
Giới thiệu
Hội P&I đã ghi nhận số lượng các khiếu nại gia tăng liên 
quan đến tổn thất do va chạm khi thực hiện hoạt động 
chuyển hàng (STS), chủ yếu trong quá trình điều động tàu. 
Theo đó, một số sự cố rất nghiêm trọng đã xảy ra.

Sau khi tiến hành đánh giá các khiếu nại, dường như phần 
lớn các sự cố đã xảy ra trong điều kiện có thể không phù 
hợp với hoạt động STS. Nói chung, các yếu tố góp phần 
làm phát sinh các sự cố trên bao gồm một hoặc nhiều yếu 
tố sau đây:

•    Điều kiện thời tiết bất lợi như sóng cao, gió lớn, dòng chảy 
mạnh và/hoặc thủy triều. Trong trường hợp một tàu con, 
được neo dọc mạn tàu cùng với một tàu mẹ đang neo 
đậu, đã va chạm với nhau khi cố gắng kéo neo trong điều 
kiện gió Cấp 8. Một lượng đáng kể các sự cố khác xảy ra 
trong trường hợp có gió Cấp 6 hoặc cấp cao hơn.

•    Sườn ngang của tàu nằm trên một dải sóng cồn trong khi 
đang dỡ hàng trên một tàu đang bị mắc cạn một phần. 
Sóng cồn trở nên mạnh hơn khi làm hàng khiến cho hai 
tàu dềnh lên tới 10 độ và va vào nhau.

•    Thông tin liên lạc không thông suốt và dẫn đến hiểu lầm 
giữa các tàu.

•    Vượt quá tốc độ khi đang di chuyển về phía trước hoặc 
trong quá trình tiếp mạn, trong khi cả hai tàu đang hoạt 
động.

•    Một tàu đang có máy tới và một tàu đang máy lùi và tìm 
cách quay trở trong khi khoảng cách gần nhau, không 
tính đến việc quay trở của mũi tàu đã làm cho tàu đang 
điều động di chuyển theo chiều ngược lại tại điểm bắt đầu 
quay vòng.

•    Số lượng đệm chống va không đủ hoặc loại/kích thước 
của đệm chống va không phù hợp. Ngoài ra đệm chống 
va không đặt đúng vị trí ở vùng gần với gờ hoặc dọc mạn 
tàu, hoặc không có bất kỳ đệm chống va nào tại các khu 
vực này.

•    Không đủ số lượng thuyền viên khi neo tàu. Tàu con bị 
buộc phải neo dọc mạn tàu mẹ đang neo đậu trong một 
thời gian dài với điều kiện thời tiết xấu trong khi thuyền 
viên làm công tác buộc tàu di chuyển từ đầu của tàu này 
đến đầu tàu khác để thả dây. Cuối cùng thì các tàu đã va 
chạm với nhau.

•    Cố gắng để buộc dọc mạn tàu mẹ đang neo đậu trong khi 
lại buộc cùng mạn với neo của tàu mẹ, điều này đi ngược 
với phương pháp thực hành tốt nhất.

•    Sử dụng tàu kéo không phù hợp. Một tàu kéo đã được 
hướng dẫn là phải kéo mũi của tàu con đi ra xa tàu mẹ 
đang neo đậu và có hiện tượng đang đi trệch hướng do có 
gió to, thay vì sử dụng tàu kéo để giữ tàu mẹ ổn định. Tàu 
mẹ lắc lư và va chạm với tàu con, gây thiệt hại đáng kể.

Thả neo và kéo neo được tiến hành phù hợp với Kế hoạch 
Hoạt động STS, Hệ thống Quản lý An toàn, các yêu cầu của 
địa phương, quốc gia sở tại và hoặc quốc gia cờ tàu có thể 
áp dụng và các hướng dẫn được cập nhật mới nhất của các 
ấn phẩm sau đây:

Hướng dẫn chuyển hàng giữa tàu với tàu (STS) của ICS/
CDI/OCIMF/SIGTTO áp dụng cho hàng Xăng dầu, Hóa chất 
và Khí hóa lỏng (“Hướng dẫn chuyển hàng STS”)

•    Hướng dẫn của IMO về ô nhiễm dầu, Mục 1 Ngăn ngừa, 
Chương 6 Chuyển dầu và dầu thô và các sản phẩm xăng 
dầu giữa các tàu trong khi hoạt động hoặc thả neo.

Cảnh báo an toàn này nêu bật những rủi ro và biện pháp 
bảo vệ cần được xem xét để giảm khả năng thiệt hại do va 
chạm trong thời gian thả neo và kéo neo trong khi thực hiện 
hoạt động STS.

Lập kế hoạch và chuẩn bị cho hoạt động STS
Hoạt động STS có thể diễn ra trong khi cả hai tàu đang 
hoạt động hoặc khi một tàu đang neo đậu. Khi cả hai tàu 
đang hoạt động, thường thì tàu lớn hơn sẽ di chuyển theo 
một hướng ổn định và duy trì tốc độ không đổi, thường là 
khoảng 5 hải lý, giữ cho hướng gió thổi vào mạn trái và biển 
ở mạn trái của tàu, trong khi tàu nhỏ hơn thả neo ở mạn 
phải. Hai tàu có thể thực hiện chuyển hàng trong khi đang 
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hoạt động hoặc có thể dừng lại và thả trôi để chuyển hàng 
hóa. Đôi khi khu vực sở tại có thể yêu cầu điều kiện thực 
hiện khác.

Cần phải tiến hành đánh giá rủi ro trước khi tiến hành hoạt 
động STS. Đối với hoạt động STS thường xuyên thì có thể 
sử dụng đánh giá rủi ro chung. Tuy nhiên, nếu dự đoán các 
điều kiện hoặc yếu tố bất thường có thể xảy ra thì cần phải 
đánh giá rủi ro chi tiết hơn. Ngoài việc đánh giá hoạt động 
chuyển hàng (nằm ngoài phạm vi của cảnh báo an toàn này) 
thì đánh giá rủi ro cần phải giải quyết tất cả các khía cạnh 
của quy trình tiếp mạn, thả neo, kéo neo và khởi hành.

Cần phải chỉ định trước một sỹ quan chịu trách nhiệm Kiểm 
soát Tư vấn Chung (POAC) để giám sát và quản lý hoạt 
động STS. Sỹ quan này có thể là một trong các thuyền 
trưởng hoặc là một sỹ quan giám sát hoạt động STS đã 
được đào tạo và có nhiều kinh nghiệm, thường được biết 
đến như là một “chuyên gia về thả neo”. Nếu thuyền trưởng 
không có kinh nghiệm về hoạt động STS thì nên chỉ định 
một sỹ quan giám sát hoạt động STS để đưa ra ý kiến tư 
vấn và trợ giúp.

Thời tiết không thích hợp là một yếu tố quan trọng trong rất 
nhiều các sự cố STS của Hội, cần thiết phải tiến hành đánh 
giá thận trọng dòng chảy, điều kiện thời tiết, tình hình biển 
và thủy triều tại thời điểm hiện tại và dự báo trước khi quyết 
định có bắt đầu thực hiện hoạt động STS hay không. Nội 
dung đánh giá phải bao gồm các yếu tố sau:

•    Dự báo thời tiết.

•    Khoảng thời gian thời tiết phù hợp để hoàn thành hoạt 
động STS một cách an toàn, bao gồm có đủ thời gian dự 
phòng cho bất kỳ sự chậm trễ nào có thể xảy ra.

•    Tầm nhìn.

•    Hướng, chiều cao và chiều dài của sóng cồn và ảnh 
hưởng của sóng cồn đến chuyển động của các tàu, đặc 
biệt là nếu các tàu có sườn ngang nằm trên sóng cồn và 
bắt đầu lắc lư.

•    Tốc độ và hướng gió.

•    Ảnh hưởng của gió đối với các tàu có mạn khô cao.

•    Độ mạnh/ yếu và hướng của dòng chảy và/hoặc thủy 
triều.

•    Hướng tương đối của gió, dòng chảy và/hoặc thủy triều.

•    Nếu một trong hai tàu đang neo đậu thì khả năng tàu đi 
trệch hướng trong điều kiện thời tiết hiện tại hoặc được 
dự báo.

Hoạt động thả neo và kéo neo STS nên diễn ra vào ban 
ngày, trừ khi có những người tham gia giàu kinh nghiệm để 
thực hiện các hoạt động này vào ban đêm.

Các nhân viên chủ chốt cần được trang bị bộ đàm cầm tay 
có khả năng giao tiếp hai chiều giữa tàu với tàu trong thời 
gian tiến hành hoạt động STS. Nếu tần số không phù hợp, 
một tàu nên cung cấp bộ đàm cầm tay dự phòng cho tàu kia 
trong thời gian chuyển hàng.

Hai tàu cần phải thảo luận và thống nhất trước về tất cả các 
bước của hoạt động STS. Việc sử dụng chung cần được 
thực hiện dựa trên danh sách kiểm tra hoạt động chung, 
chẳng hạn như danh sách kiểm tra quy định trong Hướng 
dẫn chuyển hàng STS. 

Cần phải thông báo trước cho tất cả các nhân viên tham 
gia vào hoạt động STS để đảm bảo rằng họ nắm rõ mỗi giai 
đoạn của hoạt động STS và các rủi ro đặc biệt.

Thông tin liên lạc tốt giữa tàu với tàu đóng vai trò cốt yếu 
trong quá trình tiếp mạn và trong toàn bộ quá trình thả neo. 
Cần phải thống nhất trước về ngôn ngữ làm việc chung.

Lắp đặt đệm chống va
Phải sử dụng đệm chống va thích hợp để phòng tránh va 
chạm trong quá trình thả neo và kéo neo, và để giữ cho các 
tàu tách riêng ra trong quá trình chuyển hàng. Đệm chống 
va có kích thước đầy đủ, được lắp đặt đúng vị trí và đủ số 
lượng.

Cần phải đặt các đệm chống va chính giữa các thân tàu để 
bảo vệ và tách riêng các tàu trong khi hai tàu đang cùng 
được thả neo. Các đệm chống va thứ cấp phải được bố trí 
ở gờ và dọc mạn tàu để bảo vệ các khu vực có nguy cơ bị 
tổn thất do va chạm cao nhất khi điều động tàu.

Các đệm chống va thường được sử dụng bởi tàu đang 
được điều động để giảm thiểu rủi ro tổn thất nếu tàu va 
chạm với một phần không được bảo vệ của thân vỏ tàu 
khác. Các đệm chống va thường được bố trí bằng tàu dịch 
vụ do nhà cung cấp dịch vụ STS chỉ định thuê.

Cần phải tính toán số lượng, chủng loại và vị trí của các 
đệm chống va một cách thận trọng. Các thông tin chung quy 
định trong Hướng dẫn chuyển hàng STS có thể hỗ trợ vấn 
đề này. Có thể nhận được tư vấn cụ thể về cách bố trí các 
đệm chống va cho các tàu và/hoặc hoạt động cụ thể từ các 
nhà sản xuất và nhà cung cấp đệm chống va.

Do có thể khó kiểm soát chính xác tốc độ tiếp mạn khi đang 
ở xa bờ, cần cân nhắc sử dụng các đệm chống va có diện 
tích lớn hơn một chút so với diện tích cần thiết để cho phép 
tốc độ tiếp mạn và lực thả neo có thể cao hơn so với dự 
định.

Khi các đệm chống va được giao cho tàu, nếu có thể thì cần 
phải kiểm tra các đệm chống va này bằng mắt để đảm bảo 
chúng đáp ứng yêu cầu. Phải kiểm tra kỹ lưỡng dây neo của 
các đệm chống va theo cùng một cách. Cần phải lắp đặt các 
đệm chống va bằng khí nén (Yokohama) phù hợp với Tiêu 
chuẩn quốc tế ISO 17.357 và phải có van an toàn đã được 
kiểm tra và chứng nhận trong vòng hai năm gần nhất. Phải 
kiểm tra nhà cung cấp để xác nhận các chi tiết này. Tất cả 
các đệm khí nén nên có thời gian sử dụng dưới 15 năm.

Trước khi kéo neo, có thể cần phải xác định lại vị trí của các 
đệm chống va thứ cấp do chênh lệch chiều cao mạn khô 
sau khi tiến hành hoạt động giao hàng có thể đã làm thay 
đổi điểm tiếp xúc trên gờ và dọc mạn tàu.



Thả neo
Cả hai tàu đều cần phải được giữ theo phương thẳng đứng 
và được xoay buồm phù hợp theo hướng gió. Không vật gì 
được nhô ra từ trên mạn tàu ở bên thả neo.

Nếu cần phải tiến hành thả neo vào ban đêm thì cần chiếu 
thắp sáng boong chính, nếu có thể, chiếu sáng các đệm 
chống va. Khi đặt đèn chiếu sáng, cần phải thận trọng để 
đảm bảo rằng chúng không hướng đến buồng lái của tàu 
kia.

Các động cơ, động cơ đẩy, động cơ lái và thiết bị định vị 
của cả hai tàu cần phải ở trạng thái hoạt động tốt và phải 
được kiểm tra trước khi tiếp mạn. Cả hai tàu cần phải kiểm 
tra xem có thể liên lạc tốt với nhau hay không trước khi tiến 
hành hoạt động STS.

Tất cả các đèn chuyển hướng, tín hiệu và tín hiệu âm thanh 
theo yêu cầu của Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va 
tàu thuyền trên biển (COLREGS) phải được hiển thị và phát 
ra âm thanh khi cần thiết, bao gồm tín hiệu điều động và các 
yêu cầu đối với các tàu bị hạn chế về khả năng điều động 
khi tiến hành hoạt động chuyển hàng STS.

Cần phải thống nhất kế hoạch thả neo trước khi bắt đầu 
hoạt động. Số lượng các dây neo và vị trí của chúng sẽ 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm cả kích thước của tàu, 
chiều cao mạn khô, điều kiện thời tiết và địa điểm và vị trí 
tương đối của con lăn dẫn hướng thả neo. Thông thường 
cho các dây neo đi qua tàu điều động đến tàu kia duy trì 
đường đi và tốc độ của tàu hoặc thả neo, khi thích hợp.

Dây ném và khóa neo phải được chuẩn bị sẵn và dây buộc 
tàu và dây chịu lực phải được thả ra. Phải kiểm tra tình trạng 
của tất cả các dây trước. Tời kéo phải được kiểm tra và dây 
neo dự phòng phải được chuẩn bị sẵn. Phải thảo luận trước 
với đội neo tàu về khu vực dây quật lại và phải lắp đặt các 
rìu cứu hỏa hoặc cưa hình cung tại mỗi điểm thả neo để cắt 
dây nếu cần thiết.

Phải có đủ số lượng thuyền viên ở phía trước và đuôi tàu 
để đảm bảo có thể tiến hành hoạt động buộc tàu một cách 
an toàn và hoàn thành một cách kịp thời.

Cần kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc với các 
nhân viên buộc tàu trước khi bắt đầu tiếp mạn.

Phải duy trì một hệ thống theo dõi toàn diện tại 
buồng lái, bao gồm thiết bị quan sát thích hợp 
cần trong suốt thời gian tiếp mạn và trong quá 
trình buộc tàu.

Tàu phải được lái bởi một người lái tàu thành 
thạo và sỹ quan quản lý hệ thống theo dõi nên 
kiểm tra xem tất cả các lệnh của người lái tàu 
được tuân thủ chặt chẽ chưa.

Nếu các quy định của địa phương yêu cầu hoa 
tiêu phải có mặt thì cần phải nhớ rằng thuyền 
trưởng vẫn là người chịu trách nhiệm chung 
và là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt 
động điều động và an toàn của tàu. Nếu có 
nghi ngờ phát sinh liên quan đến lệnh của hoa 
tiêu thì thuyền trưởng không nên ngần ngại 
làm rõ và tiến hành các biện pháp cần thiết để 

phòng tránh sự cố.

Trước khi tiếp mạn, cả hai tàu cần phải thống nhất đường 
đi và vận tốc khi tiến hành buộc tàu.

Nếu có thể, và để tránh những thay đổi đột ngột về động 
lượng, cần phải kiểm soát vận tốc bằng cách điều chỉnh 
vòng quay động cơ thay vì sử dụng khẩu lệnh máy . Nếu 
có thể, điều chỉnh nhỏ đối với vòng quay của chân vịt là lý 
tưởng để điều chỉnh tốc độ ở mức vừa phải. Cần phải xác 
nhận trước và theo dõi chặt chẽ số lượng công tắc khởi 
động bằng không khí có sẵn cho các động cơ diesel. 

Tàu không được điều động không được thay đổi đường đi 
và vận tốc trừ khi được POAC hoặc thuyền trưởng của tàu 
kia cho phép. 

Chỉ nên bắt đầu tiến hành hoạt động STS khi cả hai tàu 
khẳng định đã sẵn sàng.

Nếu hai tàu không liên lạc được với nhau trong thời gian tiếp 
mạn thì phải hủy bỏ hoạt động để đảm bảo an toàn. Sau đó 
hai tàu sẽ di chuyển ra xa nhau.

Không được vượt quá góc vào khớp của tàu điều động. 
Thông thường tàu bị điều động sẽ đi về phía dọc mạn của 
tàu khác và đi theo một đường song song khi đạt khoảng 
cách thích hợp trước khi di chuyển đến vị trí mong muốn. 
Sau đó tàu điều động sẽ sử dụng chuyển động nhỏ của 
động cơ và bánh lái để di chuyển bên cạnh một cách từ từ.

Cần phải tính đến tác động tương tác khi điều động ở tầm 
gần.

Một khi hai tàu đang ở gần nhau thì các dây buộc tàu phải 
được luồn qua phù hợp với kế hoạch neo đậu. Khi buộc 
không nên thắt chặt dây buộc tàu quá để tránh kéo hai mũi 
tàu gần vào nhau quá, hoặc làm căng cáp neo trong trường 
hợp một tàu đang neo đậu.

Cả hai tàu nên chạy bằng hơi nước với cùng tốc độ khi tàu 
điều động bên cạnh. Nên tránh các chuyển động ở phía sau.

Nếu một trong hai tàu phải neo đậu để thực hiện hoạt động 
chuyển hàng STS thì nên sử dụng neo nằm ở phía đối diện 

Thuyền cứu hộ bị hỏng nghiêm trọng do bị va chạm với gờ của tàu chở hàng khác trong 
khi đang điều động dọc mạn tàu
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với phía diễn ra hoạt động STS. Khi xem xét chiều dài của 
cáp neo cần phải sử dụng thì thuyền trưởng cần ghi nhớ 
rằng cáp neo phải giữ được trọng lượng của cả hai tàu. Do 
đó cáp neo sẽ phải dài hơn thông thường.

Sau khi thả neo, tàu phải được dừng lại và cho phép duy 
trì theo một hướng ổn định và xuôi theo hướng gió, hướng 
biển, dòng chảy và thủy triều. Sau đó tàu được điều động 
có thể bắt đầu tiếp mạn. Khi có thủy triều tàu điều động nên 
chờ đợi cho đến khi tàu đang neo đậu không còn bị lắc lư 
trước khi tiếp tục thực hiện hoạt động STS.

Nếu cần phải sử dụng tàu kéo như là một biện pháp kiểm 
soát sau khi đã tiến hành đánh giá rủi ro thì tàu kéo sẽ được 
sử dụng để hỗ trợ tàu được điều động thả neo dọc theo mạn 
của tàu đang neo đậu.

Nếu tàu đang neo đậu đi trệch hướng quá nhiều thì nên 
sử dụng một tàu kéo đuôi để cho giữ cho tàu đi theo một 
hướng ổn định. Nếu không có tàu kéo thì quá trình tiếp 
mạn sẽ được hoãn lại cho đến khi tình hình được cải 
thiện. Khi điều kiện cho phép, các tàu có thể thực hiện các 
hoạt động thả neo trong khi đang hoạt động và neo đậu 
sau đó.

Khi di chuyển về phía một tàu đang neo đậu mà không được 
một tàu kéo giữ lại thì phải đảm bảo góc vào khớp lớn hơn 
trong trường hợp tàu đang neo đậu bắt đầu bất ngờ lắc lư.

Kéo neo
Trước khi bắt đầu thì các vật cản nhô ra ở phía gần nhất với 
tàu kia nên được xếp gọn phía trong và phải tiến hành kiểm 
tra để đảm bảo rằng các đệm chống va vẫn được đặt đúng 
vị trí và được buộc chặt.

Phải kiểm tra trước tất cả các động cơ, động cơ đẩy, động 
cơ lái, thiết bị định vị và thông tin liên lạc (nội bộ và giữa các 
tàu). Chỉ được tiến hành kéo neo nếu tất cả mọi thứ đều 
trong tình trạng hoạt động tốt.

Phải thống nhất trước thứ tự thả dây buộc theo kế hoạch 
kéo neo. Người thả neo trên tàu điều động phải chờ hướng 
dẫn từ buồng lái trước khi nới lỏng dây. Thuyền viên trên tàu 
khác chỉ thả dây khi được người thả neo trên tàu điều động 
yêu cầu như vậy. Có thể sử dụng các chốt néo thả nhanh 
được mô tả trong Hướng dẫn chuyển hàng STS để giảm 
thiểu rủi ro. Một số nhà cung cấp dịch vụ STS có thể cung 
cấp các móc thả dây nhanh để dùng trong trường hợp này.

Khi đã kết thúc hoạt động STS thì thông thường hai tàu sẽ 
được định vị để gió và biển ở bên mạn trái (port side) của 
tàu trong khi tiến hành kéo neo. Sau đó hai tàu sẽ được lái 
ngược hướng gió để cho phép hai tàu đi ra xa nhau. Tuy 
nhiên, tùy từng địa phương có thể yêu cầu bố trí khác.

Sau khi đi tách riêng về phía trước và phía sau, thông 
thường tàu điều động sẽ thả dây ở phía mũi tàu khi được 
hướng dẫn làm như vậy và thả dây ở đuôi tàu một khi hai 

mũi tàu đã đi ra xa nhau. Cả hai tàu đều không được kéo 
dây về phía trước hoặc thả dây ở phía sau trong quá trình 
kéo neo. Tàu không điều động nên duy trì tốc độ và duy trì 
đường đi ổn định cho đến khi con tàu kia xác nhận rằng đã 
di chuyển ra khá xa.

Tất cả các đèn chuyển hướng, tín hiệu hình và tín hiệu âm 
thanh theo yêu cầu của Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm 
va tàu trên biển (COLREGS) phải được hiển thị và phát ra 
âm thanh khi cần thiết, bao gồm tín hiệu điều động trong 
quá trình kéo neo.

Hai tàu phải cẩn thận quan sát các phương tiện giao thông 
khác trong khu vực lân cận khi kéo neo và lái ra xa.

Nếu hai tàu đi trệch hướng quá nhiều sau khi kết thúc hoạt 
động chuyển hàng STS khi đang neo đậu thì nên sử dụng 
một tàu kéo đuôi để cho giữ cho tàu đi theo một hướng ổn 
định. Nếu không có tàu kéo thì tùy thuộc vào quan điểm của 
POAC, tàu đang neo đậu có thể kéo neo và di chuyển khỏi 
nơi đang neo đậu và thực hiện hoạt động kéo neo trong khi 
vẫn đang hoạt động.

Bảo hiểm
Thông thường thì hoạt động chuyển hàng STS sẽ được bảo 
hiểm theo Quy tắc, tuy nhiên, cần phải trao đổi trước với 
Công ty quản lý về các hoạt động chuyển hàng STS trong 
trường hợp đặc biệt như dỡ hàng trên một tàu đang bị mắc 
cạn do các hoạt động STS bất thường có thể không được 
bảo hiểm nếu bị coi là thiếu thận trọng, không an toàn, nguy 
hiểm hoặc không phù hợp (Quy tắc 19). Ngoài ra, Công ty 
quản lý có thể yêu cầu các biện pháp kiểm soát bổ sung để 
làm giảm thiểu rủi ro.

Nếu có nghi ngờ về việc một hoạt động chuyển hàng STS 
dự kiến có được bảo hiểm hay không thì cần phải liên hệ 
với Công ty quản lý để được tư vấn.

Cánh gà buồng lái bị hỏng nghiêm trọng khi tàu đang cố gắng đi ra xa một 
tàu đang neo đậu trong điều kiện thời tiết xấu
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