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10 ĐIỀU THUYỀN VIÊN CẦN LƯU Ý KHI RỜI TẦU 

 
Thuyền trưởng Đỗ Ngọc Hoài 

ISM VIETNAM 
Tháng 10/2020 

 
Ngày rời tầu để nghỉ phép có lễ là ngày đầy phấn chấn đối với mỗi thuyền viên. Trước đó ít hôm là những 
đêm trằn trọc, đóng gói đi đóng gói lại đồ đạc và hồi hộp. Chỉ có thuyền viên mới hiểu được niềm vui và cảm 
xúc khó tả của những người đi biển sau kỳ công tác vất vả và xa nhà cả năm trời. 

Trong thời gian đầy phấn chấn như vậy bạn thường hay dề bỏ qua những việc quan trọng cần lưu tâm trước 
khi rời tầu.  Giấy tờ, tiền bạc và nhiều thứ khác đều phải trong kế hoạch sắp xếp của bạn.  

Dưới đây là những lưu ý quan trọng giúp bạn không phải đau đầu về những gì cần lưu tâm và thực hiện trước 
khi rời tầu: 

1. Hộ chiếu và Sổ TV 

Hai loại giấy tờ quan trọng đối với thuyền viên là HCPT và Sổ TV. 
bạn phải kiểm tra chúng kỹ càng khi nhận từ Thuyền trưởng: tình 
trạng vật lý (có rách hay bị mờ do ẩm ướt hay không). Sổ TV phải có 
chữ ký của thuyền trưởng và được đóng dấu tầu cùng ngày tháng 
rời tầu cụ thể. Hai giấy tờ này là tài liệu tối quan trọng và hành trang 
đối với mỗi thuyền viên. 

 

 
 
 

2. Các loại giấy tờ khác 

Các loại giấy tờ khác như các chứng chỉ đi biển thưo STCW, chứng 
chỉ tiêm sốt vàng … cũng cần pahir được kiểm tra kỹ càng đầy đủ 
các đầu mục. Tốt nhất là bạn phải kiểm tra chúng theo checklist khi 
bàn giao. 

Ngoài ra vé máy may cần phải xem có đúng tên của mình trong hộ 
chiếu không, ngày giờ của chuyến bay. Bạn phải lưu số điện thoại 
của đại lý để xin hỗ trợ khi cần. Bạn đang chuẩn bị rời một nước và 
cần chuẩn bị các giấy tờ đầy đủ để tráng nhữn trục trặc khi làm thủ 
tục xuất cảnh. 

 

3. Bản Đánh giá thuyền viên 

 Là loại giấy tờ giúp TV có thể phát triển, đề bạt chức danh nghề 
nghiệp. Bản NX cần phải có chữ ký của thuyền trưởng, thời gian làm 
việc, đóng dấu tầu.  
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4. Tiền 

Bạn có thể được trả một số tiền trên tầu như các khoản làm ngoài 
giờ hay bạn tạm ứng để tiêu vặt hàng tháng. Cho dù thế nào đi nữa 
thì bạn cũng cần chuẩn bị một ít tiền lẻ để chi tiêu trong qúa trình di 
chuyển hay transit tại các sân bay. 

 

 

 

5. Tài liệu Công ty tầu nhờ chuyển về 

 Thuyền trưởng có thể nhờ bạn chuyển tài liệu hay các báo cáo về 
Công ty. Bạn cần kiểm tra và đóng gói cẩn thận, niêm phong và đề 
rõ ràng bên ngoài để tránh nhầm lẫn. 

 

 

 

 

 

6. Chuyển quà về nhà từ anh em tầu  

 Thường hay xảy ra việc bạn được anh em cùng tầu nhờ mang quà 
về cho người thân hay bạn bè. Để tránh mang tiếng không nhiệt 
tình, bạn cần ân cần giải thích lý do trong trường hợp không có thể 
nhận.  

Đặc biệt nếu nhận, bạn cần phải kiểm tra kỹ hàng hoá anh em nhờ 
mang để tránh trường hợp có các hàng hoá bị cấm xuất hay nhập 
hoặc mua bán thông thường. Nếu có hàng hoá như vậy hay nghi 
ngờ thì nên thẳng thắn từ chối để tránh rắc rối cho bạn. 

 

 

7. Chuẩn bị hành lý cá nhân 

Trong mọi trường hợp không nên đưa cả toàn bộ giấy tờ nếu có cơ 
quan chức năng nào yêu cầu kiểm tra. Bạn cần sắp xếp chúng theo 
thứ tự ưu tiên, chỉ trình từng cái một khi họ yêu cầu để tránh 
trường hợp thất lạc. Hãy chuẩn bị một bộ photocopy những loại 
giấy tờ quan trọng dễ bị yêu cầu xuất trình, đôi khi những người 
kiểm tra chỉ cần thông tin cá nhân của bạn mà thôi. 

Giấy tờ bằng cấp phải được mang theo người trong cập hoặc túi , 
không nên gửi theo hành lý vì chúng có thể bị thất lạc.  

Đồng thời bạn nên cân hành lý sao cho chúng không vượt quá limit 
đã mua theo vé. 
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8. Luật lệ địa phương 

Bạn đang xuất cảnh từ nước ngoài. Bởi vậy hiểu biết một số quy 
định cơ bản của luật pháp địa phương là rất cần thiết. Thông 
thường các hàng hoá sau đây rất hay nằm trong danh sách cấm sử 
dụng, mua bán hay xuất, nhập cảnh trong quy định của các nước: 
đĩa CD không bản quyền, rượu bia, thuốc lá, thuốc chữa bệnh, vật 
dụng làm từ động vật hoang dã …  

Ngoài ra một số nước có quy định số ngoại tệ nhất định bạn được 
mang theo. Cần phải tìm hiểu thông tin từ đại lý để tuân thủ 

 

9. Biên bản bàn giao 

 Các lưu ý vừa rồi là nhằm bảo vệ bạn khởi các trục trặc và rắc rối 
khi xuất cảnh và di chuyển. Lưu ý trong mục này được nêu ra với 
mục đích giúp bạn bàn giao công việc cho người mới thuận lợi, 
nhanh nhất. 

Bạn cần soạn trước Biên bản bàn giao gồm các mục càng cụ thể chi 
tiết càng tốt. Trong nhiều trường hợp bạn không có thời gian để 
giải thích và trao đổi với người thay bạn. Bởi vậy một Biên bản bàn 
giao dể hiểu và chi tiết là rất cần thiết đề phòng trường hợp như 
vậy xảy ra.   

Một bản Biên bản có chữ ký của người thay bạn phải được giữ mang theo bạn để tránh trường hợp khiếu nại 
sau khi bạn rời tầu. 

 

10.  Bàn giao phòng ở 

 Phòng ở là nơi bạn đã sống nhiều tháng trong kỳ công tác. Nó là 
nơi để bạn hồi phục sức khoẻ sau một ngày làm việc. Vì vậy hãy 
chuẩn bị phòng ở để bàn giao cho người thay bạn với trạng thái 
sạch sẽ, chỉ chu nhất có thể. Điều này mang lại sự tôn trọng của 
người thay bạn đối vơi bạn.  

Hãy loại bỏ hết các rác rưởi, đồ dùng thừa ra khỏi phòng. Các đồ 
dùng cá nhân của bạn nếu không mang theo về thì cũng nên làm 
như vậy hoặc chí ít bạn nên bỏ tất vào một thùng carton riêng để 
trong trường hợp người thay thế bạn không cần sử dụng lại, họ có 

thể nhanh chóng và dề dàng thải chúng. 


