dài (POLB) là một cửa ngõ chính của Hoa Kỳ
để xuyên Thái Bình Dương, cảng biển container bận
rộn thứ hai ở Hoa Kỳ và là cảng container bận rộn thứ
21 trên thế giới, xử lý 8.113.315TEU vào năm 2020 với giá
trị thương mại ước tính hàng năm của Hoa Kỳ. 170 tỷ
đô la.

Tọa lạc tại thành phố Bãi Dài và chiếm 13 km² đất liền
và 40 km bờ sông, POLB có 22 bến tàu, sáu trong số đó
tiếp nhận tàu container và phục vụ 175 hãng tàu có kết
nối đến 217 cảng biển trên thế giới.

CẢNGCẢNG
      LONGLONG      
            BEACHBEACH
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CẢNG
NEW
YORK/
NEW
JERSEY

Cảng New York và New Jersey bao gồm các tuyến đường thủy ở cửa sông trong vùng đô thị New York với một
khu cảng bao quanh một khu vực bán kính khoảng 40 km (25 dặm) từ tượng đài Nữ thần Tự do. Hệ thống các
vùng biển dọc theo 1.050 km (650 dặm) bờ biển trong vùng lân cận của Thành phố New York và New Jersey
miền Đông Bắc được coi là một trong những hải cảng tự nhiên đẹp nhất thế giới.[1] Cảng New York và New
Jersey có lượng hàng hóa theo tải trọng đứng thứ ba ở Hoa Kỳ và mức độ tấp nập vào hàng bậc nhất ở Đông
Duyên hải Hoa Kỳ
Gần 2,9 tỷ đô la để đầu tư cải tiến nhà ga, bến tàu, thiết bị xếp dỡ hàng hóa, cơ sở hạ tầng đường sắt kết hợp
và đường bộ cùng với việc nâng cấp Cầu Bayonne để tạo ra đường biển lớn hơn cho những con tàu tàu mới hơn.
Kết quả là Cảng New York và New Jersey đã có thể đón các tàu có tải trọng lên tới 120,000DWT.
Sự cải tiến này đã mang lại sản lượng khai thác container tăng 20% lên mức 7,5 triệu TEU từ năm 2016 đến
năm 2019. Số liệu về tổng sản lượng hàng hoá cũng tăng 5% lên mức 50 triệu tấn hàng và 102.000 tấn hàng
rời.
Cảng đã có mức tăng trưởng gần 25% về các chuyến tàu du lịch từ 260 chuyến vào năm 2016 đến 304 chuyến
vào năm 2019.
Nghiên cứu do Cơ quan lập kế hoạch giao thông vận tải Bắc Jersey thực hiện đã xem xét tác động của cảng đối
với 31 quận ở New York, New Jersey và Pennsylvania cho thấy cảng biển đã mang lại gần 12 tỷ USD từ thuế, hỗ
trợ hơn 500.000 việc làm với tổng mức thu nhập là 36,1 tỷ USD cho các cá nhân và 99,5 tỷ USD cho doanh
nghiệp vào năm 2019.
Ngành công nghiệp cảng hiện sử dụng 239.100 lao động và hỗ trợ 267.250 việc làm gián tiếp khác, tăng 26%
trong tổng số việc làm kể từ năm 2016.
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Các Cảng Savannah là cảng biển đặt vị trí tại Savannah,
Georgia. Các cơ sở của cho các tàu viễn dương chạy dọc
hai bên của Sông Savannah khoảng 18 dặm (29 km) từ
Đại Tây Dương. Được điều hành bởi Cơ quan quản lý cảng
Georgia (GPA), Cảng Savannah cạnh tranh chủ yếu với
Cảng Charleston trong Charleston, phía Nam Carolina về
phía đông bắc, và Cảng Jacksonville trong Jacksonville,
Florida phía Nam. GPA điều hành một cảng biển Đại Tây
Dương khác ở Georgia là Cảng Brunswick, được tọa lạc tại
vị trí  Brunswick, Georgia. Có ba cảng nội địa liên kết với
Vịnh Mexico, Cảng Bainbridge và Cảng Columbus, và một
liên kết với Cảng Savannah bằng đường sắt ở Cordele,
Georgia.
 
Chỉ riêng từ năm 2000 đến 2005, Cảng Savannah là cảng
biển phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ, với tốc độ tăng
trưởng kép hàng năm là 16,5% (mức trung bình toàn
quốc là 9,7%). Vào ngày 30 tháng 7 năm 2007, Cảng
Savannah đã có một năm kỷ lục trong năm tài chính
2007, trở thành cảng container bận rộn thứ tư và phát
triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ. GPA xử lý hơn 2,3 triệuđơn vị
tương đương hai mươi foot (TEU) lưu lượng container
trong năm tài chính 2007– tăng 14,5% và là kỷ lục mới
đối với các container được xếp dỡ tại Cảng Savannah. 
Người ta ước tính rằng con số này sẽ được tăng lên cho
đến năm 2023, vì công suất container hàng năm của
cảng sẽ tăng thêm 750.000TEU.
Riêng vào năm 2020, tổng sản lượng container của
Savannah đã tăng 1,8% so với năm trước.

CẢNG
SAVANNAH, 
GEORGIA
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L I Ê N  M I N H  C Ả N G  B I Ể N
T Â Y  B Ắ C  M Ỹ

C Ả N G
S E A T T L E

C Ả N G
T A C O M A

Vào ngày 7 tháng
10 năm 2014,
Cảng Seattle và
Cảng Tacoma đã
công bố một
thỏa thuận để
"cùng tiếp thị và
khai thác các
bến hàng hải của
cả hai cảng như
một thực thể
duy nhất," mặc
dù chúng không
hợp nhất.
Các hoạt động
chung bắt đầu
với sự hình
thành của Liên
minh cảng biển
Tây Bắc vào ngày
4 tháng 8 năm
2015, tạo ra cửa
ngõ hàng hóa
lớn thứ ba tại
Hoa Kỳ; đến cuối
năm, nó báo cáo
hơn 3,5 triệu đơn
vị do hai cảng xử
lý, tăng 4% so với
cùng kỳ.

Các Cảng Seattle là một cơ quan chính phủ giám sát cảng biển và sân bay của Seattle,
Washington, Hoa Kỳ. Với danh mục tài sản đa dạng, từ công viên và bất động sản ven sông,
đến một trong những sân bay và nhà ga container lớn nhất trên Bờ Tây, Cảng Seattle là một
trong những Tây Bắc Thái Bình Dươngđộng cơ kinh tế hàng đầu.
Sự sáng tạo của nó đã được các cử tri của Quận King vào ngày 5 tháng 9 năm 1911 và được sự
cho phép của Đạo luật quận cảng. Cảng Seattle được quản lý bởi một Ủy ban Cảng gồm năm
thành viên được bầu bởi các cử tri của Quận King và phục vụ thời hạn bốn năm. Các Ủy viên
điều hành Cảng, lãnh đạo tất cả các chức năng liên chính phủ và giám sát Giám đốc điều
hành.

Cảng Tacoma là một Cảng biển độc
lập nằm ở Tacoma, Washington
được tạo ra bởi một cuộc bỏ phiếu
của Hạt Pierce công dân vào ngày 5
tháng 11 năm 1918. Edmore là con
tàu đầu tiên ghé cảng vào năm 1921.
Các hoạt động vận chuyển hàng hóa
đường biển của cảng, một trong
những hoạt động lớn nhất ở Hoa Kỳ,
đã được hợp nhất với Cảng
Seattlevào năm 2015 để tạo thành
Liên minh cảng biển Tây Bắc.
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NGÀNH HÀNG HẢI
VƯỢT "SÓNG DỮ"

COVID-19
N G O À I  C Á C  G I Ả I  P H Á P  T Ự  C Ứ U  M Ì N H  T R Ư Ớ C  C Ơ N  “ S Ó N G  D Ữ ”  C O V I D - 1 9
T H Ì  N G À N H  H À N G  H Ả I  V I Ệ T  N A M  C Ũ N G  C Ó  N H I Ề U  H O Ạ T  Đ Ộ N G  C H I A  S Ẻ
K H Ó  K H Ă N ,  H Ỗ  T R Ợ  C Á C  Đ Ị A  P H Ư Ơ N G ,  C Á C  T Ổ  C H Ứ C ,  D O A N H  N G H I Ệ P
V À  N G Ư Ờ I  D Â N  T R O N G  C Ô N G  T Á C  P H Ò N G ,  C H Ố N G  D Ị C H  C O V I D - 1 9 .

Phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ
trọng tâm, cấp bách
Theo Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) Nguyễn Xuân Sang, từ

đầu năm 2021 đến nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,

Cục HHVN đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng

Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ

Giao thông vận tải (GTVT) kịp thời triển khai nhiều giải pháp phòng,

chống dịch

Covid-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi nhiệm vụ phòng,

chống dịch bệnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách. Cục

chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19,

thông điệp 5K của Bộ Y tế bảo đảm không để lây lan dịch bệnh ra cộng

đồng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực hàng hải,

đặc biệt trên các phương tiện, tàu biển và tại cảng biển; đẩy mạnh ứng

dụng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 qua việc khai báo điện

tử bằng mã QR Code.

Trước những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với đời sống của

người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt

doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải, Cục HHVN đã triển

khai các giải pháp và có những chính sách đặc thù để kịp thời tháo gỡ khó

khăn cho doanh nghiệp như: triển khai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử để

giảm thời gian đi lại cho doanh nghiệp; yêu cầu các hãng tàu thực hiện

nghiêm việc niêm yết giá, công khai minh bạch giá cước theo quy định

BẢN TIN TRONG NƯỚC

Khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (hoa tiêu, lai dắt)
có giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp vận tải biển trong mùa dịch
Covid -19 thông qua việc giảm giá dịch vụ hoa tiêu, lai dắt áp dụng
đối với tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa trong phạm vi mức giá
quy định; đề xuất sửa đổi các thông tư để giảm một số phí, lệ phí
hàng hải cho doanh nghiệp.
Đến nay, đã có 7/12 công ty hoa tiêu là Hoa tiêu I, II, III, IV, VI, VII,

hoa tiêu Tân Cảng đã đồng ý giảm giá 10% đối với tàu Việt Nam

hoạt động nội địa, áp dụng bằng giá tối thiểu quy định tại Thông tư

54/2018/TT-BGTVT, thời gian áp dụng từ 1/8/2021 đến 31/12/2021.

Còn các công ty lai dắt các khu vực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ

An, Quy Nhơn, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh cũng đồng ý giám giá

dịch vụ lai dắt bằng giá tối thiểu quy định tại Thông tư

54/2018/TT-BGTVT thời gian áp dụng từ năm 2020 đến nay, riêng

khu vực Nghệ An thì bắt đầu từ 2021 đến nay. Còn các công ty lai

dắt khu vực Đà Nẵng chỉ giảm giá 3 đến 15% tùy tuyến, thời gian từ

1/8/2021 đến 31/12/2021.
Ngoài ra, Cục HHVN cũng đã đề xuất Bộ GTVT về việc hướng dẫn
thủ tục nhập cảnh, bố trí cách ly thuyền viên và ưu tiên tiêm vắc-
xin phòng Covid-19 cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao như
một số đối tượng tuyến đầu trong ngành hàng hải, đặc biệt là
những người phải làm việc trực tiếp trên tàu. Đến nay, các giải
pháp và chính sách đặc thù đã bước đầu phát huy hiệu quả, chia sẻ
bớt gánh nặng và khó khăn với người dân và doanh nghiệp, góp
phần thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy lùi dịch bệnh, vừa phát
triển kinh tế - xã hội...
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Hỗ trợ trong vận chuyển hàng hóa chống dịch
Còn tại doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực hàng hải là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), trong bối cảnh đại dịch

Covid-19 tái bùng phát mạnh tại Việt Nam thời gian qua, VIMC đã ủng hộ 50 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-

19; tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ đối với các địa phương, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch (các

doanh nghiệp thành viên của VIMC đã hỗ trợ các địa phương, với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, VIMC đã đăng ký cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với tất cả hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ

công tác phòng chống dịch, các hàng hóa là vật tư, nhu yếu phẩm, thực phẩm của các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp

quyên góp, ủng hộ đối với TP. Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh, thực hiện giãn cách xã hội. Hàng hóa có

nhu cầu vận chuyển sẽ được tập kết tại hệ thống các cảng biển của VIMC, vận chuyển bằng tàu biển đến các cảng biển tại

khu vực TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với toàn bộ

hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch, các hàng hóa là vật tư, nhu yếu phẩm, thực phẩm của

các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ đối với các địa phương phía Nam đang chịu ảnh hưởng của dịch

bệnh, thực hiện giãn cách xã hội.

Hàng hóa, trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm sẽ được thu gom, đóng gói (container) tại các cảng biển của VIMC (gồm các

cảng: Hải Phòng, Nghệ Tĩnh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Cam Ranh), được vận chuyển bằng tàu biển và hệ thống xe vận tải của

VIMC đến địa điểm nhận hàng tại Cảng Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam
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Theo thống kê của Cục Hàng hải, trong sáu tháng đầu
năm, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt
Nam ước hơn 425 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm
2020. Đây là mức tăng trưởng ổn định trong những
tháng có dịch COVID-19. Trong số đó, hàng xuất khẩu
đạt hơn 106 triệu tấn, tăng 9%; hàng nhập khẩu đạt hơn
133 triệu tấn, tăng 2%; hàng nội địa đạt gần 184 triệu
tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Hoàng Hồng Giang, Phó Cục
trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
cho biết tổng khối lượng hàng
hóa, đặc biệt là hàng container
qua hệ thống cảng biển Việt Nam
tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Một số khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua cao như khu vực Thái Bình
tăng 65%, khu vực Đồng Tháp tăng 56%, khu vực Quảng Ngãi tăng 38%, khu vực Hải
Phòng tăng gần 16% và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 9%.
Một số khu vực cảng biển có tổng khối lượng hàng container thông qua tăng mạnh, đặc
biệt là container xuất nhập khẩu như khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 41%; Thành phố Hồ
Chí Minh tăng 16,4% và Hải Phòng tăng hơn 19,8%.

Tính riêng hàng container, sản lượng thông qua cảng biển
ước khoảng 14,7 triệu tấn, tăng tới 21% so với cùng kỳ năm
2020 (hàng container xuất khẩu đạt hơn 4,8 triệu tấn, tăng
20%; hàng container nhập khẩu đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng
21%).

Nguồn: Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
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CẬP NHẬT, HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Technology Now | Issue 70 | 234

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG
DỊCH COVID-19

Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã
phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp
xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ
Y tế, các tỉnh thành phố.
Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về
Hải Phòng, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên.
Cách ly tập trung theo MÀU CAM, Cách ly tại nhà theo MÀU XANH
NƯỚC BIỂN, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH MẠ,
Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú.

THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN SỐ 4958/UBND-VX NGÀY
24/7/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: TỪ
12H00 NGÀY 24/7/2021:

Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của
thành phố và cách ly tại nhà 14 ngày đối với tất cả những người về từ
các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg
của Thủ tướng chính phủ (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, TP
Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long
An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc
Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang). Người vào các khu cách ly tập
trung phải tự chi trả kinh phí cách ly.
Thực hiện dán Logo màu đỏ (nhóm nguy cơ cao) đối với phương tiện
vận tải từ Hà Nội về Hải Phòng, kiểm tra chặt chẽ việc khai báo y tế và
kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp Retime PCR trong
vòng 48 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.
Dừng vận tải hành khách tuyến cố định Hải Phòng – Hà Nội
Nghiêm túc tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung đã chỉ đạo: Yêu cầu
người dân không ra khỏi nhà sau 22 giờ, trừ trường hợp đặc biệt thực
hiện nhiệm vụ theo quy định.

Đối với việc quản lý các phương tiện vận tải
hàng hóa ra vào thành phố bắt buộc phải
dán logo theo quy định đối với 03 nhóm
nguy cơ: nguy cơ cao Logo màu đỏ; nguy cơ
Logo màu vàng; nguy cơ thấp Logo màu
xanh. Các Chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố,.

Dừng các phương tiện thuộc nhóm nguy cơ
cao (Logo đỏ) để kiểm tra kết quả xét
nghiệm Sart – CoV -2 Test nhanh RT/PCR (có
giá trị trong vòng 03 ngày kể từ thời điểm xét
nghiệm); thực hiện khai báo y tế; làm xét
nghiệm Test nhanh đối với các trường hợp
chưa làm xét nghiệm.
Dán bổ sung Logo màu đỏ và Logo màu vàng
cho các phương tiện về thành phố theo quy
định.
Không dừng kiểm tra đối với các phương tiện
dán Logo màu vàng.

Các chốt của ngõ thành phố:

Đối với F1, người nhập cảnh, người đi về từ vùng dịch (Trừ các địa
phương đang giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16), điều chỉnh
thời gian cách ly tập trung từ 21 ngày xuống 14 ngày. Tiếp tục cách ly
tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày, thực hiện tự theo dõi sức khỏe và hạn chế
đến nơi đông người trong 07 ngày tiếp theo;
Đối với các Chốt kiểm soát cửa ngõ thành phố: Chỉ cho phép những
người có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sart CoV – 2 mới được
vào thành phố.
Không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm Âm tính với vi rút SARS-
CoV-2 (Retime PCR hoặc Test nhanh) tại các chốt kiểm soát cửa ngõ
khi vào thành phố đối với 1 số đối tượng sau:
Công nhân, người lao động ngoại tỉnh làm việc tại các khu, cụm công
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hải Phòng có xe đưa
đón hàng ngày của đơn vị (Xe chở công nhân làm việc tại khu công
nghiệp cần có Logo hoặc giấy của BQL).

Thực hiện theo Công văn số 4798/UBND-
VX ngày 19/7/2021; Công văn số
4729/UBND-VX ngày 15/7/2021 của Ủy
ban nhân dân thành phố Hải Phòng, từ
ngày 21/7/2021:

Thực hiện theo  Công văn
số 4761/UBND-VX ngày
17/7/2021 của Ủy ban Nhân
dân thành phố Hải Phòng:

Thực hiện theo Công văn số
4729/UBND-VX ngày 15/7/2021
của Ủy ban nhân dân thành phố
Hải Phòng:

Áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với tất cả những người về/đi
qua Hà Nội.
Đối với những trường hợp từ Hà Nội về có Giấy xét nghiệm âm tính với SART – COV
-2 bằng phương pháp RT-PCR do các cơ sở được phép xét nghiệm khẳng định
COVID-19 tại Hà Nội thì thành phố xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể.
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