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 Lịch sử trong quá khứ ngành hàng hải có rất nhiều vụ tai nạn do mất kiểm soát hệ thống lái, chỉ cần lưu ý điểm 

lại lại vài vụ xảy ra gần đây: 

Container Ship "OCEANA"  

Ngày 13/12/2020 tàu container “Oceana” (IMO 9634684) mang cờ Antigua & Barbuda đóng năm 2013 với chiều 
dài (LOA) là 172 mét, trọng tải 21.773 M.T đã bị mất kiểm soát hệ thống lái tại khu vực Changjiang Kou (CJK) 

cảng Thượng Hải và đã đâm chìm tàu container của Trung Quốc 
“Xinqisheng 69” trọng tải 19.634 M.T, đóng năm 2018 làm 4 thuyền 
viên tàu “Xinqisheng 69” tử vong và 4 thuyền viên nữa mất tích. Vì lý 
do này mà Cơ quan An toàn hàng hải thành phố Thượng Hải của Trung 
Quốc  đã ban hành Thông báo về chiến dịch kiểm tra tăng cường đối 
với hệ thống đẩy và điều khiển tàu tại khu vực cảng Thượng hải. Chiến 
dịch này đã bắt đầu từ ngày 15/3/2021 cho đến hết ngày 15/6/2021. 
Toàn bộ nội dung này cũng đã được nêu rõ trong Thông báo kỹ thuật 
tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam số 08TI/21TB. 

 

 

Container Ship “PHUC KHANH” 

Ngày 21/02/2021 tàu container Phúc Khánh có tải trọng 8.238 M.T, 
đóng năm 2004 tại Trung Quốc, chiều dài (LOA) là 132 mét trong khi 
đang hành trình rời cảng Bến Nghé đi Hải Phòng khi đến đoạn sông 
Lòng Tàu thì bị mất lái đâm sập cần cẩu thi công trụ P16 của cầu dây 
văng Phước Khánh, thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự kiến 
thiệt hại của cần cẩu gần 1 tiệu USD. 

 

 

 

Ultra Large Container Ship (ULCVs) "EVER GIVEN" 

 Ngày 23/3/2021 tàu container siêu lớn (ULCVs) “Ever Given” mang cờ 
Panama, có tải trọng 198.886 M.T với sức chở 20.124 TEW đóng năm 
2018 tại Nhật Bản, trong khi đang hành trình trong kênh Suez thì đã bị 
chệch hướng và mắc cạn (nguyên nhân hiện vẫn chưa được công bố). 
Các công việc cứu hộ mất 6 ngày đến ngày 29/03/2021 thì tàu mới ra 
được cạn và hành trình đến neo tại hồ Great Bitter Lake chờ giải quyết 
hậu quả theo yêu cầu của Chính quyền kênh Suez (SCA). Ngày 
13/4/2021 tòa án đã ra lệnh giữ tàu với số tiền yêu cầu bồi thường lên 
đến 916 triêu USD. 

 

 

 

 



Các nguyên nhân  

Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra mất kiểm soát hệ thống lái, nhưng nguyên nhân hay xảy ra nhất trong thực 

tế được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới là: 

1. Do tiếp xúc của công tắc chuyển chế độ lái từ “Tự động” sang “Lái tay/Truy theo” hoặc công tắc chọn máy 
lái số 1 hay số 2 bị chập chờn nên bánh lái chỉ ở nguyên vị trí cố định không truy theo với góc bẻ lái khi thực 
hiện khẩu lệnh lái.  

 Cách xử lý: Ngay khi phát hiện ra thì thuyền trưởng, sỹ quan boong hay thủy thủ lái phải nhanh chóng 
chuyển công tắc chế độ lái từ “Lái tay/Truy theo” sang “Tự động” rồi chuyển ngược trở lại “Lái tay/Truy theo” 
và theo dõi bánh lái có đồng bộ với khẩu lệnh lái chưa; nếu vẫn chưa thì chuyển tiếp công tắc chọn máy lái từ 
số 1 sang số 2 hay từ số 2 sang số 1. 

 Huấn luyện: Cần hướng dẫn cách sử lý tình huống này cho các sỹ quan boong ngay cả thuyền trưởng vì 
chỉ cần khoảng 30 giây mất kiểm soát hệ thống lái mà tàu lại đang hành trình trong luồng hay khu vực có mật 
độ tàu thuyền đông đúc thì có thể xảy ra đâm va hoặc mắc cạn; đồng thời trong các buổi thực tập máy lái sự cố 
thì thuyền trưởng cũng cần lưu ý đưa cả nội dung huấn luyện này kết hợp vào. 

2. Do thiếu dầu thủy lực trong hệ thống máy lái: Cần thường xuyên kiểm tra và bổ sung. 

3. Do hỏng mạch điều khiển máy lái (ít khi xảy ra): Cần sửa chữa thay thế. 

4. Do hỏng Motor máy lái (rất hiếm khi xảy ra): Cần kiểm tra sửa chữa. 

 Thực tế trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải thì nguyên nhân để các chủ tàu có thể đòi được bên công ty bảo 

hiểm có thể khác với nguyên nhân thật sự gây ra sự cố nên bài viết chỉ là tổng kết kinh nghiệm thực tế để các 

thuyền trưởng và các sỹ quan boong có thêm cách thức xử lý trong tình huống tương tự để tránh tổn thất cho 

chủ tàu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


