
Giới Thiệu
Gạo là mặt hàng dễ bị hỏng và những khiếu nại liên quan 
đến vận chuyển gạo không phải là hiếm xảy ra. Tuy nhiên, 
bên có quyền lợi về hàng hóa đổ lỗi cho tàu về thiếu hụt, hư 
hỏng gạo bất kể nguyên nhân thực sự là gì cũng phổ biến 
không kém.

Cụ thể, cần biết lý do tại sao gạo có thể bị hư hỏng trên 
đường vận chuyển, nếu có thể, để tiến hành biện pháp vận 
chuyển và giao hàng trong điều kiện tốt.

Nỗ lực giảm thiểu thiếu hụt cũng quan trọng không kém, đặc 
biệt là tại các nước mà việc giao hàng thiếu hụt có thể dẫn 
tới các mức phạt nặng. 

Để giảm thiểu khả năng xảy ra yêu cầu bồi thường do các 
vấn đề số lượng và chất lượng, Hướng Dẫn Đề Phòng Và 
Hạn Chế Tổn Thất này bao gồm các hướng dẫn về các vấn 
đề liên quan đến việc vận chuyển hàng gạo và các biện 
pháp phòng tránh có thể giúp giảm thiểu tổn thất. 

Việc vận chuyển hàng gạo đóng bao từ Đông Nam Á đến 
Tây Phi khiến các Hội P&I gặp phải phần lớn các trường 
hợp mất mát và các yêu cầu bồi thường do thiếu hụt và/
hoặc hư hỏng do hàng bị ướt và mốc hỏng không phải là 
hiếm xảy ra. Mặc dù hướng dẫn trong Bản tin chủ yếu nhằm 

hỗ trợ mục đích thương mại, nhưng nên xem xét các biện 
pháp phòng tránh dưới đây bất cứ khi nào gạo được vận 
chuyển bất kể xếp hàng hoặc dỡ hàng ở đâu. 

Các Loại Gạo
Có nhiều loại gạo có thể được vận chuyển và các đặc tính 
của chúng có thể khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung tất cả 
các hạt gạo hoặc “nhân gạo”, được bảo vệ bởi các lớp cám 
gạo. Cám gạo được bao quanh bởi lớp vỏ cứng còn được 
gọi là vỏ trấu.

Mô tả gạo sẽ chủ yếu phụ thuộc vào mức độ xử lý. Phần hạt 
gạo bị vỡ cũng có thể được nêu ra. Loại gạo phổ biến nhất 
được tóm tắt dưới đây:

Thóc
Hạt gạo chưa được xay, còn nguyên vỏ trấu.

Gạo lật (brown rice)
Thóc đã được xay tróc vỏ trấu nhưng chưa được xát hoặc 
“đánh bóng”, để lại hầu hết phần cám trên hạt gạo.

Gạo đồ (parboiled)
Gạo đã được ngâm nước nóng hoặc hấp nửa chừng trước 
khi được phơi khô, tách vỏ trấu và được đánh bóng. 
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Vận chuyển hàng gạo đóng bao thường bị yêu cầu bồi thường vì thiếu hụt 
và / hoặc hư hỏng. 
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Cấu trúc của hạt gạo

Vỏ trấu

Cám Gạo

      Hạt Gạo

Mầm

Vận Chuyển Hàng Gạo



Gạo xay rối (chưa chuội hạt) 
Thóc tách bỏ vỏ trấu đã được đánh bóng nhưng chưa chuội 
hạt vẫn nhìn thấy rõ cám gạo.

Gạo trắng
Thóc tách bỏ vỏ trấu được đánh bóng để loại bỏ cám. Gạo 
có thể được đánh bóng với glucose và bột tan (talc) hoặc 
được xử lý với dầu parafin (ví dụ như gạo “Camolino”).

Tấm
Gạo trắng bị gãy trong quá trình xử lý bao gồm gạo nguyên 
hạt cùng với một phần hạt bị vỡ.

Kích Cỡ Gạo
Ngoài loại gạo, các chi tiết vận chuyển thường sẽ nêu rõ 
kích cỡ hạt gạo: 

Gạo hạt ngắn hoặc gạo tròn (gạo dẻo/ gạo nếp)
Các loại gạo hạt tròn, nhỏ khi nấu rất dẻo, thường được sử 
dụng để làm món cơm nhão và các món tương tự. Chiều dài 
hạt gạo là 5,2 mm hoặc nhỏ hơn.

Gạo hạt trung bình
Gạo có chiều dài từ 5,2 mm và 6,0 mm được coi là lý tưởng 
khi làm các món ăn chẳng hạn như món cơm Ý (risotto) và 
cơm thập cẩm (paella).

Gạo hạt dài
Hạt gạo mảnh và dài dài hơn 6,0 mm không dính với nhau 
khi nấu. 

Gạo Đóng Bao
Loại gạo phổ biến nhất được vận chuyển theo đường biển 
là gạo trắng đóng bao. Gạo lật được vận chuyển với số 
lượng ít hơn nhiều.

Gạo thường được đóng thành các bao chất liệu 
polypropylene nặng 20 kg, 25 kg hoặc 50 kg. Việc sử dụng 
các bao sợi đay hiện ít được sử dụng hơn.

Chuẩn Bị Trước Khi Xếp Hàng
Vệ Sinh Hầm Hàng
Trước khi chuyển hàng đến, các hầm hàng nên được dọn, 
rửa sạch và làm khô một cách kỹ càng. Bất cứ dấu hiệu 
hàng hóa nào trước đó cũng nên được làm sạch và thật chú 
ý để đảm bảo các khu vực khó tiếp cận (ví dụ như khung 
bao quanh hầm hàng dưới) không còn cặn hàng nào. Sau 
khi rửa bằng nước biển, các hầm hàng nên được rửa lại 
bằng nước ngọt để làm sạch clo bám vào vách hầm hàng. 
Việc này đặc biệt quan trọng bởi clo có thể kết hợp với hơi 
nước ngưng tụ do hàng toát mồ hôi có thể xảy ra trong quá 
trình vận chuyển. Nếu tiến hành kiểm tra bằng bạc nitrat 

Cách xếp hàng hóa truyền thống 
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thường xuyên, kết quả có khả năng dương tính và có thể 
tạo cơ hội cho bên có quyền lợi hàng hóa giả định rằng 
nước biển đã tràn vào các hầm hàng trong quá trình vận 
chuyển và khiến cho hàng bị hư hỏng.

Tất cả lớp sơn hoặc gỉ sét bị bong ra phải được dọn sạch, 
nhớ rằng những khu vực cao hơn và không thể tiếp cận 
của các hầm hàng có nhiều nguy cơ xảy ra vấn đề này hơn. 
Phía còn lại của hệ thống đường ống và các cấu trúc khác 
trong hầm hàng nên kiểm tra lớp sơn và gỉ sét bị long ra.  

Do gạo dễ bị hỏng, nên tất cả các hầm hàng nên được 
thông gió kỹ cho tới khi chúng không có mùi gì. Nếu có bất 
cứ dấu hiệu côn trùng nào, cần sử dụng dịch vụ của công 
ty khử trùng chuyên nghiệp. Bất cứ yêu cầu chuẩn bị hầm 
hàng cụ thể nào của người thuê tàu hoặc người gửi hàng 
nên được giải quyết thỏa đáng trước tiên. Các hầm hàng 
chưa được chuẩn bị hợp lý có thể dẫn tới trì hoãn hoặc phát 
sinh thêm chi phí khi giám định của người gửi hàng không 
đồng ý cho xếp hàng 

Các Kiểm Tra Trước Khi Xếp Hàng
Giếng la canh trong hầm hàng nên được kiểm tra, làm sạch, 
thử nghiệm, đảm bảo rằng tất cả van một chiều giếng la 
canh hoạt động tốt. Van đặt cách hố la canh trong buồng 
máy cần duy trì ở trạng thái đóng khi không sử dụng hệ 
thống bơm la canh ở hầm hàng.

Điều cần làm là kiểm tra để chắc chắn các nắp hầm hàng và 
bố trí niêm phong trong thông gió hầm hàng và các lối vào 
hầm hàng hoàn toàn chịu được mọi điều kiện thời tiết. Cách 
lý tưởng là nắp hầm hàng nên được kiểm tra bằng cách sử 
dụng thiết bị siêu âm, nhưng nếu không có sẵn thì kiểm tra 
bằng vòi rồng là đủ. Ngoài việc ngăn không cho nước rò rỉ, 
nắp hầm hàng cũng cần chịu được mọi điều kiện thời tiết để 
ngăn khí độc thoát ra ngoài nếu hàng hóa được hun trùng 
sau khi xếp hàng.

Hố la canh thoát nước ở khu vực bao quanh hầm hàng ngăn 
không cho nước tràn vào, các hố la canh và van một chiều 
không nên bị dính các cặn hàng, lớp gỉ sét và các mảng 
sơn. Van một chiều của các hố la canh nên được kiểm tra 
để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

Nên kiểm tra hoạt động của các nắp hầm hàng để chắc 
chắn là chúng được đóng kịp thời nếu mưa gây gián đoạn 
việc làm hàng, thay vì đến cuối cùng phát hiện ra hệ thống 
không hoạt động như dự tính. 

Nếu an toàn, khả thi và quy định tại địa phương cho phép, 
thì các két nước dằn bao quanh các hầm hàng trống nên 
được kiểm tra thủy tĩnh để kiểm tra độ rò rỉ nước bằng cách 
làm tràn nước trên boong tàu. Tuy nhiên không nên tiến 
hành cuộc thử nghiệm như thế nếu hầm hàng gần đó đang 
có hàng hóa để tránh trường hợp không mong muốn là 
nước tràn ra.

Xếp Hàng Lên Tàu và Chèn Lót
Xếp Hàng Lên Tàu
Để tránh trường hợp hư hỏng có thể xảy ra, không nên xếp 
gạo với các loại hàng hóa nặng mùi như cà phê hay thức ăn 
cho cá. Những sản phẩm như vậy nên được xếp trong một 
khoang khác có hệ thống thông gió riêng biệt.

Từ lâu đã có tập quán để khoảng cách thông gió khi xếp 
hàng để thông gió tốt hơn, thường tạo hai rãnh thông gió 
dọc thân tàu và ba rãnh ngang thân tàu rộng khoảng từ 15 
đến 20 cm. Các rãnh thông gió ngang thân tàu thường được 
đặt ở vị trí trung tâm, phía trước và phía sau khu vực hầm 
hàng và các rãnh dọc thân tàu thường phù hợp với các bộ 
thông gió. Cứ đến lớp xếp thứ 5 lại có các bao hàng đơn lẻ 
được đặt nằm ngang qua các rãnh thông gió để liên kết lớp 
xếp chồng lại với nhau, 5 đến 10 bao hàng được đặt tách 
riêng. Tuy nhiên các chuyên gia nghi ngờ liệu những rãnh 
này có thực sự cần thiết khi hiện nay bằng chứng khoa học 
cho thấy chúng không hiệu quả. Lượng lưu thông gió giới 
hạn mà chúng mang lại có thể phản tác dụng khi các rãnh 
thông gió tạo đường lưu thông cho khí ấm và ẩm dâng lên 
tận nóc hầm hàng, làm gia tăng khả năng đổ mồ hôi ở khu 
vực này.

Chèn Lót Hàng 
Để giảm thiểu các khiếu nại lớn do hầm hàng đổ mồi hôi, 
điều cần thiết là phải ngăn sự tiếp xúc giữa các bao gạo với 
bất cứ vách hầm hàng nào gần đó. 

Nếu không có ván lót hàng hóa hoặc thanh đòn, việc chèn 
lót hàng ở mức độ phù hợp nên được thực hiện ở tất cả các 
bề mặt trong các hầm hàng để bảo vệ các bao hàng khỏi 
việc đổ mồ hôi của hầm hàng hình thành trên bề mặt dọc 
thành tàu, có thể chảy nhỏ giọt xuống các vách nghiêng tại 
hông bên dưới và tạo thành các vũng nước trên đáy hầm 
hàng. 
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Rãnh thông gió ngang thân tàu thông thường.  Tuy nhiên, các chuyên gia 
nghi ngờ liệu các rãnh thông gió có thực sự cần thiết không
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Nên chèn lớp lót để bất cứ lớp mồ hôi nào hình thành trên 
bề mặt tôn vỏ cũng chảy xuống đáy tàu chứ không tiếp xúc 
với các bao gạo gần đó. Các quy trình chèn lót tiêu chuẩn 
được thực hiện vì mục đích này, mặc dù sự sắp xếp chính 
xác có thể khác nhau phụ thuộc vào cảng xếp hàng, và loại 
vật liệu chèn lót cũng như sự sẵn có của lớp chèn lót và 
các vật liệu bảo vệ khác. Cách dỡ lớp chèn lót ở cảng dỡ 
hàng cũng nên được xem xét bởi một số quốc gia không 
cho phép sử dụng một số loại gỗ, đặc biệt là tre, phải được 
loại bỏ khỏi tàu.

Chèn Lót Theo Cách Truyền Thống
Theo truyền thống, các ống tre được đặt ở phần mũi và 
đuôi của đáy hầm theo hàng cách nhau không quá 20 cm. 
Lớp ống tre thứ hai sau đó được đặt trên nóc theo các góc 
vuông và hai lớp được đan kết hoặc buộc vào nhau để tạo 
thành một mạng lưới, đảm bảo nước có thể vẫn chảy về 
các hố la canh mà không bị cản trở. Các mạng lưới bằng 
tre tương tự nên được đặt áp vách nghiêng tại hông bên 
dưới và lớp tôn hai bên vách hầm, nhưng không nhất thiết 
phải áp vào vách chống thấm nước bên trong bởi mồ hôi 
hình thành hoặc lưu thông không xảy ra ở những khu vực 
này. Các ống tre nên được kiểm tra kỹ để chắc chắn chúng 
sạch và khô. Bỏ mọi ống tre xanh và non bởi chúng có thể bị 
bẹp do trọng tải của hàng xếp lên tàu và do hơi ẩm thoát ra 
làm bẩn các bao hàng. Các ống tre mảnh có thể không thể 
tạo đủ khoảng cách cần thiết giữa khung thép và hàng hóa 
và không nên sử dụng chúng. Không đủ ống tre sẽ khiến 
khoảng cách giữa các ống liền kề lớn và có thể không ngăn 
được các bao hàng tiếp xúc với vách hầm hàng. Do đó, nên 
tiến hành kiểm tra trước khi xếp hàng lên để đảm bảo là có 
đủ vật liệu và chất lượng chấp nhận được để chèn lót hàng

Đôi khi gỗ cũng được sử dụng thay cho tre, được xếp như 
‘’lớp lót kép’’ theo cách tương tự như các ống tre, với lớp 
đầu tiên chạy từ mũi ra đuôi hầm hàng. Gỗ nên có độ dày 
thích hợp, sạch, khô, không còn nhựa và không bị vỡ hay 
có mùi.

Lớp lót bằng tre ở đáy hầm, vách nghiêng tại hông bên dưới 
và lớp tôn bên sườn nên được che phủ bằng các miếng lót 
bằng mây hoặc sậy, hoặc bằng giấy kraft. Các khu vực có 
khung thép thường không xảy ra hiện tượng đổ mồ hôi (ví 
dụ như các vách ngăn giữa các hầm hàng), hoặc ở những 
nơi mồ hồi chảy xuống hố la canh sẽ thường không chảy 
lan ra, chỉ cần được che phủ bằng lớp lót mây hoặc giấy 
kraft khi các bao hàng được xếp lên để tránh các bao hàng 
bị bẩn, bào mòn và bị hư hỏng nhẹ.

Sau khi đã xếp hàng xong toàn bộ bề mặt khu vực xếp hàng 
nên được che phủ bằng giấy kraft, không chỉ khu vực bên 
trong hầm hàng. 

Sắp xếp chèn Lót Hàng
Một vật liệu thay thế khác cho các ống tre và mây đó là 
các tấm ni-lon và các tấm nhựa đôi khi được sử dụng như 
một tấm chắn để ngăn các bao hàng không tiếp xúc với bề 
mặt hầm. Hệ thống này thường được gọi là hệ thống Allied 
Maritime, hệ thống này ngày càng trở nên phổ biến. Ít nhất 
một lớp giấy kraft nên được đặt trên mặt đáy hầm và các 
vách nghiêng tại hông bên dưới được phủ một lớp ni-lon. 
Các tấm xốp được đặt áp vào vách hầm và cũng được che 
phủ bằng lớp ni-lon. Mặc dù tấm xốp có thể được đặt áp 
vào các vách ngăn giữa các hầm hàng, nhưng việc sử dụng 
chúng ở khu vực này thường không cần thiết bởi hầm hàng 
không đổ mồ hôi ở khu vực này. Do đó, các vách ngăn bên 
trong có thể được che phủ bằng lớp ni-lon và giấy kraft. 
Giấy kraft hoặc lớp ni-lon nên được đặt ngang qua toàn bộ 
bề mặt khu vực xếp hàng.

Tuy nhiên, có một nhược điểm cơ bản trong hệ thống chèn 
lót hàng này bởi mặc dù phương pháp này bảo vệ hàng hóa 
không bị dính hơi nước ngưng tụ trên bề mặt tôn vỏ, nhưng 
nó không giúp các bao hàng tránh được việc tiếp xúc với 
đáy hầm hàng hoặc các vách nghiêng tại hông bên dưới, 
khiến các bao hàng ở lớp dưới cùng khu vực xếp hàng có 
khả năng bị hư hỏng do hơi nước ngưng tụ thành giọt nước 
chảy xuống các vách nghiêng tại hông bên dưới và tích tụ 
lại trên đáy hầm hàng. Tương tự, việc sử dụng bất cẩn lớp 
ni-lon hoặc các nếp gấp ở các tấm ni-lon có thể cản trở quá 
trình thoát hơi nước của hầm hàng việc đổ mồ hôi có khả 
năng hình thành trong hành trình hoặc khiến nó tiếp xúc trực 
tiếp với hàng hóa. Do hàng hóa có khả năng tiếp xúc với hơi 
nước ngưng tụ do sắp xếp chèn lót này, nên không khuyến 
khích sử dụng cách sắp xếp này.

Miếng lót bằng mây được sử dụng khi lót hàng hóa theo cách truyền thống
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Chèn lót hàng theo hệ thống Allied Maritime

Lớp xốp và lớp lót ni-lon được sử dụng trong chèn lót theo hệ thống Allied Maritime.
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 Rãnh Thông Gió

Lớp Ni-lon

 Lớp Ni-lon hoặc ~~ Giấy Kraft

 Lớp Xốp

 Giấy Kraft

Rãnh Thông Gió

 Lớp Ni-lon



Xem Xét Chung Khi Chèn Lót Hàng
Khi vách ngăn giữa các hầm hàng hoặc vách ngăn với 
buồng máy thường không bị đổ mồ hôi, mục đích cơ bản 
của việc chèn lót hàng ở những khu vực này là tạo tấm chắn 
giữa hàng hóa và tôn vỏ để ngăn gỉ sét và để bảo vệ các 
bao hàng không bị hư hỏng nhỏ. Lớp lót hàng có thể bao 
gồm giấy kraft, mây hoặc các tấm ni-lon. Tuy nhiên, nếu két 
mũi chứa nước dằn lạnh, mồ hồi có thể hình thành ở vách 
ngăn phía trước của hầm hàng số 1, cần có thêm lớp lót ở 
khu vực này.

Mặc dù giấy kraft được sử dụng rộng rãi khi lót gạo đóng 
bao, cần phải thấy được các hạn chế của nó. Giấy kraft 
được sử dụng để giảm thiểu khả năng hư hại do gỉ sét và 
mài mòn nhưng ít hiệu quả trong việc ngăn ẩm ướt. Khi bị 
ướt, giấy kraft dễ bị hỏng.

Trong một vài trường hợp, người gửi hàng có thể cố gắng 
tiết kiệm chi phí bằng cách giảm số lượng lớp lót, chẳng hạn 
như bằng cách chỉ sắp xếp một lớp ống tre. Trong trường 
hợp như vậy, thuyền trưởng nên gửi thư kháng nghị ngay 
lập tức.

Độ Ẩm, Nhiệt Độ và Lấy Mẫu
Độ Ẩm
Độ ẩm của gạo là một yếu tố quan trọng để vận chuyển 
thành công. Gạo là hàng hóa hút ẩm có thể hút ẩm hoặc 
thoát hơi nước. Lượng ẩm cao vốn có làm giảm thời gian 
bảo quản và tăng nguy cơ ẩm mốc, biến màu, mối mọt, mùi 
hôi và vón cục (nghĩa là khi các hạt gạo dính chặt vào nhau). 
‘’độ ẩm dịch chuyển’’ từ những chỗ hàng hóa ấm hơn đến 
những chỗ hàng hóa mát hơn cũng có thể xảy ra, thường 
khiến hàng hóa ở những chỗ mát hơn hư hỏng.  Do đó, điều 
quan trọng là gạo không quá ẩm khi được xếp lên tàu và 
được giữ ở nơi khô thoáng nhất có thể trong quá trình xếp 
hàng, vận chuyển và xếp dỡ.

Khi thu hoạch, thóc sẽ có độ ẩm lên tới 30%. Sau đó thóc 
được phơi khô, hoặc sấy bằng máy móc hoặc phơi nắng, 
phương pháp tự nhiên hiệu quả hơn. Sau khi phơi khô, thóc 
thường sẽ có độ ẩm dưới 20%. Quy trình xay xát và làm 
bóng gạo giúp giảm độ ẩm hơn nữa.

Độ ẩm của hàng gạo không nên vượt quá 14% lúc vận 
chuyển. Thường độ ẩm sẽ từ 12% đến 14%. Bởi bất cứ 
con số nào chứng nhận độ ẩm cũng sẽ luôn ở mức độ trung 
bình, nên nhớ rằng một số loại thóc gạo có thể có độ ẩm cao 
hơn đến 0,5%. Một số người gửi hàng có thể cố xuất khẩu 
gạo trước khi phơi khô ở mức phù hợp cho việc vận chuyển, 
trộn chung với các loại gạo có độ ẩm thấp hơn để đạt mức 
trung bình 14% hoặc thấp hơn. Trong những trường hợp 

như vậy, gạo có độ ẩm cao hơn vẫn có thể biến chất hoặc 
hư hỏng hơn các loại gạo đã trộn cùng trong quá trình vận 
chuyển. Gạo có độ ẩm 13% thường có thể được bảo quản 
khoảng 12 tháng.

Bởi gạo được bán theo trọng lượng, những người gửi hàng 
không có đạo đức có thể không thực sự bận tâm dù độ ẩm 
cao ở mức không chấp nhận được khi vận chuyển. Họ cũng 
biết rằng nếu độ ẩm quá mức cho phép có thể khiến gạo 
biến chất trong quá trình vận chuyển, người nhận thường 
sẽ cho rằng tàu vận chuyển không thông gió hàng hóa ở 
mức phù hợp.

Do gạo đóng bao dễ gặp khiếu nại, theo tập quán thường 
chỉ định một giám định viên tại địa phương...Giám định viên 
sẽ được trang bị thiết bị đo độ ẩm cầm tay để kiểm tra và ghi 
chép độ ẩm của gạo trước khi và trong quá trình xếp hàng 
lên tàu. Các thiết bị đo độ ẩm cầm tay cần được chia độ cụ 
thể đối với hàng gạo và chỉ có thể chính xác tới +/- 0,5 % 
thậm chí ngay cả khi nó hoạt động tốt. Việc sử dụng thiết bị 
đo độ ẩm cầm tay không chính xác không phải hiếm gặp, 
do đó kết quả có được từ các thiết bị này nên được xem 
xét cẩn thận.

Nếu độ ẩm trung bình của gạo được xác nhận trên 14%, 
hoặc nếu bộ đọc ở thiết bị đo độ ẩm cầm tay của giám định 
viên chỉ ra độ ẩm gần lên tới 14% ở bất cứ giai đoạn nào, 
nên thông báo cho Hội P&I bởi có thể cần sắp xếp lấy mẫu 
có sự tham gia cùng của bên đại diện quyền lợi hàng hóa và 
gửi cho phòng thí nghiệm được đồng thuận từ cả hai bên để 
tiến hành phân tích chính xác. Đại diện Hội P&I sở tại có thể 
tư vấn những phòng thí nghiệm nào là phù hợp.

Nhiệt Độ
Giám định viên nên kiểm tra và ghi lại nhiệt độ của gạo 
thường xuyên trong quá trình xếp hàng. Gạo được giao 
cho tàu trực tiếp từ nhà máy sau khi xử lý có thể ấm hơn 
gạo được bảo quản trong nhà kho, việc này có thể dẫn tới 
hàng hóa bị biến chất hoặc tự nóng lên trong quá trình vận 
chuyển. Nếu quan ngại trong quá trình xếp hàng về việc 
nhiệt độ của gạo có thể quá mức cho phép, nên liên hệ với 
Hội P&I để được tư vấn.

Các ghi chép cho thấy nhiệt độ của gạo trong quá trình xếp 
hàng cũng cần thiết nếu tàu dự định thông gió cho các hầm 
hàng bằng cách sử dụng ‘’Quy Tắc ba Độ C’’.

Lấy Mẫu
Các mẫu gạo đại diện được lấy định kỳ trong quá trình xếp 
hàng có thể hỗ trợ biện hộ cho các khiếu nại nếu hàng hóa 
bị biến chất trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, nhóm 
lấy mẫu toàn thời gian cần có mặt trong toàn bộ quá trình 
xếp hàng lên để các mẫu lấy được thể hiện đúng tính chất 
của toàn bộ hàng hóa.
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Mưa
Do gạo dễ bị hư hỏng khi gặp nước, nên việc đóng tất cả 
các nắp hầm hàng trong khi làm hàng ngoại trừ những lúc 
làm việc trong hầm hàng là thông lệ tốt. Các điều kiện thời 
tiết nên được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình vận 
chuyển, lý tưởng là nên sử dụng radar 3 cm (nếu được 
cảng vụ cho phép) để đưa ra cảnh báo sớm khi sắp có mưa 
để hoãn hoạt động làm hàng và đóng các nắp hầm hàng 
vào lúc thích hợp. Không khuyến khích việc sử dụng vải 
bạt hoặc lều che phủ các hầm hàng mở bởi chúng thường 
không có tác dụng, dẫn đến nước tràn vào hàng hóa .

Nên để mắt tới gạo được chở đến bằng xe tải hoặc xà lan, 
đặc biệt nếu không được bảo vệ bằng vải bạt, tìm bất cứ 
dấu hiệu nào cho thấy các bao hàng có thể đã bị dính mưa 
không. Nếu các xà lan bằng gỗ được sử dụng, thì nên kiểm 
tra để chắc chắn là các bao gạo chưa bị ảnh hưởng do rò 
rỉ nước qua xà lan.

Trong một số trường hợp, người thuê tàu có thể yêu cầu 
thuyền trưởng xếp gạo lên khi có mưa để đổi lấy Thư  bảo 
đảm cho phần tổn thất hàng (LOI), đôi khi được gọi là ‘’Thư 
Miễn Phạt Khi Xảy Ra Mưa’’. Thuyền trưởng không nên 
đồng ý với lời đề nghị như vậy bởi người thuê tàu vẫn sẽ 
cho rằng hàng hóa bị biến chất là do thông gió không phù 
hợp trong quá trình vận chuyển chứ không phải hư hỏng do 
mưa. Quan trọng hơn, và bất kể LOI, việc cố ý xếp gạo lên 
khi có mưa có thể phương hại đến bảo hiểm P&I vì hành 
động đó không thận trọng, vi phạm các điều khoản trong 
Quy Tắc 19(1) của Hội.

Thông Gió Khu Vực Hàng 
Do gạo có tính hút ẩm và có khả năng hút và thoát hơi 
nước, nên quy trình thông gió phù hợp cần được thực hiện 
để:

•  Loại bỏ khí ẩm ra khỏi các hầm hàng, và

•  Ngăn hình thành hơi nước ngưng tụ trong hầm hàng có 
thể làm ướt và gây hư hỏng hàng hóa. 

Do hai yêu cầu này liên quan chặt chẽ với nhau, các nguyên 
tắc thông gió cần được hiểu và áp dụng chính xác để đảm 
bảo hàng hóa được xếp dỡ trong điều kiện tốt. 

Thử Nghiệm và Kiểm Tra
Trước khi xếp hàng, toàn bộ hệ thống thông gió ở các hầm 
hàng nên được kiểm tra.  Nếu phù hợp, các quạt ở hầm 
hàng nên được chạy thử để đảm bảo chúng hoạt động tốt. 
Thông gió bằng máy thay vì thông gió tự nhiên thường hiệu 
quả hơn trong việc đạt được lượng gió đáng kể.

Các Yêu Cầu Thông Gió
Thông gió các khu vực hàng hóa nên được tiến hành theo 
‘’Quy Tắc Nhiệt Độ Điểm Sương’’ hoặc ‘’Quy Tắc Ba Độ C’’. 
Do khó khăn trong việc tiến hành đo nhiệt độ điểm sương 
chính xác từ trong các hầm hàng được đóng kín, ‘’Quy Tắc 
Ba Độ C’’ được coi là phương pháp hiệu quả hơn trong việc 
xác định thời điểm nên tiến hành thông gió. Do đó, nhiệt độ 
hàng hóa nên được đo và ghi chép trong quá trình xếp hàng 
lên để có thể áp dụng quy tắc này. Hướng dẫn chi tiết về 
hai quy tắc thông gió có thể được tìm thấy trong Bản tin Đề 
phòng và hạn chế tổn thất  “Thông Gió Hàng Hóa và Các 
Biên Pháp Phòng Tránh Để Giảm Thiểu  Việc Đổ Mồ Hôi”.

Khi một bao hàng nằm áp vào tôn tàu bị ướt có thể dẫn đến hư hỏng
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Việc thông gió cần được xem xét bất cứ khi nào nắp hầm 
hàng được đóng lại và các hầm hàng có chứa gạo, bất kể 
số lượng là bao nhiêu. Việc này cũng bao gồm cả thời gian 
ở cảng nếu nắp hầm hàng được đóng lại do mưa, hoặc 
nếu tàu cần neo đậu ở cảng dỡ hàng trước khi cập cảng 
để dỡ hàng. Tuy nhiên, nếu hàng hóa được hun trùng khi 
khởi hành, các hầm hàng nên được đóng kín và không nên 
thông gió cho tới khi hết thời gian chờ được công ty hun 
trùng ghi cụ thể.

Việc tàu đổ mồ hôi có khả năng cao xảy ra khi đi qua những 
chỗ nước lạnh hơn bất kể sử dụng phương pháp thông gió 
nào, chẳng hạn như đi qua Nam Phi khi giao dịch thương 
mại giữa Đông Nám Á và Tây Phi. Việc này làm tăng nhu 
cầu chèn lót hàng cẩn thận để tránh sự tiếp xúc giữa hàng 
hóa và bất cứ tôn vỏ tàu nào mà ở đó mồ hồi được hình 
thành hoặc tích tụ.

Để biện hộ cho bất cứ yêu cầu bồi thường nào đối với hàng 
bị hư hỏng, việc cần thiết là tàu luôn có ghi chép việc thông 
gió chi tiết trong nhật ký tàu, bao gồm nhiệt độ và thời gian 
bắt đầu và dừng thông gió. Những ghi chép này có thể được 
sử dụng để chứng minh rằng hàng hóa được thông gió phù 
hợp tuân theo quy trình chuẩn nhất trong ngành khi vận 
chuyển hàng hóa. Nếu không thể thông gió như yêu cầu 
do các điều kiện thời tiết, những chi tiết đó cũng nên được 
ghi chép lại.  Tương tự, nên giữ lại bản sao các hướng dẫn 
của những người hun trùng về khoảng thời gian các hầm 
hàng cần được bịt kín bởi có thể cần phải chứng minh là 
tàu không thể thông gió ở khoảng thời gian quan trọng này 
trong quá trình vận chuyển.

Khi thời tiết và các điều kiện trên biển cho phép, và nếu đã 
tiến hành đánh giá rủi ro đầy đủ và được coi là an toàn và 
thiết thực để tiến hành việc đó, nên xem xét mở nắp hầm 
trượt hoặc nắp hầm gấp một cách nhẹ nhàng để hỗ trợ việc 
thông gió của hàng hóa khi được yêu cầu.

Việc này có thể có lợi trong thời gian neo đậu kéo dài trong 
khi chờ đợi cập cảng xếp hàng.

Đo Độ Sâu (sounding) mực nước hố la canh
Đo độ sâu mực nước hố la canh ở khu vực hầm hàng nên 
được tiến hành và ghi chép hai lần mỗi ngày. Nếu thấy 
nước đọng lại ở khu vực hố la canh, nên tìm hiểu xem nó 
bắt nguồn từ đâu càng sớm càng tốt. Nếu cần bơm nước 
ra khỏi két la canh, nên có bản ghi chép bằng văn bản về 
số lượng nước bơm ra khỏi tàu.

Xếp Hàng
Các Hướng Dẫn Của Người Thuê 
Tàu
Trong một số trường hợp, người 
thuê tàu có thể cung cấp cho tàu các 
hướng dẫn bằng văn bản liên quan 
tới việc bốc xếp hàng, vận chuyển, 
thông gió và dỡ hàng gạo. Các 
hướng dẫn hợp lý, bao gồm các yêu 
cầu có ránh thông gió, nên luôn luôn 
được tuân thủ bởi bằng chứng về 
việc không tuân thủ có thể làm giảm 
vị thế của tàu nếu hàng hóa bị biến 
chất trong quá trình vận chuyển.

Giám Định Viên và Nhân Viên Kiểm 
Đếm
Các Hội viên được tư vấn chỉ định 
giám định viên và nhân viên kiểm 
đếm của riêng họ tại cảng xếp hàng. 

Giám định viên nên được hướng dẫn để:

•  Kiểm tra tình trạng gạo

•  Giám sát và ghi chép độ ẩm cũng như nhiệt độ gạo

•  Đảm bảo là tất cả vật liệu chèn lót phù hợp và được đặt 
phù hợp

•  Ngăn không cho các công nhân bốc vác sử dụng thiết bị 
có thể gây hư hại cho hàng hóa

•  Đảm bảo là hàng hóa được xếp tuân thủ theo thông lệ 
chuẩn nhất trong ngành

Số lượng bao hàng trong mỗi cáp treo cẩu nên được quyết định dựa trên kiểm đếm chính xác.
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•  Sắp đặt các bao hàng được cân ngẫu nhiên để kiểm tra 
xem chúng có bị thiếu cân hay không

•  Loại bỏ các bao hàng bị rách

•  Từ chối các bao hàng có vẻ như bị nhiễm bẩn (ví dụ như 
dính nước, dầu, chất lạ)

•  Từ chối bất cứ bao hàng nào cho thấy dấu hiệu biến chất 
(chẳng hạn như ẩm ướt, nấm mốc, mục nát, biến màu, 
mùi khó chịu)

•  Hỗ trợ thuyền trưởng đưa ra điều khoản cho Biên Lai 
Thuyền Phó và Vận Đơn khi cần thiết. 

Khi đã loại bỏ các bao hàng, nên chú ý cẩn thận để đảm 
bảo các bao hàng đã bị loại bỏ không được giấu dưới các 
bao hàng chất lượng tốt  được xếp lên với hy vọng chúng 
không bị chú ý. Đây là vấn đề đáng chú ý khi xếp hàng từ 
các xà lan.

Để tránh xung đột quyền lợi có thể xảy ra, các Hội Viên nên 
chỉ định một đại lý bảo vệ thay vì dựa vào đại lý đại diện của 
người thuê tàu. Tương tự, không khuyến khích việc chia 
sẻ giữa giám định viên và các nhân viên kiểm đếm với bên 
có quyền lợi hàng hóa để tiết kiệm chi phí. Nhân viên kiểm 
đếm sẽ luôn được chỉ định bởi bên có quyền lợi hàng hóa 
và số lượng hàng hóa sẽ có lợi cho bên chỉ định và bất lợi 
cho chủ tàu.

Nếu có thể, thuyền trưởng nên yêu cầu xem chi tiết chỉ định 
của giám định viên và các nhân viên kiểm đếm được bên 
có quyền lợi hàng hóa chỉ dẫn để chắc chắn chính xác họ 
đại diện cho ai.

Dựa trên số lượng thuyền viên trên tàu và tuân thủ theo 
thời gian nghỉ ngơi, tàu nên cố gắng tiến hành việc kiểm 
đếm hàng của riêng mình, so sánh các con số trên tàu vào 
cuối mỗi ca với số lượng kiểm đếm của các bên khác. Các 
chi tiết về các giám định viên và các nhân viên kiểm đếm 
có uy tín có thể tìm thấy từ đại diện sở tại của Hội P&I khi 
có yêu cầu.

Do gạo có thể bị ăn cắp hoặc mất mát trong quá trình vận 
chuyển lên tàu, hàng hóa nên được kiểm đếm lại trong quá 
trình xếp lên thay vì kiểm tra ở nhà kho hoặc trên xà lan 
trước khi giao. 

Nếu thấy các nhân viên kiểm đếm giả định là mỗi cáp treo 
hoặc tấm lưới mang số lượng các bao hàng tiêu chuẩn thay 
vì dự tính số lượng chính xác, thuyền trưởng nên phát hành 
thư kháng nghị.

Hư Hỏng Hàng Hóa
Bất cứ bao hàng nào bị ướt, ẩm, bẩn, rách, mùi hôi hoặc bị 
nhiễm bẩn nên bị loại bỏ và thay thế bằng hàng chất lượng 
tốt. Các bao hàng bị hư hỏng trong quá trình xếp lên tàu 
hoặc được tìm thấy trong tình trạng đường khâu tuột ra nên 
được đưa vào bờ để sửa chữa hoặc thay thế. Các công 
nhân bốc vác nên được cảnh báo không sử dụng các móc 
treo thủ công khi xếp hàng để tránh đâm thủng các bao 
hàng và đổ gạo bên trong. Họ cũng nên được hướng dẫn để 
sử dụng các cáp treo để không gây hư hỏng các bao hàng. 
Lớp gạo xếp cuối cùng luôn được bốc xếp thủ công.

Nếu bất cứ bao hàng nào bị hư hỏng trong quá trình xếp 
hàng mặc dù đã phòng tránh trước, ví dụ như việc sử dụng 

Các bao hàng nên được cẩu cẩn thận để tránh hư hỏng



quá mức các móc treo gia công trái với hướng dẫn của 
tàu, theo đó Biên Lai Thuyền Phó nên có điều khoản này. 
Việc cần thiết là bất cứ điều khoản nào nằm trong Biên Lai 
Thuyền Phó cũng nên được tái lập chính xác trong Vận Đơn 
bất kể chúng được ký bởi thuyền trưởng hay bởi một bên 
thứ ba được ủy quyền. Về mặt thương mại, nếu có thể, nên 
xem xét việc đưa ra điều khoản Vận Đơn với các từ “Áp 
dụng luật Anh và luật Trọng Tài Luân Đôn”. Việc này có thể 
hữu dụng nếu bên có quyền lợi hàng hóa tìm mọi cách sử 
dụng một diễn đàn pháp lý mà có thể hỗ trợ cho yêu cầu bồi 
thường của họ.

Các vỏ bao thường sẽ được người gửi hàng cung cấp để 
đóng gói lại và đưa vào bờ các bao gạo bị đổ trong quá 
trình xếp dỡ để giao cho người nhận. Những bao hàng như 
vậy nên sạch sẽ, khô ráo và phù hợp để vận chuyển bằng 
đường thủy. 

Tách Riêng Hàng Hóa
Nếu tàu dỡ hàng ở nhiều hơn một cảng hoặc nếu có vài 
người nhận, thì điều cần thiết là những bao gạo khác nhau 
được tách riêng cả về chiều ngang lẫn chiều dọc để tối thiểu 
hóa khả năng số lượng gạo được bốc dỡ không chính xác.

Hàng Hóa Bị mối mọt
Gạo dễ bị mối mọt, đặc biệt là khi được bảo quản vài tháng 
trước khi được xếp lên tàu. Gạo được vận chuyển lên 
những xà lan chưa được làm sạch ở mức độ phù hợp có 
thể có nguy cơ tương tự. Nếu hàng hóa cho thấy dấu hiệu 
bị mối mọt (ví dụ như bọ, mọt, sâu bướm, loài gặm nhấm), 
nên thông báo cho Hội P&I ngay lập tức bởi có thể cần đến 
tư vấn của chuyên gia.

Hun Trùng Hàng Hóa
Việc hun trùng hàng gạo là việc phổ biến sau khi đã xếp 
hàng. Các hướng dẫn của công ty hun trùng nên được tuân 
thủ chặt chẽ, và các chú ý cảnh báo nên được đặt ở tất cả 
các lối vào hầm hàng ghi rõ đang tiến hành hun trùng và 
không được phép đi vào lối đó. Nên tham khảo thông tư 
MSC1 /Circ, 1264 “Các Khuyến Nghị Đối Với Việc Sử Dụng 
Thuốc Diệt Côn Trùng An Toàn Trên Tàu Có Thể Áp Dụng 
Cho Việc Hun Trùng Hầm Hàng” như đã được sửa đổi. Các 
hầm hàng nên được bịt kín và không nên thông gió trở lại 
cho tới khi kết thúc thời gian chờ được công ty hun trùng 
nêu cụ thể. Theo báo cáo, một số chuyến vận chuyển gạo 
bằng đường thủy từ Thái Lan, Myanmar, Việt Nam đã được 
hun trùng bằng methyl bromide trong khi quá cảnh, trái với 
đề xuất của IMO về việc methyl bromide chỉ nên được sử 
dụng tại cảng khi không có thuyền viên nào trên tàu.

Nếu bên có quyền lợi hàng hóa cho rằng họ lên kế hoạch 
hun trùng các hầm hàng trong hành trình sử dụng methyl 

bromide, không nên cho phép việc này và nên liên hệ với 
Hội P&I để được tư vấn.

Một trong số những loại thuốc hun trùng phổ biến nhất được 
sử dụng là phosphine, đây là khí không màu và vô cùng độc 
hại, có mùi như mùi tỏi ở nồng độ thấp. Các hạt hoặc viên 
Aluminium phosphide được đặt trên bề mặt hàng hóa và 
thải ra khí phosphine sau khi gặp độ ẩm trong không khí, 
để lại cặn bột trắng xám phía trên bề mặt hàng hóa. Do để 
lại cặn hóa chất có thể gây khó khăn cho người nhận và/
hoặc những người bốc vác tại cảng dỡ hàng, nên yêu cầu 
các bên phụ trách hun trùng sử dụng túi hoặc bao nhỏ để 
cho Aluminium phosphide để tiện cho việc thu gom cặn hóa 
chất như vậy. Cũng nên chú ý rằng Cơ Quan Bảo Vệ Môi 
Trường Mỹ không cho phép hàng hóa đã qua xử lý, chẳng 
hạn như gạo trắng, được tiếp xúc với cặn hóa chất của chất 
Aluminium phosphide.

IMO đề nghị hàng hóa đã hun trùng chỉ nên được xếpdỡ 
bằng máy. Tuy nhiên, việc này không khả thi nhất là trong 
trường hợp gạo đóng bao.

Niêm phong Các Hầm Hàng
Để giảm thiểu các khiếu nại thiếu hụt hàng hóa, giám định 
viên của tàu nên bịt kín các nắp hầm hàng và lối vào các 
hầm hàng sau khi hoàn thành việc xếp hàng, tốt nhất là 
được giám định viên do bên có quyền lợi hàng hóa chỉ định 
chứng kiến. Trước khi đóng các hầm hàng, nên chụp ảnh 
khu vực xếp hàng và chèn lót hàng bằng máy kỹ thuật số 
có độ phân giải cao.

Giám định mớn nước
Nếu trong Vận Đơn trọng lượng của hàng hóa được ghi 
thay thế hoặc bổ sungcho số lượng bao hàng, giám định 
mớn nước ban đầu hoặc cuối cùng nên được thực hiện ở cả 
cảng xếp hàng và dỡ hàng.  Một lần nữa, giám định viên đại 
diện cho bên có quyền lợi hàng hóa nên được mời tham gia. 
Nên gửi giấy mời và, nếu có thể, nên bao gồm một câu ghi 
rõ “Xin được thông báo các phát hiện và kết quả của giám 
định mớn nước sẽ được xem là có liên quan và ràng buộc”.

Ghi Chép
Nhật ký tàu ghi chép đầy đủ tất cả hoạt động vận chuyển 
hàng hóa nên được lưu giữ bởi tàu vận chuyển bao gồm 
các chi tiết về bất cứ lần dừng đỗ nào.

Các bản sao của tất cả các tài liệu ghi chép hàng hóa (ví dụ 
như các chứng nhận chất lượng hàng hóa nếu được cung 
cấp, các báo cáo kiểm đếm, biên bản vụ việc (statement 
of fact), các bản kê hàng hóa trên tàu, kế hoạch xếp hàng, 
kháng nghị hàng hải, ảnh chụp, Biên Lai Thuyền Phó, Vận 
Đơn) nên được giữ trên tàu.

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22225&filename=1264.pdf
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22225&filename=1264.pdf
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=22225&filename=1264.pdf
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=30704&filename=1396.pdf
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Hình Ảnh
Lý tưởng là nên chụp lại ảnh chèn lót hàng hóa bằng máy kỹ 
thuật số có độ phân giải cao trước khi xếp hàng. Các hình 
ảnh của khu vực xếp hàng và các rãnh thông gió (nếu có) 
cũng nên được chụp theo khoảng thời gian đều đặn trong 
quá trình xếp hàng. Tất cả hình ảnh nên được ghi chú hoặc 
phân theo mục để có thể xác định được hầm hàng và vị trí 
trong khu vực xếp hàng. Những bằng chứng như vậy có thể 
chứng minh hữu hiệu trong việc giúp biện hộ cho bất cứ yêu 
cầu bồi thường nào có thể xảy ra tại cảng dỡ hàng.

Thư Kháng Nghị
Nếu cần thuyền trưởng phát hành thư kháng nghị trong 
quá trình xếp hoặc dỡ hàng, nên bao gồm càng nhiều chi 
tiết càng tốt bất kể người nhận là ai (ví dụ người gửihàng, 
người nhận, người thuê tàu, công nhân bốc dỡ, đại lý). Nên 
tránh những bình luận về bản chất chung bởi chúng có thể 
làm giảm vị thế của chủ tàu trong trường hợp tranh chấp 
hàng hóa xảy ra sau đó.

Thư Kháng Nghị có thể xác đáng trong những trường hợp 
dưới đây, nhưng danh sách này vẫn chưa đầy đủ:

•  Gạo có dấu hiệu bị ướt, mốc hoặc nóng lên

•  Thuyền viên trên tàu và/hoặc giám định viên bị ngăn không 
cho lấy mẫu gạo

•  Vật liệu chèn lót hàng không được cung cấp đủ cho tàu

•  Lớp lót được cung cấp trong tình trạng bẩn và ướt

•  Lớp lót chất lượng tồi được sử dụng (ví dụ đường kính nhỏ 
hoặc các ống tre non)

•  Lớp lót không được đặt phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn 
của ngành

•  Các bao hàng bị hư hỏng do việc sử dụng móc gia công 
hoặc dây cáp không phù hợp

•  Hàng hóa không được xếp phù hợp với thông lệ tiêu chuẩn 
trong ngành

•  Hàng bị hư hỏng không được thay thế bằng hàng hóa  
chất lượng tốt 

•  Dấu hiệu hàng hóa bị mối, mọt, gặm nhấm 

•  Dấu hiệu hàng hóa bị biến chất

•  Bị ăn cắp bởi những người bốc vác hoặc các bên khác

•  Hoạt động làm hàng hóa được tiến hành trong điều kiện  
mưa

•  Các nhân viên kiểm đếm sử dụng con số giả định đối với 
số lượng hàng hóa trong mỗi cáp treo cẩu hoặc tấm lưới 
Hàng hóa được xếp lên từ hoặc dỡ tới các chỗ ướt (ví dụ 
như bến cảng, xe tải, xà lan)

•  Hàng hóa được kiểm đếm ở nơi khác chứ không phải trên 
tàu hoặc dọc mạn tàu (ví dụ nhà kho)

•  Giám định viên của người nhận không ký vào các báo cáo 
số lượng hàng trên tàu

Nếu bất cứ thư kháng nghị nào liên quan tới tình trạng hàng 
hóa được phát hành tại cảng xếp hàng, theo đó Biên Lai 
Thuyền Phó và Vận Đơn cần được ghi thành điều khoản.

Số lượng hàng lớn nghĩa là cần kiểm đếm một cách chi tiết và chính xác
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Hoạt động Dỡ Hàng
Giám Định Viên và Nhân Viên Kiểm Đếm
Để giảm thiểu các khiếu nại do thiếu hụt hoặc do giảm chất 
lượng, các Hội Viên nên chỉ định giám định viên sở tại và 
công ty kiểm đếm tại cảng dỡ hàng. Đại diện sở tại của Hội 
P&I sẽ có khả năng cung cấp các chi tiết về giám định viên 
và các công ty kiểm đếm sở tại mà họ coi là có uy tín và 
đáng tin cậy. Do bên có quyền lợi hàng hóa đa phần sẽ chắc 
chắn tiến hành những sắp xếp tương tự, nên thuyền trưởng 
nên ghi lại các chi tiết về tất cả các giám định viên và các 
công ty kiểm đếm được chỉ định và người họ đại diện.  Căn 
cứ vào nhân lực và tuân thủ thời gian nghỉ ngơi, thuyền viên 
trên tàu nên tiến hành kiểm hàng để giám sát các số do các 
công ty kiểm đếm đại diện cho tàu và cho bên có quyền lợi 
hàng hóa đưa ra. Các Hội Viên cũng nên chỉ định đại lý bảo 
vệ của riêng mình thay vì đại lý đại diện cho người thuê tàu.

Tất cả các lần kiểm đếm nên diễn ra trên hoặc dọc mạn tàu. 
Tuy nhiên, việc người nhận hàng kiểm đếm không phải là 
hiếm khi hàng đến nhà kho của họ, tăng rủi ro hàng bị mất 
hoặc bị trộm cắp trên đường vận chuyển tới kho. Thuyền 
trưởng nên ra một thư kháng nghị nếu xảy ra trường hợp 
như vậy, nêu rõ việc người nhận đã không kiểm đếm hàng 
trên tàu.

Trong trường hợp có khiếu nại thiếu hụt hàng dẫn đến kiện 
tụng và phân xử, nên xem xét kỹ các phương pháp kiểm 
đếm. Ngay khi có thể, những thông tin liên quan tới hoạt 
động kiểm đếm hàng dưới đây được tiến hành thay mặt 
cho tàu và bởi tất cả các bên thứ ba nên được ghi chép lại:

•  Các chi tiết và thời gian của bất cứ hầm hàng nào được 
dỡ cùng thời điểm

•  Số lượng tất cả những người kiểm đếm ở mỗi hầm hàng 
lần lượt đại diện cho tàu và cho bên thứ ba

•  Vị trí của những người kiểm đếm (ví dụ trong hầm hàng, 
trên boong tàu, trên bến cảng)

•  Các phương pháp kiểm đếm được sử dụng (ví dụ dù các 
bao hàng được đếm riêng lẻ hoặc nếu nó được giả định 
số lượng bao hàng cụ thể mà mỗi cáp treo cẩu hoặc xe 
tải mang được)

•  Dù việc kiểm đếm của bên thứ ba được tiến hành riêng lẻ, 
hoặc dù có vẻ có sự thông đồng giữa họ liên quan đến số 
lượng hàng hóa được dỡ.

Mở Niêm Phong Các Hầm Hàng
Giám định viên được chỉ định bởi bên có quyền lợi hàng 
hóa nên được mời tham gia khi giám định viên của tàu dỡ 
niêm phong tại cảng dỡ hàng. Ngay khi mở các nắp hầm 
hàng, hình ảnh bề mặt hàng hóa và viền quanh hầm hàng 
ở mỗi hầm hàng nên được chụp ảnh kỹ thuật số có độ phân 
giải cao trước khi các bao hàng được dỡ. Những hình ảnh 
như vậy sẽ cung cấp bằng chứng rõ ràng về tình trạng rõ 
rệt của lớp hàng hóa trên cùng khi đến nơi và có thể giúp 
bác bỏ các giả định về việc nước rò rỉ qua nắp hầm hàng 
xảy ra sau đó.

Với nhiều cảng dỡ hàng, có thể việc niêm phong lại hầm 
hàng sau mỗi cảng trung chuyển dỡ hàng là việc nên làm 
bởi có nhiều trường hợp trước đây khi hàng đến mà hầm 

Giấy kraft cho thấy các đốm gỉ sét và dấu hiệu của việc bị ướt sau đó được 
làm khô
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Độ ẩm đo được dưới lớp ni-lon được sử dụng trong sắp xếp lót hàng Hàng 
Hải Liên Minh
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hàng bị mất niêm phong đã bị Hải Quan phạt. Các đại lý tàu 
sở tại nên được tư vấn trong trường hợp này.

Tình Trạng Hàng Hóa
Nếu lớp hàng hóa trên cùng hoặc giấy kraft che phủ bề mặt 
của khu vực xếp hàng có dấu hiệu hư hỏng do nước hoặc 
biến màu do nước, vị trí bị hư hỏng liên quan đến các viền 
bao quanh hầm hàng, lỗ thông trong hầm hàng và nắp hầm 
hàng chỗ nối nên được ghi chép hoặc chụp lại. Các vết gỉ 
sét mới bên trong viền bao quanh hầm hàng, mặt trong vách 
nghiêng phía trên hoặc trên bề mặt các bao hàng hoặc giấy 
kraft có thể cho thấy nước biển xâm nhập trong quá trình 
vận chuyển. Việc kiểm tra clo bằng nitrat bạc thường sẽ cho 
thấy liệu có xảy ra trường hợp này hay không.

Bất cứ bao hàng nào bị ẩm hoặc bị hư hỏng do nước được 
tìm thấy trong quá trình dỡ hàng nên được ghi lại hoặc chụp 
ảnh, chú ý vị trí chính xác của chúng trong khu vực xếp 
hàng và liệu chúng có bị gỉ sét/ướt khôn do có khả năng 
tiếp xúc với tôn vỏ tàu. Nếu mọi phía được bao quanh bởi 
hàng hóa chất lượng, thì các bao hàng này có lẽ đã bị hư 
hỏng trước khi xếp lên do mưa hoặc trong quá trình xếp lên 
từ xà lan ướt. Một cách khác, việc làm mát ở rìa bao quanh 
khu vực xếp hàng hoặc các túi khí tự nóng lên có lẽ đã tạo 
ra sự chênh lệch nhiệt độ dẫn đến di trú độ ẩm, hoặc bản 
thân gạo có lẽ có độ ẩm quá mức cho phép khi xếp lên tàu 

dẫn đến biến chất ở một khu vực cục bộ. Hàng gạo bao bị 
hỏng do thấm nước nằm ở đáy hầm hàng, vách nghiêng tại 
hông bên dưới và các bên khu vực bao quanh tàu thường 
cho thấy sự tiếp xúc với mồ hôi toát ra từ tàu.

Nếu thấy nhiều bao hàng bị biến màu hoặc chuyển màu 
nâu, nên kiểm tra để xác định liệu chúng có được xếp lên 
bề mặt nóng chẳng hạn như các thùng chứa dầu nhiên liệu 
được đốt nóng. Gạo đồ (parboiled rice) có vẻ dễ bị hư hỏng 
hơn những loại khác.

Gạo trắng được đánh bóng có thể bị ảnh hưởng bởi việc 
vón cục nếu lớp phủ ngoài không được áp dụng phù hợp 
hoặc bị hỏng, thay vì do độ ẩm quá mức cho phép.

Bất cứ bằng chứng nào về tình trạng hư hỏng hoặc biến 
chất cũng luôn được chụp lại, ghi chép hoặc báo cho công 
ty ngay lập tức. Giám định viên đại diện cho tàu cũng nên 
điều tra tình trạng hư hỏng này để chắc chắn liệu tình trạng 
này do tàu, bên thứ ba hay một nhược điểm vốn có (inherent 
vice) của hàng hóa gây ra. Tùy thuộc vào phạm vi, mức độ 
nghiêm trọng và nguyên nhân của sự hư hỏng, có thể cần 
phải chỉ định một chuyên gia tư vấn thêm.

Nếu thấy gạo bị hư hỏng sau khi dỡ hàng trong điều kiện tốt 

(ví dụ nếu các bao gạo được đặt trên cầu cảng trong khi  
mưa hoặc nếu các bao hàng trên xe tải hoặc xà lan không 

Chèn lót hàng theo cách truyền thống với bằng chứng về lượng độ ẩm trên  vách nghiêng tại hông bên dưới

Ả
nh

 đ
ư

ợc
 c

un
g 

cấ
p 

bở
i: 

E
TI

C
/A

fri
ca

 P
&

I S
er

vi
ce

s



được che phủ kịp thời bằng vải bạt khi có mưa), thuyền 
trưởng nên phát hành thư kháng nghị như một cách phòng 
tránh.

Nếu gạo được xếp lên trong điều kiện rất lạnh (ví dụ như 
Miền Bắc Trung Quốc vào mùa đông) và được dỡ ở một 
nơi ấm áp hơn nhiều, hàng hóa có thể toát mồ hôi trên các 
bao hàng trong quá trình dỡ hàng hoặc sau khi đưa vào bờ. 
Những bao hàng như vậy không nên được đặt trong kho 
bảo quản cho tới khi đã làm khô mồ hôi.

Báo Cáo Dỡ Hàng
Các nhân viên kiểm đếm nên được hướng dẫn chuẩn bị 
một báo cáo dỡ hàng ghi lại số lượng các bao hàng có chất 
lượng tốt và số lượng các bao hàng bị hư hỏng sau khi 
đã dỡ mỗi ngày. Loại hư hỏng nên được cụ thể hóa (ví dụ 
như rách, ẩm, ướt, mốc, bẩn hoặc vón cục). Các ghi chép 
cũng nên trình bày số lượng các bao hàng quét dọn từ các 
hầm hàng, bị ăn cắp, bị thất lạc trên tàu trong quá trình vận 
chuyển hàng hóa, phát hiện bị rỗng, hoặc được biếu tặng 
của chủ hàng cho bên thứ ba.

Nếu thuyền trưởng được yêu cầu thông qua các báo cáo 
dỡ hàng hàng ngày do các nhân viên kiểm đếm đại diện 
cho bên có quyền lợi hàng hóa lập, thì thuyền trưởng nên 
ký các báo cáo này là ‘’chỉ dành cho mục đích lập biên lai” 
(for receipt only). 

Tuy nhiên, nếu bên có quyền lợi hàng hóa sẵn sàng sửa 

dổi các ghi chép kiểm đếm của tàu, thì thuyền trưởng có 
thể ký những báo cáo dỡ hàng này, bổ sung bất cứ nhận 
xét tiêu chuẩn nào nếu cần. Cả hai bộ số liệu kiểm đếm hầu 
hết nhất định sẽ khác nhau mỗi ngày. Tuy nhiên, đây không 
nhất thiết là nguyên nhân gây quan ngại trừ khi có sự khác 
nhau lớn. Trong trường hợp như vậy, hoặc nếu các số khớp 
nhau, nên liên hệ với đại diện sở tại của Hội để được tư vấn.

Bề Mặt Hàng Hóa
Nhân viên phụ trách theo dõi hàng hóa nên đảm bảo các 
công nhân bốc vác dỡ các bao hàng bằng tay và không để 
bề mặt hàng hóa nằm dọc, bị rách ra hay ở vị trí cao. Những 
bề mặt hàng hóa không được hỗ trợ thường đổ ra, dẫn đến 
những ảnh hưởng tai hại, thiệt hại hoặc hư hỏng hàng hóa.

Quét dọn Hàng Hóa
Khi hàng quét dọn được đóng bao lại, những bao này 
thường được đổ đầy tràn tới mức chúng có thể vượt trọng 
lượng của một bao hàng tiêu chuẩn ở mức đáng kể. Nếu 
số lượng hàng thu gom quét dọn trên tàu nhiều, việc này có 
thể dẫn tới sự thiếu hụt nhận thấy rõ. Tương tự, các lỗi kiểm 
đếm có thể xảy ra nếu các nhân viên kiểm đếm giả định mỗi 
cáp treo cẩu hoặc tấm lưới chứa một số lượng bao hàng cụ 
thể thay vì xác định số lượng thực tế. Nếu thấy một trong hai 
quy trình này, nên phát hành thư kháng nghị.

Ăn Cắp và Trộm 
Nguy cơ gạo bị lấy cắp ở nhiều cảng dỡ hàng được ghi 
nhận nhiều. Thường thì, những người bốc vác bên trong 

Nên tránh trường hợp các bề mặt hàng hóa không được bọc tốt do dễ bị đổ
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các hầm hàng sẽ mở các bao hàng và chuyển hàng bên 
trong vào một túi ni-lon nhỏ, buộc kín chúng bằng vải/quần 
áo của họ khi họ rời tàu. Mặc dù người ta có thể thông cảm 
với những người lấy một lượng gạo nhỏ để nuôi bản thân 
và gia đình, nhưng việc những kẻ cướp bóc sở tại tổ chức 
những việc như thế và việc những người bốc vác ăn trộm 
gạo trong một vài chuyến bốc vác lên trong cùng một ca làm 
thực tế không phải là hiếm.

Những người bốc vác bị phát hiện có thể trở nên đe dọa 
hoặc hung dữ và có lẽ cũng cố hăm dọa nhân viên bảo vệ 
để họ có thể tự do tiếp tục các hành động trộm cắp. Ở quy 
mô lớn hơn một chút, cũng có những trường hợp gạo được 
bốc dỡ trực tiếp vào xe tải được những tên trộm điều khiển 
chứ không phải là người nhận.

Để kiểm soát nạn trộm cắp, các Hội Viên nên chỉ định các 
nhân viên bảo vệ của mình, nhất là trang bị chó canh gác, 
như một biện pháp ngăn chặn. Mặc dù những biện pháp 
như vậy thường không ngăn chặn triệt để nguy cơ này 
được, nhưng có khả năng những tên có ý định trộm có lẽ sẽ 
tìm kiếm mục tiêu dễ dàng hơn ở đâu đó.

Trông thấy bất cứ ai trong hầm hàng mà không có vẻ là 
nhân viên bốc vác thì nên yêu cầu họ rời đi. Nếu trông thấy 
việc trộm cắp, nên yêu cầu những người liên quan dừng lại 
và nên hướng dẫn nhân viên bảo vệ đưa họ lên bờ và ngăn 
không cho họ quay lại.

Bất cứ hầm hàng nào không diễn ra hoạt động làm hàng 
cũng nên được đóng lại và khóa vào.

Nếu việc trộm cắp bắt đầu không thể kiểm soát được, tàu 
chờ hàng có thể cảnh báo đóng nắp hầm và dừng việc làm 
hàng cho tới khi tất cả các bên đồng ý thực hiện theo hướng 
hành động phù hợp. Tuy nhiên, nên thực hiện bước này một 
cách cẩn thận và trước tiên nên hỏi ý kiến chủ tàu và đại 
diện sở tại của Hội. Nếu cần dừng hoạt động làm hàng do 
trộm cắp, thì nên hạn chế việc dừng đỗ ở mức thấp nhất bởi 
cảng vụ có thể yêu cầu tàu rời bến nếu các tàu khác đang 
chờ để dỡ hàng, hoặc có thể chịu phạt vì chiếm giữ bến 
cảng trong khi không có hoạt động nào.

Nếu những biện pháp này không giảm được nạn trộm cắp, 
thì thuyền trưởng nên ra thư kháng nghị buộc bên có quyền 
lợi hàng hóa chịu trách nhiệm cho những mất mát như vậy 
và chuyển cho tất cả các bên liên quan.

Nhật ký tàu 
Nhật ký làm hàng nên được ghi chép đầy đủ và lưu trên 
tàu trong suốt quá trình dỡ hàng, bao gồm chi tiết về tất cả 
những lần dừng đỗ.

Hình Ảnh 
Hình ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao về hàng hóa và 
hoạt động dỡ hàng nên được chụp lại trong suốt quá trình. 
Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện ở một số bến cảng 
nơi mà những người bốc vác có thể phản ứng một cách 
hung hăng.

Số lượng lớn hàng quét dọn thu gom  có thể làm tăng việc thiếu hàng rõ rệt do việc đổ đầy các bao hàng

Ả
nh

 đ
ư

ợc
 c

un
g 

cấ
p 

bở
i: 

E
TI

C
/A

fri
ca

 P
&

I S
er

vi
ce

s



Loss Prevention Bulletin

West of England Insurance Services (Luxembourg) S.A., Tower Bridge Court, 226 Tower Bridge Road, London, SE1 2UP

Loss Prevention Dept:  T: +(44) (0)20 7716 6106  F: +(44) (0)20 7716 6061  E: loss.prevention@westpandi.com  W: www.westpandi.com

Hàng Gạo Chở Rời
Bộ Luật Quốc Tế Vận Chuyển Hàng Hạt
Việc vận chuyển hàng gạo rời được chi phối bởi Luật Quốc 
Tế về Vận Chuyển An Toàn Hàng Hạt Rời, cũng được gọi 
là ‘’Luật Quốc Tế Vận Chuyển Hàng Hạt’’ của IMO. Để đáp 
ứng các yêu cầu ổn định tàu cần thiết, các hầm hàng thường 
được xếp đầy để ít hoặc không có không khí giữa lớp hàng 
trên cùng với trần hầm hàng. Những hầm hàng được xếp 
một phần có thể được che phủ bằng vải bạt hoặc những vật 
liệu tương tự và được xếp chồng lên với những bao hàng 
hoặc hàng hóa khác phù hợp. Trong cả hai trường hợp, 
việc này khiến cho sự lưu thông  gió khó khăn. Tuy nhiên, 
vẫn nên tuân thủ và ghi chép quy trình thông gió tiêu chuẩn.

Chuẩn Bị Hầm Hàng
Ngoài việc đảm bảo là các hầm hàng được dọn sạch tuân 
thủ điều khoản Vệ Sinh Hầm Hàng, tất cả các lớp tôn vỏ bên 
trong các hầm hàng nên trong tình trạng tốt (ví dụ đáy hầm 
hàng, két hông, két treo 2 bên mạn hầm hàng, lớp tôn vỏ 
mặt trong của nắp hầm hàng, thang xuống hầm hàng, ống 
thông gió). Ngoài ra, nên hỏi người thuê tàu hoặc người gửi 
hàng liệu họ có bất cứ yêu cầu vệ sinh hầm hàng cụ thể nào 
không để giảm thiểu khả năng trì hoãn hoặc phát sinh chi 
phí ở cảng xếp hàng.

Các lớp lót hông đáy hầm hàng nên được che phủ bằng vải 
bạt (vải khố) hoặc loại vải tương tự để ngăn gạo tràn vào 
giếng la canh.

Bụi Bẩn
Bụi bẩn có thể hình thành trong quá trình xếp hàng, mặc 
dù thường ít hơn đối với gạo số lượng lớn. Tuy nhiên, nên 
bảo vệ các thiết bị dễ hư hỏng chẳng hạn như các máy quét 
radar và các nhân viên trên tàu phải mặc Thiết Bị Bảo Hộ 
Cá Nhân phù hợp (PPE) chẳng hạn như kính bảo hộ, mặt 
nạ chống bụi và áo bảo hộ dài tay.

Giám Định Viên
Gạo chở rời với số lượng lớn cũng có khả năng bị khiếu nại 
không kém gạo đóng bao. Các Hội Viên nên chỉ định một 
giám định viên độc lập và đại lý của mình tại các cảng xếp 
hàng và dỡ hàng để bảo vệ các quyền lợi của mình. Giám 
định viên nên được hướng dẫn để:

•  Tiến hành giám định mớn nước ban đầu và lúc kết thúc

•  Kiểm tra tình trạng gạo

•  Giám sát và ghi chép độ ẩm cũng như nhiệt độ của gạo

•  Kiểm tra xem gạo có bị côn trùng, mối mọt xâm hại hoặc 
bị nhiễm bẩn không.

•  Loại bỏ bất cứ bao gạo nào không đạt chất lượng

•  Cung cấp cho tàu các mẫu hàng được niêm phong lấy 
được trong quá trình xếp hàng từ tất cả các hầm hàng

•  Niêm phong các hầm hàng sau khi xếphàng lên/mở niêm 
phong các hầm hàng trước khi dỡ hàng

•  Hỗ trợ thuyền trưởng đưa các điều khoản vào Biên lai 
Thuyền Phó và Vận đơn khi cần thiết 

Chỉ định một giám định viên hoặc đại lý cảng để đại diện cho 
cả bên có quyền lợi hàng hóa và tàu là việc làm không khôn 
ngoan bởi giám định viên sẽ ưu ái bên có quyền lợi hàng 
hóa hơn. Nên thuê các nhân viên bảo vệ độc lập ở cảng dỡ 
hàng.  Bên có quyền lợi hàng hóa nên được mời tham gia 
tất cả các hoạt động giám định mớn nước và niêm phong/
mở niêm phong các hầm hàng.

Đóng Bao Khi Dỡ hàng
Gạo chở rời đôi khi sẽ được đóng bao tại bến cảng bằng 
các móc treo của tàu. Bên có quyền lợi hàng hóa và giám 
định viên của họ thường sẽ theo dõi các báo cáo dỡ hàng 
hàng ngày ghi rõ số lượng bao hàng được bốc dỡ. Khi được 
cho xem các báo cáo như vậy, thuyền trưởng nên bổ sung 
các nhận xét phù hợp để làm rõ số lượng hàng hóa được 
bốc dỡ đã không được tính toán chính xác và được dựa trên 
trọng lượng giả định trên mỗi bao hàng (thường là 50 kg). 
Các máy đóng bao rõ ràng là không chính xác và cần được 
hiệu chuẩn lại và trọng lượng của các bao hàng nên được 
kiểm tra lại thường xuyên, lý tưởng là tối thiểu mỗi giờ một 
lần. Ngay khi có thể, các giám định viên nên cân các bao 
hàng được đóng bằng máy đóng bao một cách ngẫu nhiên 
để kiểm tra những điều bất thường.

Ghi Chép và Hình Ảnh 
Thuyền viên trên tàu nên giữ lại nhật ký làm hàng ghi chép 
đầy đủ bao gồm các chi tiết về bất cứ lần dừng đỗ nào. Nên 
lưu giữ ghi chép bằng hình ảnh, lý tưởng là nên chụp ảnh 
hàng gạo băng máy kỹ thuật số có độ phân giải cao, lớp 
hàng trên cùng trong mỗi hầm hàng trước khi đóng nắp hầm 
hàng, tình trạng hàng hóa khi mở nắp hầm hàng tại cảng dỡ 
hàng và vào những khoảng thời gian cách quãng đều đặn 
trong quá trình dỡ hàng.

Các Hội Viên cần được hướng dẫn thêm nên liên hệ với Bộ 
phận Đề phòng và Hạn chế Tổn thất.


