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Trường hợp thuyền viên tử vong trên tầu do áp lực công việc và căng thẳng hầu như chưa bao giờ xảy ra. 
Tiếp xúc với thuyền viên, bạn sẽ hiểu rõ hơn công việc của họ. Nghề đi biển thực sự là một thử thách của con 
người với áp lực căng thẳng cả về sức khỏe và thần kinh.  

Không ai sinh ra là biết tất cả. Tất cả đều phải học từ việc dễ đến khó.   

Là Thuyền viên, bạn cần phải rèn luyện kỹ năng để đảm bảo tránh những rủi ro cũng như sự cố khi làm việc.  

Nhưng đi biển là công việc hết sức vất vả, chịu căng thẳng và áp lực lớn trên biển nên sơ suất là rất đễ xảy ra. 
Vậy làm thế nào để thuyền viên có thể làm việc an toàn? 

Tuân thủ các quy tắc làm việc cơ bản sẽ giúp ích cho thuyền viên trong thời gian làm việc trên tầu.  Dưới đây 
là 10 sai lầm nghiêm trọng trong khi làm việc mà thuyền viên cần phải tránh. 

1. Hành động trái pháp luật hay phi pháp theo những chỉ đạo của cấp trên của bạn 

Hãy nhớ rằng cho dù bạn đang giữ chức danh gì trên tầu, thủy thủy, SQVH, SQQL đang thực hiện nhiệm vụ 
vận hành hoạt động của tầu theo chức trách, bạn luôn có một người cấp trên cao hơn giao nhiệm vụ cho bạn.  

Để tránh được các rắc rối, bạn cần tìm hiểu rõ về các quy định của các Công ước Quốc tế quan trọng về Hàng 
hải như SOLAS, MARPOL, COLREG, ISPS, STCW, vv … 

Đừng bao giờ mù quáng làm theo nghững chỉ đạo trái với những 
quy định nói trên vì nó có thể là con đường dẫn bạn vào tù hay 
chấm dứt sự nghiệp của bạn. Khi bạn có nghi ngờ rằng công việc 
được giao có thể gây ra nguy hiểm cho tầu hoặc cong người trên 
tầu, hãy trao đổi lại với Sỹ quan phụ trách trước khi tiến hành.  

Sự việc: Nhiều khi thuyền viên đã bơm nước la canh hay thải rác 
xuống biển theo yêu cầu của sỹ quan phụ trách. Hành động này rất 
có thể đưa bạn và sỹ quan phụ trách ra trước vành móng ngựa hoặc 
thậm chí bị kết án tù. 

2.  Che dấu những rắc rối hay sai lầm trên tầu 

Ai cũng có thể mắc sai lầm và bạn có thể được thông cảm và tha thứ trừ phi bạn lặp đi lặp lại sai lầm này 
nhiều lần. Với thuyền viên, những người làm việc trên biển cũng 
vậy. Khi mắc sai lầm cho dù thế nào đi nữa hãy đừng giấu giếm mà 
nên báo cáo cho sỹ quan phụ trách bạn biết để thuyền viên trên tầu 
có thể cùng thực hiện những hành động khắc phục. Việc giấu các 
sai lầm có thể gây ra những sự cố lớn hơn, thậm chí là tình trạng 
khẩn cấp.  

Sự việc: Sỹ quan máy trực ca đã bỏ qua không sử lý kịp thời một dò 
rỉ nhỏ của đường ống hơi nóng vì sắp hết ca. Thợ máy ca sau đã bị 
bỏng từ dò rỉ hơi của đường ống này. Hơn thế nữa, tầu đã phải 
dừng máy để sửa chữa đường ống hơi đó.  

3. Ghi các nhật ký tầu sai  

Ngày nay các ghi chép trên tầu như các loại nhật ký và tài liệu khác là một phần rất quan trọng của công việc 
trên tầu. Các nhật ký và tài liệu ghi chép này là bằng chứng trước các cơ quan chức năng và tổ chức về việc 
tầu tuân thủ các quy định của các công ước và điều luật quốc tế.  



Chúng cũng được sử dụng để giải quyết các rắc rối có thể xảy ra sau này (bởi vì chúng được coi như là các tài 
liệu tham khảo) và một mục đích quan trọng là dung để làm thủ tục 
đòi bảo hiểm khi cần. Bởi vậy, bạn cần ghi chép các loại nhật ký cho 
đúng để tránh các rủi ro hay rắc rối về sau.  

Sự việc: Nhiều sỹ quan đã ghi nhật ký tầu không đúng trong khi 
những ghi chép này là các thông số tham khảo để thực hiện các tác 
nghiệp khác trên tầu. Sự việc đã gây ra các sự cố nghiêm trọng và 
tình trạng khẩn cấp cho tầu. Hơn thế nữa, dựa váo các ghi chép này 
mà người bảo hiểm đã từ chối bồi thường các tổn thất của tầu do 
sự cố nói trên. 

4. Sao nhãng hoặc bỏ qua các tín hiệu báo động  

Trên tầu cáo các loại tín hiệu khác nhau, bằng âm thanh hoặc đèn, để thông báo cho thuyền viên về tình trạng 
khẩn cấp trên tầu và mọi người phải nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ theo bảng phân công trên tầu. Cho 
dù là tín hiệu báo động thật hay thực tập, bạn đều cần hành động như nhau để rèn luyện tác phong chuyên 
nghiệp.  

Đừng suy tính khi có tín hiệu báo động! Đơn giản là hãy hành động! Đôi khi chỉ chậm một vài giây thôi bạn 
phải trả giá đắt hay thậm chí là bằng sinh mạng của chính mình và người khác.  

Sự việc: Tầu hành hải qua Ấn Độ Dương – là vùng có nguy cơ cướp 
biển cao. Bất ngờ tầu phát tín hiệu báo động chung. Một số thuyền 
viên nghĩ là tín hiệu để thực tập hay báo động giả do lỗi thiết bị. Vì 
vậy họ không hành động ngay lập tức theo nhiệm vụ và trức trách 
trong bảng phân công. Hậu quả là tầu bị cướp biển lên tầu. Số 
thuyền viên không tuân thủ theo quy định bị bắt làm con tin và 
mang đi. Số còn lại kịp thời tập trung vào buồng An toàn (Citadel) 
của tầu và an toàn.    

 

5. Dễ dàng cho phép người vào phòng mình 

Phòng ở trên tầu là của riêng bạn và pạn phải chịu trách nhiệm về mọi thứ trong đó. Không nên dễ dàng cho 
bấy kỳ ai, cả thuyền viên cùng tầu lẫn người ngoài, vào trong buồng ở của mình khi vắng mặt.  

Hải quan các nước có các quy định khác nhau. Nếu hàng hoá hay 
vật phẩm bị cấm tại nước sở tại được phát hiện trong buồng của 
bạn, tầu có thể bị bắt giữ hoặc bạn có thể bị ra toà hay kết án tù.  

 Sự việc: Một thợ máy có mang sang giữ tại buồng thuỷ thủ khác 03 
đĩa CD có nội dung chỉ dành cho người lớn mà không nói rõ cho thuỷ 
thủ này biết chỉ với mục đích qua mặt hải quan tại cảng. Hải quan 
lên tầu đã kiểm tra tất cả các buồng ở và bắt giữ cả thợ máy lẫn 
thuỷ thủ vì vi phạm quy định sở tại là lưu trữ vật phẩm văn hoá 
không lành mạnh. 

6. Trở thành người “Làm phúc phải tội” 

 Mỗi khi bạn chuẩn bị rời tầu về nghỉ phép, với tâm trạng vô cùng 
phấn chấn và rất dễ hào phóng giúp đỡ các đồng nghiệp trên tầu 
mang quà về cho gia đình của họ. Đừng bao giờ mang hộ quà như 
vậy khi mà bạn chưa kiểm tra kỹ càng và đảm bảo rằng chúng không 
bị cấm nhập vào nơi bạn đến.  

Công ty hay Đại lý chỉ có trách nhiệm đưa bạn đến sân bay, sau đó 
là bạn phải tự chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Bởi vậy hãy 
thận trọng để tránh rắc rối cho Công ty hay bản thân bạn.  



Sự việc: Một thuyền viên đã bị hải quan Singapore giữ tại sân bay do mang theo đồ uống có cồn quá số lượng 
quy định. Thuyền viên này bị phạt tiền và đã lỡ chuyến bay của mình.  

7. Đánh nhau, ẩu đả trên tầu 

Trên nhiều tầu thuyền viên nhiều quốc tịch khác nhau cùng làm việc. Điều này đôi lúc dẫn đến mâu thuẫn xảy 
ra. Bạn nên nhớ đừng bao giờ để xảy ra xô sát với đồng nghiệp trên tầu. Việc đánh nhau, ẩu đả trên tầu có 

thể làm mất đi của bạn nhiều cơ hội việc làm, thậm chí có thể bị ra 
toà hay ngồi tù. Hãy giữ cái đầu lạnh trên biển, vì một vết thương 
bình thường giữa biển khơi có thể dẫn đến hậu quả không lường 
cho người bị hại do thiếu sự chăm sóc y tế cần thiết.   

Sự việc: Một thuyền viên đã kết thúc kỳ công tác cùng hợp đồng 
sau khi ẩu đả với sỹ quan phụ trách khi tầu đang cập một cảng của 
Mỹ. Thay vì báo cáo sự việc mâu thuẫn cá nhân cho SQQL để giải 
quyết, thuyền viên này đã tự hành động theo cảm xúc và kết quả là 
bị phạt theo các quy định của luật địa phương nơi tầu đến.  

 

8.  Uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông hay ca trực trên tầu 

Quy định “Đã uống rượu bia là không điều khiển phương tiện” cũng áp dụng cho tầu biển. Dù bạn trực ca 
buồng máy hay trên buồng lái, đừng bao giờ nhận ca khi trong người có nồng độ cồn. 

Khi bạn đã uống rượu bia hay người thay ca bạn đang trong tình trạng không tỉnh táo do uống rượu bia, đừng 
bao giờ nhận ca hay giao ca cho người như vậy. Hãy luôn luôn đảm 
bảo rằng bạn tuân thủ chính Chính sách rượu bia của Công ty. 
Không tuân thủ chính sách này là một vi phạm nghiêm trọng có thể 
làm bạn mất việc trong một vài năm.  Làm việc trong khi say rượu 
có thể gây ra sự cố hay tình huống khẩn cấp trên tầu. 

Sự việc: Do thiếu tỉnh táo vì đã uống rượu mà Thuyền trưởng tầu 
MV Kathrina đã chuyển nhầm hướng đi của tầu, làm cho tầu bị mắc 
cạn tại Goodwin Sands trong eo biển Dover Strait. Thuyền trưởng 
sau đó đã bị kết án một năm tù giam.  

 

9. Trở về tầu muộn giờ khở hành 

Trong kỳ công tác, tầu là nơi an toàn duy nhất của bạn. Đó như là ngôi nhà tạm thời của bạn khi tầu chạy 
worldwide.  Khi bạn đi bờ ở các cảng, hãy thận trọng và đảm bảo 
trở về tầu trong thời gian cho phép đi bờ ghi trong giấy phép đi bờ 
hoặc trước khi tầu rời cảng, nếu không bạn sẽ gây ra rắc rối cho bạn 
và trách nhiệm của Công ty. 

 Sự việc: Việc thuyền viên đi bờ trở về tầu muộn giờ tầu dự kiến 
khởi hành đã được thường xuyên ghi nhận. Hậu quả là thuyền viên 
đã phải ở lại trên bờ hay trong một số trường hợp khác tầu phải 
hoãn giờ chạy chờ thuyền viên, nhất là Công ty đã phải chịu thêm 
chi phí không mong muốn.  

 

 

 



10.  Coi tầu như tài sản riêng của mình theo nghĩa đen 

Nhiều thuyền viên khi rời tầu mang luôn theo hành lý của mình các tài sản của tầu như máy tính, máy in, và 
các tài sản khác … Hành vi như vậy là rất thô thiển về đạo đức, gây khó khăn cho công việc và sinh hoạt của 

thuyền viên thay mình.  

 Ngoài ra, bán dầu hay phụ tùng dự trữ của tầu cũng hay xảy ra vì 
nó đem đến cho cá nhân thuyền viên lợi nhuận không nhỏ. Hành vi 
trên có thể làm bạn mất việc vĩnh viễn, bị nộp phạt và thậm chí là 
bị sử lý theo luật hình sự do hành vi trộm cắp tài sản của người 
khác.  

Sự việc: Máy trưởng một tầu đã bị phạt tù do hành vi bán dầu của 
tầu để bỏ túi riêng. Công ty cần có các biện pháp tuyền truyền và 
quản lý để sự việc như vậy không tái diễn. 

 

Lời kết 

Một khi đã là một Thuyền viên chuyên nghiệp, bạn cần có một lý lịch và ý thức tốt. Trên đây là một số những 
lưy ý giúp bạn tránh những rắc rối không đáng có.  

Chúc bạn có những chuyến đi cũng như cuộc sống thuận buồm xuôi gió! 


