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BÀI HỌC RÚT KINH NGHIỆM TỪ VỤ CHÌM TÀU XIN HONG 

 
Thuyền trưởng Nguyen Tien Hieu 

Tháng 1/2021 
 

Diễn biến sự việc: 

Ngày 17/12/2020, tàu Xin Hong trọng tải 8.500M/T, đóng năm 1999, mang cờ Panama, chủ tàu là Hong He 
Shipping Co., trên đường chở 7.800M/T đất sét (Ball Clays) từ cảng 
Lumut - Malaysia đi HongKong thì gặp sự cố nghiêng 8º phải khi gần 
bờ biển Phan Thiết phía bắc đảo Phú Quý. Thuyền trưởng xin phép 
ghé vào đảo Phú Quý để xử lý sự cố. 

Khi tàu còn cách đảo 1,5 NM thì bất ngờ bị nghiêng phải khoảng 40º 
và tàu bị mất chủ động. Thuyền trưởng đã quyết định phát tín hiệu 
cấp cứu và tất cả thuyền viên đã được lệnh rời bỏ tàu. 

Sau đó tàu Xin Hong đã bị trôi dạt và chìm cách đảo Phú Quý khoảng 
20NM về hướng Tây Nam. 

Lực lượng cứu hộ đã cứu được 11 thuyền viên (gồm 8 thuyền viên Trung Quốc và 3 thuyền viên Việt Nam) 
và 2 thi thể. Hiện vẫn còn 2 thuyền viên bị mất tích. 

Nguyên nhân: 

Hiện các cơ quan chức năng chưa có kết luận nguyên nhân thực sự làm tàu bị chìm nhưng theo khía cạnh 
hàng hải có thể đưa ra 2 nguyên nhân như sau: 

1. Hàng hóa bị hóa lỏng: 

• Tháng 12 là mùa mưa tại Malaysia nên loại hàng Ball Clays tập kết trên bờ rất có thể có mức thủy phần 
cao nên rất dễ có khả năng hóa lỏng. 

• Khi gặp điều kiện thời tiết xấu tàu sẽ lắc ngang mạnh nên là điều kiện thuận lợi để hàng hóa có độ thủy 
phần cao sẽ bị hóa lỏng. 

2. Tàu bị thủng buồng máy hoặc hầm hàng: 

• Khi tàu chở đầy hàng thì việc thủng buồng máy hay hầm hàng mà không thể bơm kịp ra thì tàu sẽ bị 
chìm. 

Bài học rút kinh nghiệm: 

1. Mặc dù loại hàng đất sét (Ball Clays) chưa được coi là nhóm hàng nguy hiểm, tuy nhiên nếu thủy phần 
của nó đạt đến một mức độ nhất định thì vẫn có nguy cơ bị hóa lỏng. 

2. Tháng 12 cũng là tháng có mưa nhiều tại cảng Lumut – Malaysia nên loại hàng này cần phải được giám 
định để xác định thủy phần trước khi xếp xuống tàu, chủ tàu có thể thuê giám định độc lập. Trong trường 
hợp sử dụng giám định của chủ hàng thì thuyền trưởng phải sử dụng thêm phương pháp thử cốc (Cup 
test) bằng cách lấy một ít hàng cho vào cốc nhựa hay kim loại rồi đưa lên cao và dập xuống trên 25 lần 
nếu thấy hàng không bị hóa lỏng là đạt yêu cầu, còn ngược lại nếu bị hóa lỏng thì tuyệt đối không được 
xếp lên tàu.  

3. Ngoài các loại hàng có thể bị hóa lỏng như đất sét (Ball Clays) thì các Hội bảo hiểm P&I quốc tế cũng đã 
yêu cầu riêng cho các chủ tàu/ người khai thác tàu trước khi chuyên chở hàng quặng Niken là phải liên 
hệ với Hội/bảo hiểm trong thời gian sớm nhất để cung cấp các thông tin theo yêu cầu như: 

• Tên tàu. 
• Cảng/khu neo đậu xếp hàng và thời gian dự kiến đến. 
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• Ngày dự kiến xếp hàng. 
• Các thông tin chi tiết về người thuê tàu/người gửi hàng. 
• Các thông tin chi tiết về đại lý tàu. 
• Bản sao khai báo hàng hóa của người gửi hàng và các giấy chứng nhận liên quan. 
• Cần phải có sự phê chuẩn của Hội trước khi Hội xác nhận có thể bảo hiểm cho lô hàng đó. Nếu như 

chủ tàu/người khai thác tàu không thông báo trước cho các Hội đó thì các Hội có quyền từ chối bảo 
hiểm cho hàng quặng Niken. 

4. Trong hành trình khi gặp điều kiện thời tiết xấu khi tàu chở các loại hàng có nguy cơ bị hóa lỏng mà tàu 
đã bị nghiêng về một bên mạn từ 7º - 8º thì phải được coi là tàu đã ở trong tình trạng nguy hiểm và cần 
phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp vì tàu sẽ bị nghiêng ở góc lớn hơn từ 20º - 40º rất nhanh ngay sau 
đó và tàu sẽ dễ dàng ở trong trạng thái bị mất ổn định. 

5. Sự phối hợp hướng dẫn của chủ tàu/người khai thác tàu: 

 

Trong trường hợp hàng có nguy cơ bị hóa lỏng thì cần có các hướng 
dẫn trước chuyến đi phù hợp cho thuyền trưởng.  

Trong trường hợp có thể xảy ra tổn thất toàn bộ thì cũng cần có 
hướng dẫn phù hợp cho tàu như thả neo hoặc chủ động đưa tàu 
vào cạn nhằm hạn chế tổn thất tới mức thấp nhất và hạn chế ô 
nhiễm môi trường.  

 

6. Hành động của thuyền trưởng: 

• Trong tình huống tàu bị sự cố có khả năng sẽ chìm khi gần bãi cạn thì thuyền trưởng vẫn có thể sử 
dụng quyền vượt quyền của mình để đưa tàu vào cạn (tàu chỉ cách đảo Phú Quý 1,5NM) và lúc đó 
nếu như vẫn còn sử dụng được máy. 

• Thả neo nếu tàu không còn trớn ở khu vực độ sâu vừa phải nếu tàu không vào được bãi cạn để hạn 
chế việc ô nhiễm dầu đến mức thấp nhất trong trường hợp tàu bị chìm. 

• Nếu chủ động đưa tàu vào cạn hay thả neo thì có thể đã cứu được tất cả thuyền viên.     

 

 


