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Người trốn theo tàu là một trong những vấn nạn xảy ra kể từ 
khi tàu thuyền bắt đầu hoạt động. Mặc dù số người tìm cách 
trốn đi đến một quốc gia khác đã thay đổi đáng kể trong các 
năm qua, vấn đề này vẫn đang hiện hữu.

Trong vòng 12 tháng tính đến cuối năm 2012, Hội P&I đã xử 
lý 51 vụ Người trốn theo tàu liên quan đến 125 người. Tổng 
chi phí liên quan khoảng 1 triệu USD và số người trốn theo 
tàu trong mỗi vụ thường từ 1 đến 8 người. Tuy nhiên, trong 
một vụ cụ thể đã có tới 22 người trốn theo tàu lẩn trong một 
lô hàng gỗ cây. Mặc dù phần lớn họ đã trốn trong khối hàng 
trên boong nhưng còn 2 người chui vào trong hầm hàng 
xếp đầy gỗ và đã bị ngạt thở trên đường hành trình do đặc 
tính hấp thụ làm giảm nồng độ oxy trong không khí của gỗ 
tự nhiên.

Một số vụ trốn theo tàu được lập kế hoạch khá công phu. 
Một người dự tính trốn theo tàu từ Trung Quốc đã gọi cho 
người khai thác tàu nói dối là từ công ty giao nhận vận 

chuyển và yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết của tàu để có 
thể chuyển hàng của người đó đến Hoa Kỳ trong thời gian 
ngắn nhất có thể.

Sau đó anh ta lên tàu và ăn mặc như là một công nhân cảng 
và trốn trong một côngtenơ. Thật không may cho người 
này, con tàu đã có lịch trình đến các cảng khác của Trung 
Quốc trước khi băng Thái Bình Dương và côngtenơ mà 
anh ta đã trốn lại được dỡ xuống trước khi tàu rời bờ biển 
Trung Quốc. Người ta tìm thấy anh ta sau khi các nhân viên 
bến tàu nghe thấy tiếng anh ta đập thình thình vào thành 
côngtenơ và yêu cầu cho ra.

Tương tự như trường hợp trên, người trốn theo tàu cũng 
đã bị phát hiện trên các con tàu được khai thác bởi 2 Hội 
Viên khác nhau trong khoảng thời gian hai tháng. Trong một 
trường hợp, người trốn theo tàu đã được thuê làm thành 
viên của đội an ninh cảng do người thuê tàu bố trí nhưng đã 
tìm được một nơi nào đó để trốn trước khi khởi hành.

Các không gian trống xung quanh trục lái là nơi trốn rất phổ biến của những người đi lậu



Việc xử lý và hồi hương những người trốn theo tàu rất tốn 
kém và nhiều khi cần phải thuê những người dẫn độ để hộ 
tống họ quá cảnh cho đến khi họ được đưa về nhà. Các con 
tàu cũng có thể bị chậm chễ và bị phạt.  

Hơn nữa, có thể khó tìm được những nước cho phép những 
người trốn theo tàu lên bờ, đặc biệt nếu họ không có giấy 
tờ căn cước.

Để giảm rủi ro, cần có những biện pháp phù hợp để làm nản 
chí những người trốn lên tàu. Đồng thời, nếu những người 
dự tính đi lậu vé vượt được những hàng rào bảo vệ này, 
thì phải tìm và cho họ lên bờ trước khi tàu nhổ neo. Mặc dù 
các Hệ Thống Quản Lý An Toàn hay các kế hoạch an ninh 
tàu thường sẽ bao gồm quy trình ngăn chặn các nỗ lực trốn 
theo tàu và tiến hành tìm kiếm, các thông tin chi tiết trong 
quy trình cần được soát xét định kỳ để đảm bảo rằng chúng 
vẫn đem lại hiệu quả. Bản Tin này đã được phát hành để 
giúp các Hội Viên trong các kỳ soát xét như trên.

Các khu vực trốn theo tàu rủi ro cao
Năm 2010 Nhóm Hội P&I Quốc Tế đã tiến hành nghiên cứu, 
dựa trên các báo cáo thực tế, đã xác định top mười cảng 
trên thế giới có số lượng người đi lậu nhiều nhất. Tất cả 
những cảng này ở Châu Phi. Ngoài ra, IMO đã tiến hành 
một nghiên cứu tương tự theo các báo cáo nhận được từ 
các quốc gia tàu mang cờ tàu có nêu bật một số cảng ở Bỉ, 
đặc biệt là Zeebruge, thu hút số lượng rất lớn những người 
có nguy cơ trốn theo tàu, nhiều người trong số họ tị nạn kinh 
tế từ Afghanistan và Iraq. Năm 2013 Nhóm Hội P&I Quốc Tế 
đã công bố thêm các dữ liệu người trốn theo tàu dựa trên 
số liệu báo cáo cho thấy rằng các cảng họ lên tàu, quốc tịch 
của những người trốn theo tàu và số người trốn theo tàu đã 
không thay đổi nhiều kể từ khi công bố kết quả nghiên cứu 
trước đó vào năm 2010.

Các biểu đồ hình tròn mô tả tình trạng người trốn theo tàu 
của Hội P&I năm 2012 được trình bày dưới đây. Có thể thấy 
rằng phần lớn các trường hợp liên quan đến những người 
trốn theo tàu lên tàu ở các quốc gia Châu Phi, với chỉ 4 trong 
51 vụ xuất hiện ở nơi khác (Băng-la-đét, Bỉ, Trung Quốc). 
Các nước với tần suất lên tàu cao nhất là Nigeria và Nam 
Phi với mỗi nước là 9 trường hợp, tiếp đó là Morocco và Bờ 
Biển Ngà với 5 trường hợp. Khi xem xét những thông tin này 
theo số người liên quan đã có 22 người trốn theo tàu lên các 
tàu tương ứng ở Nam Phi và Liberia. Tuy nhiên, con số đối 
với Liberia chỉ từ một vụ duy nhất. Số người trốn theo tàu 
lên tàu ở Nigeria, Bờ Biển Ngà và Morocco tương đối cao.

Với các phát hiện này, tàu cần đặc biệt cảnh giác khi cập 
bến ở các cảng ở Châu Phi. Tuy nhiên, không được quên 
rằng 
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Bờ Biển Ngà, 5

Li-bê-ri-a, 1

Morocco, 5

Nigeria, 9

Xê-nê-gan, 2

Nam Phi, 9
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những người trốn theo tàu cũng có thể lên tàu ở Trung Mỹ, 
các khu vực xích đạo của Nam Mỹ, vùng Caribbe, Châu Âu 
và các nơi khác.

Các biện pháp làm nản chí và ngăn ngừa 
người trốn theo tàu lên được tàu
Các vấn đề cần cân nhắc chung

•  Không nên quá tin vào khả năng của chính quyền cảng 
hoặc các nhân viên an ninh cầu cảng có thể ngăn ngừa 
những người không được phép vào khu vực cảng. Mặc 
dù cảng có các quy trình theo Bộ luật An ninh tàu và cảng 
biển (ISPS Code), một người trốn theo tàu có thể tìm cách 
vượt qua hàng rào này, và ở một số nước các nhân viên 
an ninh hoặc những viên chức khác có thể sẵn sàng nhận 
hối lộ từ những người dự tính trốn theo tàu muốn tiếp cận 
khu vực bến cảng. Các thuyền viên cũng cần được báo 
động về khả năng các nhân viên an ninh địa phương trên 
tàu tìm cách trốn theo tàu , đảm bảo rằng những nhân viên 
này xuống tàu ngay trước khi khởi hành.

•  Trước khi đến một cảng có độ rủi ro cao, Thuyền Trưởng 
cần cảnh báo cho thuyền viên về nguy cơ trốn theo tàu. 
Người đi ca cần báo cáo tóm tắt bất kỳ điều gì bất thường 
bao gồm hành vi đáng ngờ, niêm phong các cửa sổ, cửa 
húp-lô, cửa ra vào hoặc côngtenơ không còn nguyên vẹn, 
Niêm phong có biểu hiện như đã bị mất dấu và phương án 
phòng ngừa tiếp cận tàu có thể đã bị vô hiệu.Cần tiến hành 
đi tuần tra thường xuyên một cách ngẫu nhiên và cũng 
có thể hạn chế công việc trên boong để dễ dàng theo dõi 
những người không có nhiệm vụ lên tàu.

•  Ở các cảng nơi có nguy cơ cao những người trốn theo tàu 
tìm cách lên tàu có thể thuê bảo vệ an ninh địa phương 
như là biện pháp đề phòng bổ sung và giúp tìm kiếm người 
trốn theo tàu trước khi khởi hành trừ khi Đại lý tàu hoặc 
Đại diện P&I sở tại cho rằng thuê những người này không 
mang lại hiệu quả. Việc sử dụng chó nghiệp vụ cũng có 
thể khiến những người dự tính trốn theo tàu tìm kiếm một 
mục tiêu dễ dàng hơn, và chó nghiệp vụ cũng có thể tỏ ra 
hữu ích khi tìm kiếm các khu vực chật hẹp.

•  Sỹ quan An Ninh Công Ty (CSO) cần cung cấp cho thuyền 
trưởng thông tin mới nhất liên quan đến rủi ro người trốn 
theo tàu ở mỗi cảng, và cũng cần liên hệ với đại lý cảng 
hoặc đại diện P&I sở tại để được tư vấn thêm.

•  Tàu cần được trang bị đủ băng niêm phong, dây cáp, khóa, 
đề can và niêm phong (thường là niêm phong sử dụng cho 
côngtenơ) để biểu thị rằng các khoang đó đã được kiểm 
tra và sau đó được niêm phong lại.

•  Nếu tàu phải cập bến vào một cảng nơi người trốn theo tàu 
thường trốn ở trong Khoang trống cuống lái, có thể phải 
cân nhắc lắp một lưới kim loại vừa khít không gian trống 

của hầm trục bánh lái đảm bảo rằng tấm lưới không cản 
trở trục lái dịch chuyển. Lưới này cần được lắp cẩn thận, 
tốt hơn hết là bằng cách hàn và thật chắc chắn vì đã có 
những trường hợp mà người trốn theo tàu đã cắt những 
thanh kim loại mỏng bằng cưa để đột nhập khu vực này.

•  Các cửa ra ngoài ở tất cả các boong tàu bao gồm cả 
boong ống khói và boong dâng cần được khóa và niêm 
phong . Các cửa này có thể bao gồm cả lối vào hầm hàng, 
các nhà tời, kho tàng, hộp điện và buồng máy. Tuy nhiên, 
các cửa khu vực buồng ở và buồng máy phải mở được từ 
bên trong đề phòng trường hợp nguy cấp.

•  Lối đi đến buồng ở và buồng máy cần hạn chế một cửa 
thôi.

•  Tất cả các cabin và kho trong phạm vi buồng ở và buồng 
máy cần phải khóa. Các cửa húp-lô và cửa sổ cần phải 
đóng và khóa chặt nếu có tiếp cận được từ ngoài boong.

•  Thông tin sai lệch đôi khi có thể được sử dụng để ngăn 
ngừa người dự tính trốn theo tàu. Ví dụ, viết trên bảng 
thông tin khởi hành tên một cảng hay một quốc gia không 
hấp dẫn lắm. Niêm yết các ký hiệu không chính xác hoặc 
áp dụng các cảnh báo sai lệch có thể được áp dụng để 
biểu thị  tất cả các hầm hàng đều bị hung trùng sau khi 
hoàn tất làm hàng .

•  Boong tàu luôn cần được chiếu sáng vào ban đêm. Cần 
bố trí đèn cụm ở mạn tàu để chiếu sáng khu vực nước 
xung quanh.

•  Lưu ý các loại hàng hóa tạo điều kiện ẩn nấp như hàng 
đóng bao, gỗ cây, côngtenơ rỗng và xe moóc có thể hấp 
dẫn người trốn theo tàu. Trong một trường hợp thuyền 
viên kiểm tra tàu đã không phát hiện được một số lượng 
lớn người trốn theo tàu vì họ di chuyển từ phần này sang 
phần khác của khoang xếp hàng gỗ.

Những côngtenơ mở đỉnh thường bị những người trốn theo tàu đột nhập 
vào dễ dàng.



•  Khi neo đậu, một đội kiểm tra lưu động cần thường xuyên 
kiểm tra boong chính, phần mũi tàu, đuôi tàu. Kiểm tra lưu 
động cũng cần thực hiện ngay sau khi khởi hành cho đến 
khi tàu đã hành trình trên tuyến đi.

•  Nếu những người trốn theo tàu bị phát hiện trước khi tàu 
khởi hành, hoặc trong khi tàu vẫn ở trong vùng nước thuộc 
lãnh thổ của nước lên tàu, hoặc ở một cảng khác ở cùng 
quốc gia đó, thường là có thể cho họ lên bờ với chi phí tối 
thiểu. Vì vậy vấn đề thiết yếu là bất kỳ người trốn theo tàu 
nào trên tàu đều phải được phát hiện và cho lên bờ trước 
khi tàu rời cảng hay vùng nước lãnh thổ của chính quốc 
gia đó vì các hậu quả tài chính của việc không làm như 
vậy có thể rất lớn.

•  Nếu phát hiện được những người trốn theo tàu , cần tiến 
hành một cuộc tìm kiếm toàn diện khác vì việc tìm thấy 
nhiều người trốn theo tàu khác không phải là hiếm.

•  Các hội viên có thể muốn cân nhắc việc đưa Điều Khoản 
Người Trốn theo tàu của BIMCO vào một hợp đồng thuê 
tàu theo thời gian để làm rõ việc phân bổ trách nhiệm giữa 
những người thuê tàu và chủ sở hữu đối với chi phí gánh 
chịu do phát hiện thấy người trốn theo tàu trên tàu.

Các Phương thức lên tàu

Các phương thức lên tàu phổ biến nhất được tóm tắt dưới 
đây:

•  Trèo lên dây buộc tàu từ bến cảng. Trong nhiều trường 
hợp gần đây của Hội P&I, những người trốn theo tàu đã 
dùng cách này.

•  Bơi hay sử dụng một con thuyền nhỏ để tiếp cận phần 
quay ra biển của con tàu và sử dụng dây và móc trèo lên 
tàu.

•  Trèo lên lỉn neo từ dưới nước.

•  Tận dụng các thang và dây treo sẵn bên mạn tàu, ví dụ 
như thang hoa tiêu, thang Gia Cốp và dây cứu sinh.

•  Giả vờ làm công nhân cảng. Mặc dù công nhân cảng ở 
một số cảng được quy định mặc đồng phục với áo khoác 
và mũ có nhãn hiệu, thuyền viên cần nhớ rằng người trốn 
theo tàu có thể tìm cách mặc quần áo tương tự và mang 
thẻ nhận dạng giả của công nhân cảng.

•  Nhắm vào các tàu ro-ro có trang bị cầu dẫn hay cửa mạn 
của khoang hàng hóa, cho rằng thuyền viên khó có thể 
kiểm tra các khu vực này một cách hiệu quả khi mở để 
làm hàng.

•  Trốn trong các côngtenơ hay xe moóc trước khi chúng 
được xếp lên, bất kể chúng có chứa hàng hay không, có 
lẽ sử dụng một người tiếp tay để đóng các cửa và sửa lại 
niêm phong . Người trốn theo tàu còn được phát hiện ở 
những không gian trống bên trong côngtenơ hoặc phía 
sau vách ngăn giả, thường cho thấy rằng nỗ lực này do 
một bên thứ ba tổ chức. Các côngtenơ mở đỉnh, đặc biệt 
là các côngtenơ có mái che, thường hấp dẫn đối với người 
dự tính trốn theo tàu.

•  Bơi hoặc sử dụng một con thuyền nhỏ để trèo lên bánh lái 
của tàu và vào khu vực khoang trống cuống lái.

Để làm nản chí và ngăn chặn các nỗ lực của người trốn theo 
tàu, có thể xem xét các biện pháp thực tiễn sau: Nếu kiểm 
soát chặt chẽ những người không có nhiệm vụ và có các 
biện pháp ngăn chặn người lên tàu càng rõ rệt, thì những 
người dự tính trốn theo tàu sẽ tìm một tàu khác dễ lên hơn.

Khi tàu cập cảng

•  Các khu vực bố trí buộc tàu cần được giám sát chặt chẽ, 
đặc biệt là vào ban đêm. Các tấm chắn chuột cần lắp chắc 

Người ta đã phát hiện chứa 40 người trốn theo tàu trong một khoang làm 
sẵn ở thành moóc xe tải chở hàng.

Nhiều trường hợp đã tìm thấy người trốn theo tàu trong giếng lỉn neo sau 
khi thuyền viên thấy vải bạt che đậy giếng lỉn đã bị cắt.
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chắn vào tất cả các đường dây nhằm cản trở tiếp cận và 
cần bố trí thêm đèn ở ngoài mạn để phát hiện người dự 
tính trốn theo tàu trong khi trời tối và dễ phát hiện dấu vết 
của họ hơn.

•  Bất kỳ thang dây trên tàu nào như thang hoa tiêu, thang 
Gia Cốp và dây cứu sinh phỉ được kéo hết lên và cố định 
cẩn thận.

•  Thuyền viên phải kiểm soát chặt chẽ tại cầu thang mạn, 
ghi vào Nhật ký cầu thang chi tiết từng người lên và xuống 
tàu. Chỉ cho phép những người có nhiệm vụ lên tàu và 
phải kiểm tra kỹ các giấy tờ nhận dạng. Trước mỗi ca làm 
hàng, phải hỏi công ty Điều độ xem họ đã cử bao nhiêu 
công nhân cảng lên tàu. Cần điểm danh khi các công nhân 
cảng đến vì những người dự tính trốn theo tàu có thể tìm 
cách trà trộn vào bọn họ. Khi họ rời tàu cũng phải điểm 
danh lại để nắm bắt được số người đã lên tàu hoặc rời tàu 
trong thời gian giữa hai ca.

•  Nếu tàu có mạn khô thấp, thuyền viên đi ca cần chú ý 
những người tìm cách trèo lên boong tàu từ phía cầu cảng 
nhằm mục đích bỏ qua hệ thống kiểm soát an ninh tàu.

•  Thuyền viên phải giám sát tất cả các lối tiếp cận lên xuống 
tàu khác như cầu dẫn và cửa mạn khi mở. Khi không sử 
dụng, các lối tiếp cận này cần được đóng và chằng buộc 
chặt chẽ.

•  Nếu điều kiện cho phép và được cảng vụ đồng ý, vào 
ban đêm phải cân nhắc kéo thang mạn và cầu thang lên. 
Tuy nhiên, thủy thủ đi ca cần có mặt sẵn sàng hạ thang 
nếu cần. Thuyền viên khi đi bờ hoặc quay về tàu thấy cầu 
thang đã được kéo lên cần phải chờ cho đến khi thang hạ 
xuống; nhiều trường hợp, thuyền viên đã bị thương hay 
tử vong sau khi rơi xuống nước khi tìm cách lên tàu hay 
xuống tàu bằng các phương tiện khác.

•  Mạn ngoài thân tàu và phần nhô ra phía mũ và lái tàu  cần 
được chiếu sáng, đặc biệt là khu vực có các dây buộc tàu. 
Phải bố trí thêm thêm đèn nếu thấy cần thiết. Khi tuần tra 
thường xuyên, cần kiểm tra xem khu vực này có các xuồng 
nhỏ qua lại phía dưới không.

Trong khi neo đậu

•  Duy trì quan sát và giám sát bằng ra đa để phát hiện các 
thuyền nhỏ đang tiếp cận tàu.

•  Chiếu sáng các khu vực ngoài mạn càng xa càng tốt.

•  Nếu phát hiện có thuyền nhỏ tiếp cận vào ban đêm, hãy sử 
dụng đèn Aldis chiếu rọi để kiểm tra xem họ đang làm gì.

•  Chiếu sáng boong chính và tất cả các điểm có thể lên tàu.

•  Kéo lên và cố định cẩn thận tất cả các thang dây trên tàu 
như thang hoa tiêu, thang Gia Cốp và dây cứu sinh.

•  Nếu hạ thang mạn để lên tàu được thuận tiện, khi không 

dùng nữa cần kéo lên cao cách xa khỏi mặt nước.

•  Đậy nắp các lỗ nống ống neo và xem xét vận hành hệ 
thống nước rửa neo như một biện pháp ngăn ngừa bổ 
sung.

•  Khi tiến hành tuần tra thường xuyên, kiểm tra để xác nhận 
không có thuyền nào buộc vào lỉn neo.

•  Tùy thuộc số lượng thuyền viên định biên trên tàu và tuân 
thủ quy chế giờ làm việc và nghỉ ngơi, phải bố trí số tổ 
kiểm tra lưu động tiến hành tuần tra boong tàu thường 
xuyên, tốt nhất là nhóm hai người. Họ cần được trang bị 
máy bộ đàm để liên lạc với Buồng lái trong trường hợp 
phát hiện những điều bất thường.

Tìm kiếm người trốn theo tàu

Nếu một người đã trốn lên tàu, vượt qua được tất cả các  
biện pháp phòng ngừa nêu trên thì phương án bảo vệ cuối 
cùng là tìm kiếm thật kỹ tất cả các ngóc ngách của tàu trước 
khi khởi hành. Những người trốn theo tàu được phát hiện 
ngay khi tàu đang ở cảng, hoặc ở một cảng tiếp theo ở cùng 
một quốc gia hoặc trong vùng lãnh hải của quốc gia lên tàu 
thường được coi là những người vi phạm. Trong những 
trường hợp này thì thường là có thể trả lại họ lên bờ với chi 
phí tối thiểu và với sự chậm trễ một chút hoặc không có sự 
chậm trễ nào. Vì vậy cần phải thực hiện tìm kiếm toàn diện 
người trốn theo tàu trước khi tàu rời bến hoặc nhổ neo. Nếu 
có thể, cần tiếp tục tìm kiếm trước khi tàu rời vùng lãnh hải 
vì rất nhiều trường hợp người trốn theo tàu xuất hiện sau 
khi khởi hành một thời gian ngắn để tìm kiếm thức ăn hay 
nước hay nơi tiện lợi hơn để trốn.

Khi nào tiến hành tìm kiếm người trốn theo tàu:

•  Nếu tàu đã cập cảng hoặc neo đậu ở một khu vực có rủi 

Ngay cả nhiều lưới kim loại cũng không ngăn cản nhiều người trốn theo 
tàu, những người này cắt các chấn song để đột nhập vào hầm trục bánh 
lái này.



ro cao, nhất thiết phải tìm kiếm đặc biệt kỹ lưỡng. Trong 
những trường hợp như vậy cũng cần phải chú ý tìm kiếm 
người trốn theo tàu lần nữa sau khi khởi hành nhưng trước 
khi rời vùng lãnh hải, nếu cần thiết thì tạm dừng tàu ở phía 
ngoài giới hạn cảng để thực hiện việc này.

•  Cần đặc biệt chú ý đến khu vực nơi người trốn theo tàu 
thường ẩn náu như khoang trống cuống lái, hộp bao ống 
khói, ống thông gió hầm hàng, giếng lỉn, khu vực xếp 
hàng trên boong, xuồng cứu sinh, côngtenơ rỗng và các 
côngtenơ mở đỉnh.

Các xe moóc dễ bị xâm nhập và bất kỳ côngtenơ đã xếp 
hàng nào mà thấy các kẹp chì bị bẻ gãy cũng cần được 
kiểm tra.Nếu tàu được trang bị cần cẩu hàng hóa, việc tìm 
kiếm cũng bao gồm bên trong buồng lái cần cẩu và các bệ, 
thân tời và các phần bên trên của cần cẩu gần quạt thông 
gió.

Biểu đồ sau đây cho thấy phân bố tỷ lệ những nơi mà người 
trốn theo tàu đã được phát hiện hoặc xác định trong năm 
2012 được biết hoặc cho là đã ẩn nấp.

•  Tìm kiếm người đi lậu cần được thực hiện một cách có hệ 
thống. Cần phải sử dụng một danh sách kiểm tra đặc thù 
từng tàu phục vụ cho mục đích này, chia con tàu thành các 
khu vực tìm kiếm khác nhau. Ví dụ, nếu ba khu vực chính 
được xác định, tất cả các phần có thể được tìm kiếm đồng 

thời bằng cách phân công một nhóm nhỏ cho mỗi khu vực. 
Như thế tận dụng tốt nhất thời gian sẵn có, một hệ thống 
như vậy có thể giảm rủi ro người đi lậu di chuyển từ khu 
vực này sang khu vực khác trong khi tìm kiếm để tránh bị 
phát hiện. Vấn đề cũng rất thiết yếu là tất cả các bên liên 
quan nhận thấy sự cần thiết phải tìm kiếm người đi lậu thật 
kỹ lưỡng sau khi các hoạt động hàng hóa đã hoàn thành 
và thời gian đủ để dành cho nhiệm vụ quan trọng này, đặc 
biệt là ở các cảng có độ rủi ro cao.

•  Các khu vực mà trước đó đã được kiểm tra, được khóa 
và niêm phong cũng cần được mở và kiểm tra trước khi 
khởi hành vì đã có những trường hợp người trốn theo tàu 
đã vượt qua được những biện pháp ngăn ngừa này;một 
trường hợp mới đây 2 người đi lậu đã đi vòng này; một 
vụ xảy ra mới đây 2 người trốn theo tàu đã vượt qua cửa 
bằng kim loại bị khóa tại hành lang dưới boong trên một 
tàu côngtenơ, bằng cách chui qua một lỗ hổng để luồn 
dây ở khung cửa có kích thước 17 cm. Sau khi đã thực 
hiện tìm kiếm, các khoang này phải được khóa lại và niêm 
phong một lần nữa. 

•  Khi vào các khu vực như giếng lỉn neo, hộp sống đáy, các 
hầm hàng có chứa hàng hóa hấp thụ làm giảm nồng độ 
oxy hoặc có khí độc và các khoang liên kế, luôn phải tuân 
thủ các quy trình của tàu khi vào các khoang kín đã đề cập 
trong Hệ Thống Quản Lý An Toàn.

•  Nếu điều kiện cho phép, có thể xem xét việc sử dụng chó 
nghiệp vụ. Ở Nam Phi, chú chó Jack Russell đã tỏ ra rất 
hiệu quả trong việc tìm kiếm người trốn theo tàu, đặc biệt 
là những khu vực bị hạn chế lối vào.

•  Phát tin giả, ví dụ như phát loa phóng thanh báo các hầm 
hàng sắp sửa bị hun trùng hoặc xả khí cacbonic, đôi khi 
cũng tạo nên những kết quả thành công.

•  Ở những cảng nơi người trốn theo tàu thường trốn ở trong 
các côngtenơ ở trên cầu cảng chuẩn bị xếp lên tàu vận 
chuyển, nên sử dụng đầu dò khí được gắn với một máy 
đo nồng độ khí cacbonic, đẩy sâu vào một trong những lỗ 
thông khí trên vách côngtenơ. Chỉ số khí cacbonic cao có 
thể cho thấy có người bên trong.

•  Thuyền trưởng ghi Nhật ký tàu để xác nhận rằng đã tiến 
hành tìm kiếm người trốn theo tàu một cách kỹ lưỡng.

Nhằm giảm thiểu các khoản phạt có thể phải chịu sau khi 
người trốn theo tàu đã lên được tàu, phải ghi lại bằng văn 
bản tất cả những lần tiến hành tìm kiếm trước và sau khi 
khởi hành, bao gồm chi tiết các khu vực đã được kiểm tra và 
tất cả các kiếm cần biện pháp ngăn ngừa tàu đã được thực 
hiện để ngăn chặn người trốn theo tàu lên tàu.Các chi tiết 
này có thể bao gồm các biện pháp canh gác phòng trực ca 
tại cầu thang mạn, thuê riêng nhân viên an ninh, kiểm tra thẻ 
căn cước, tuần tra an ninh, hạn chế chỉ để một lối vào khu 
vực cabin, bố trí chiếu sáng và các cửa ra vào được niêm 
phong  chặt, cabin, nhà kho và khoang hàng hóa.

2012 - Những nơi người đi lậu ẩn nấp

Côngtenơ 9%

Không gian trống 
giữa các hầm 1%   Kho dây ở lái tàu 1%

Quạt thông gió trên xe 1%

Hầm hàng  
11%

Ống thông gió hầm 
hàng 7%

Cần cẩu trên  
boong 11%

Ống khói 1%

Người trốn theo tàu 
không tiết lộ 33%

Hàng gỗ trên 
boong 14%

Buồng máy 1%

Xuồng cứu sinh 
1%

Khoang trống  
cuống lái 3%

Xe  
moóc 
5%

Steering flat 1%
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Biện pháp áp dụng khi phát hiện người trốn theo tàu ở 
ngoài khơi

Nếu phát hiện thấy một hay nhiều người trốn theo tàu sau 
khi khởi hành, cần tiếp tục triển khai tìm kiếm bổ sung ngay 
vì không hiếm trường hợp có những người trốn theo tàu 
khác đang ẩn nấp ở đâu đó. Khi đó:

•  Thuyền Trưởng cần liên hệ với chủ tàu ngay. Hội P&I phải 
được thông báo ngay sau đó nhằm báo cáo số người trốn 
theo tàu phát hiện được, vị trí con tàu, chi tiết về bất kỳ 
hàng hóa gì trên tàu và hành trình con tàu. Điều này cho 
phép Hội P&I xem xét các lựa chọn tốt nhất cho phép, có 
thể bao gồm cả việc đưa trở lại cảng trước đó hoặc chuyển 
đến một cảng khác trên lịch trình. Để đảm bảo rằng cơ 
hội tiềm năng không bị mất, lưu ý tính kịp thời là rất quan 
trọng. Sau đó phải chuyển ngay các tài liệu như thông tin 
phỏng vấn được, các bản sao bất kỳ giấy tờ căn cước, các 
tài liệu quan trọng khác, ảnh của người trốn theo tàu và 
các chi tiết về hành lý của họ.

•  Chủ tàu cũng phải thông báo cho chính quyền quốc gia 
tàu mang cờ.

•  Từng người trốn theo tàu phải được phỏng vấn riêng rẽ để 
điều tra và xác nhận càng nhiều thông tin càng tốt nhằm 
chuyển cho các cấp có thẩm quyền liên quan;

a) Tên
b) Giới tính
c) Ngày và nơi sinh

d) Quốc tịch và quốc gia nơi cư trú
e) Địa chỉ
f) Tên và chi tiết liên hệ người thân gần nhất
g) Cảng, ngày giờ lên tàu
h) Các phương tiện tiếp cận con tàu
i) Nơi ẩn nấp
j) Điểm đến dự định
k) Lý do trốn theo tàu 

•  Nếu điều kiện cho phép, có thể phỏng vấn thêm các 
câu hỏi bổ sung. Danh mục kiểm tra theo Nghị định thư 
A.871(20) của IMO sẵn có trong Phụ Lục của Bản Tin này, 
tùy thuộc vào tình hình thực tế, cần phải điền đủ thông tin 
về từng người trốn theo tàu sớm nhất có thể.

•  Cần lưu ý rằng người trốn theo tàu có thể giấu hoặc hủy 
các giấy tờ căn cước của họ và từ chối cung cấp thông 
tin về quốc gia, nơi sinh của họ để tìm cách trốn tránh và 
khỏi bị hồi hương. Nếu thuyền trưởng nghi ngờ rằng người 
trốn theo tàu không trung thực, có thể hỏi thêm các câu hỏi 
khác để xác định quốc tịch thực sự của người trốn theo tàu 
. Bất kỳ giấy tờ căn cước nào xuất trình hay tìm thấy đều 
phải được Thuyền Trưởng giữ lại.

•  Những người trốn theo tàu cần phải xử lý nghiêm khắc 
nhưng nhân đạo. Trong bất cứ trường hợp nào cũng 
không được ngược đãi họ.

•  Cần phải lục soát từng người trốn theo tàu để tìm giấy tờ 
căn cước, hành lý cá nhân, vũ khí, và ma túy.

Những người trốn theo tàu xuất hiện từ không gian trống xung quanh trục lái



 

•  Nơi người trốn theo tàu được phát hiện hoặc nơi ẩn nấp 
cần được lục soát để tìm giấy tờ căn cước, hành lý cá 
nhân, vũ khí và ma túy đã giấu.

•  Khi không có sự giám sát chặt chẽ, những người trốn theo 
tàu cần được giam trong một khu vực an toàn và đảm bảo 
an ninh. Một cabin trống có thể phù hợp, nhưng bất kỳ lỗ 
hổng nào cũng cần được bịt kín hoàn toàn để ngăn ngừa 
chạy trốn.

•  Nếu điều kiện nơi ở và phương tiện sinh hoạt cho phép 
mỗi người trốn theo tàu cần được bố trí ở một cabin an 
toàn riêng rẽ có các phương tiện vệ sinh. Các cabin cần 
được trang bị đơn giản và phải loại bỏ bất kỳ đồ vật gì mà 
người trốn theo tàu có thể sử dụng để làm hại bản thân 
hoặc những người khác.

•  Người trốn theo tàu cần được cung cấp thực phẩm và 
nước uống và chăm sóc y tế nếu cần. Họ cũng cần được 
làm quen với các quy tắc cơ bản về an toàn trên tàu và các 
tình huống nguy cấp.

•  Người trốn theo tàu không được phép lao động chân tay 
trên tàu, ngay cả khi họ muốn làm như vậy. Tuy nhiên, 
phải yêu cầu họ chăm lo chỗ ở của mình sạch sẽ gọn 
gàng. Không được để người trốn theo tàu ký vào các tài 
liệu trên tàu.

•  Thuyền viên phải cẩn trọng trong việc tiếp xúc với người 
trốn theo tàu hoặc dành cho họ những sự ưu ái đặc biệt. 
Phải cảnh báo cho họ rằng việc giúp người trốn theo tàu 
hoặc giúp họ trốn tại một cảng sắp đến có thể là vi phạm 
luật nhập cư của quốc gia đó và họ có thể bị truy tố bởi nhà 
chức trách sở tại vì đã làm như vậy.

•  Đôi khi người trốn theo tàu có thể tố cáo rằng họ đã bị 
ngược đãi hoặc làm hại trong thời gian ở trên tàu để tìm 
cách và khêu gợi sự thương cảm từ các quan chức nhập 
cư hoặc để trì hoãn hoặc khỏi bị hồi hương. Điều này có 
thể dẫn đến việc cảnh sát sở tại sẽ phải điều tra các cáo 
buộc này, khả năng dẫn đến chậm trễ. Nếu tìm thấy bằng 
chứng hỗ trợ, con tàu có thể bị phạt và có thể đưa ra các 
lời buộc tội hình sự đối với (các) thuyền viên liên quan có 
thể dẫn đến bị bỏ tù. Vì vậy, thuyền viên phải rất nhã nhặn 
nhưng kiên quyết khi xử lý người trốn theo tàu và không 
được có bất cứ hành vi không chấp nhận được.

Trong trường hợp không may mà phát hiện ra một người 
trốn theo tàu bị tử vong, thi thể của người đó cần được kiểm 
tra để tìm bất kỳ hình thức nhận dạng nào mà cần phải có 
một tờ khai bằng văn bản của (những) người đã phát hiện. 
Việc khai báo cũng cần được thực hiện từ bất kỳ những 
người trốn theo tàu nào khác trên tàu. Thi thể cần được bảo 
quản cho đến khi có thể đưa lên bờ và trả lại cho gia đình 
người chết. Những người trốn theo tàu đã chết không bao 
giờ được an táng ở biển bởi vì nhà chức trách có thể điều 
tra sự cố để loại bỏ những hoạt động phi pháp.

Hồi Hương Người Trốn theo tàu

Sau khi các bên liên quan đã được thông báo, Hội P&I sẽ 
xem xét cách hành động phù hợp nhất, liên lạc với các Đại 
diện của Hội P&I sở tại nếu cần. Một khi đã thống nhất được 
cảng cho họ rời tàu, thuyền trưởng sẽ được thông báo về 
các phương án hồi hương đã được bố trí.

Ở một số cảng, tàu có thể không được phép khởi hành cho 
đến khi người trốn theo tàu đã rời quốc gia hoặc đã được 
hồi hương thành công.

Việc hồi hương người trốn theo tàu hầu như rất khó khăn. 
Một số nước có thể không cho phép người trốn theo tàu 
lên bờ nếu họ không có giấy tờ căn cước và những nước 
khác có thể không cho phép ngay cả khi người trốn theo 
tàu có các giấy tờ thông hành hợp lệ. Trong những trường 
hợp như vậy người trốn theo tàu phải ở lại trên tàu và tùy 
thuộc vào quốc gia đó, nhà chức trách sở tại có thể ra lệnh 
cho chủ tàu thuê nhân viên canh giữ để đảm bảo rằng họ 
không trốn thoát. Tuy nhiên, nếu con tàu qua lại cùng một 
cảng một cách thường xuyên thì những người trốn theo tàu 
có thể ở trên tàu cho đến khi con tàu đó quay lại cảng mà 
họ đã trốn lên tàu.

Các con tàu không được phép ghé ở các cảng nằm ngoài 
lịch trình để đưa những người trốn theo tàu lên bờ trừ khi 
được chủ tàu chỉ thị làm như vậy sau khi đã liên hệ với Hội 
P&I và chỉ sau khi mọi vấn đề liên quan đến hợp đồng đã 
được thảo luận và thống nhất. Trong trường hợp như vậy, 
phải xin phép cơ quan chức năng ở quốc gia đó. Điều này 
vẫn cho phép tàu ghé một cảng không theo lịch trình vì các 
vấn đề an toàn hoặc an ninh mang tính chất nghiêm trọng, 
hoặc nếu một người trốn theo tàu bị ốm và cần chăm sóc 
y tế khẩn cấp.

Đề nghị xem thêm các tài liệu của IMO dưới đây để biết 
thêm thông tin về các vấn đề người trốn theo tàu:

Nghị định thư A.871(20)-Khuyến nghị Phân Công Trách 
Nhiệm để Tìm Kiếm Giải pháp Thành Công đối với các 
Trường Hợp Người Trốn theo tàu .

Nghị định thư FAL.11(37) (FAL–Tạo Điều Kiện Thuận 
lợi Cho Giao Thông Hàng Hải Quốc Tế) & Nghị định thư 
MSC.312(88)-Khuyến nghị sửa Đổi về Ngăn Ngừa Sự Tiếp 
Cận của Người Trốn theo tàu và Phân Công Trách Nhiệm 
Tìm Kiếm Giải pháp Thành Công các Trường Hợp Người 
Trốn theo tàu .

Vui lòng lưu ý rằng hướng dẫn đề cập tại bản tin Đề phòng 
hạn chế tổn thất này nhằm bổ sung nhưng không thay thế 
các quy trình ngăn ngừa người trốn theo tàu hiện hành của 
công ty hoặc hành động cần thực hiện nếu tìm thấy người 
trốn theo tàu sau khi khởi hành.

Các thành viên yêu cầu tư vấn thêm cần liên hệ Bộ phận Đề 
phòng và hạn chế Tổn Thất.

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22650&filename=A871(20).pdf
http://www.imo.org/OurWork/Facilitation/Documents/FAL%2011.37.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/Maritime%20Security/Res.MSC.312.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Security/SecDocs/Documents/Maritime%20Security/Res.MSC.312.pdf
http://www.westpandi.com/Contact-Us/London/Loss-Prevention/
http://www.westpandi.com/Contact-Us/London/Loss-Prevention/
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Danh mục thẩm vấn Người trốn theo tàu 

Tên tàu 
Số IMO 
Hô hiệu 
Cờ 
Cảng đăng ký 
Công ty 
Địa chỉ công ty
 
Đại lý ở cảng tiếp theo 
Địa chỉ đại lý
 
Số satcom 
Tên Thuyền Trưởng 

Thông Tin Chi Tiết về Con Tàu 

1.  Ngày giờ tìm thấy
2.  Nơi tìm thấy.
3.  Cảng và quốc gia lên tàu
4.  Thời gian ở quốc gia lên tàu
5.  Cảng và ngày giờ lên tàu
6.  Điểm đến dự định
7.  Điểm đến cuối cùng dự định (nếu có)
8.  Lý do lên tàu
9.  Người trốn theo tàu có khai báo là người tị nạn không?
10. Họ
11. Tên
12. Bí danh
13. Tôn giáo
14. Giới tính
15. Ngày sinh
16. Nơi sinh
17. Quốc tịch (như đã khai báo)
18. Loại giấy tờ căn cước (nếu có)
19. Số hộ chiếu
20. Hộ chiếu - ngày cấp
21. Hộ chiếu - nơi cấp
22. Hộ chiếu - ngày hết hạn
23. Hộ chiếu - cơ quan cấp

Thông Tin Chi Tiết về Người trốn theo tàu

      

Bức ả
nh

 củ
a 
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aw

ay



24. Số Chứng Minh nhân dân
25. Chứng Minh nhân dân - ngày cấp
26. Chứng Minh nhân dân - nơi cấp
27. Chứng Minh nhân dân - ngày hết hạn
28. Chứng Minh nhân dân - được cấp bởi
29. Sổ Thủy Thủ - số
30. Sổ Thủy Thủ - ngày cấp
31. Sổ Thủy Thủ - nơi cấp
32. Sổ Thủy Thủ - ngày hết hạn
33. Sổ Thủy Thủ - được cấp bởi
34. Số Hộ Chiếu Khẩn Cấp
35. Hộ Chiếu Khẩn Cấp - ngày cấp
36. Hộ Chiếu Khẩn Cấp - nơi cấp
37. Hộ Chiếu Khẩn Cấp - ngày hết hạn
38. Hộ Chiếu Khẩn Cấp - cơ quan cấp
39. Địa chỉ Nhà

40. Quốc gia cư trú
41. (Các) nghề nghiệp
42. Thông tin chi tiết về (các) người tuyển dụng
43. Địa chỉ ở quốc gia lên tàu
44. Chiều cao (cm)
45. Cân nặng (kg)
46. Màu da
47. Màu mắt
48. Màu tóc
49. Khuôn mặt/đầu
50. Dấu vết / sẹo / hình xăm
51. Ngôn ngữ thứ nhất (tiếng mẹ đẻ)
52. Ngôn ngữ thứ hai
53. Ngôn ngữ thứ ba
54. Tình trạng Hôn nhân
55. Tên vợ/chồng
56. Quốc gia vợ/chồng 
57. Địa chỉ vợ/chồng

 
58. Tên bố mẹ
59. Quốc tích bố mẹ 
60. Địa chỉ bố mẹ
 

Thông Tin Chi Tiết về Người trốn theo tàu
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Nếu Thuyền Trường nghi ngờ quốc tịch mà người đi lậu khai có thể không chính xác, việc hỏi một số hoặc tất cả các 
câu hỏi sau đây để xác định được người đi lậu có quen thuộc với tất cả thông tin chi tiết về quốc gia đó mà một công 
dân có thể phải biết:
61. Thành phố thủ đô
62. Mô tả cờ
63. Tiền Tệ
64. Những ngôn ngữ nói chính
65. Tên lãnh đạo/ người trị vì
66. Tên các chính đảng chính
67. Tên các bộ lạc chính
68. Các tôn giáo chính
69. Các ngôi sao thể thao nổi tiếng
 

Stowaway DetailsThông Tin Chi Tiết về Người trốn theo tàu

70.  Cách thức lên tàu bao gồm, (các) địa điểm mà người trốn theo tàu ẩn nấp, tại sao họ lại chọn con tàu này và 
trước đây họ đã trốn theo tàu lần nào chưa.

71.  Thông tin chi tiết về bất kỳ sự hỗ trợ nào được cung cấp bởi các cá nhân hay tổ chức trên bờ hoặc các thuyền 
viên trên tàu. Nếu được hỗ trợ như vậy, có phải trả khoản tiền nào không?

72. Thống kê tài sản của người trốn theo tàu :

73.  Các thông tin khác như tên và địa chỉ của các đồng nghiệp, lãnh đạo cộng đồng (thị trưởng, tù trưởng) hoặc các 
đầu mối liên hệ tại điểm đến:

Các Thông Tin Chi Tiết Khác
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Bản Tin Phòng Ngừa Tổn Thất

74. Lời khai của người trốn theo tàu:

75.  Lời khai của Thuyền Trường bao gồm bất kỳ ý kiến nào liên quan đến độ tin cậy của thông tin người trốn theo tàu 
cung cấp:

76. (Các) ngày thẩm vấn:

Chữ ký của người trốn theo tàu  Chữ ký của thuyền trưởng

Ngày   Ngày

Các Chi Tiết Khác (tiếp)
 


