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QUY CHẾ    HOẠT ĐĐĐĐỘNG TẠM THỜI 
CỦA HỆ    THỐNG TRỢ    GIÚP HÀNH HẢI KHU V ỰC SÀI GÒN – VŨNG 

TÀU 
(VTS SÀI GÒN – VŨNG TÀU) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-PMU VTS ngày …/…/2012 của 
Ban quản lý Dự án Hệ thống quản lý hành hải tàu biển luồng Sài Gòn – Vũng 
Tàu) 

CHƯƠNG I 
NHỮNG QUY ĐĐĐĐỊNH CHUNG 

ĐĐĐĐiều 1: Phạm vi áp dụng 
1. Quy chế này quy định cụ thể về hoạt động của Hệ thống trợ giúp hành hải 
khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu trên cơ sở Bộ luật hàng hải Vi ệt Nam, Nghị định 
số 
71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của chính phủ về quản lý cảng biển 
và 
luồng hàng hải, Quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm 
theo 
Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 4/10/2005 và 28/2007/QĐ-BGTVT 
ngày 
25/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nội quy cảng biển Thành phố 
Hồ 
Chí Minh, Nội quy cảng biển Vũng Tàu, Nội quy cảng biển Đồng Nai nhằm 
tăng 
cường công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy 
nổ và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
2. Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu có chức năng 
giám sát hoạt động của tàu thuyền, cung cấp cho thuyền trưởng, thuyền viên, tổ 
chức 
và cá nhân tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực VTS các thông tin liên 
quan 
mà hệ thống thu thập được, đưa ra những khuyến cáo, chỉ dẫn để hỗ trợ tàu 
thuyền 
trong công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy 
nổ và 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
3. Không một quy định nào trong Quy chế này miễn trừ trách nhiệm chủ tàu, 
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thuyền trưởng và thuyền viên do không thực hiện các quy định có liên quan của 
pháp 
luật. 
ĐĐĐĐiều 2: ĐĐĐĐối tượng áp dụng 
2 

Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam 
và nước ngoài hoạt động trong phạm vi khu vực VTS, trừ: 
a) Tàu quân sự Việt Nam. 
b) Tàu cá Việt Nam. 
c) Tàu công vụ. 
ĐĐĐĐiều 3: Giải thích từ    ngữ    

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là 
Hệ thống VTS) là hệ thống được thiết lập nhằm hỗ trợ giao thông hàng hải, 
tăng 
cường công tác đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng chống cháy 
nổ, 
phòng ngừa ô nhiễm môi trường. 
2. Khu vực VTS bao gồm vùng nước cảng biển TP. Hồ Chí Minh, một phần 
vùng nước cảng biển Vũng Tàu, Đồng Nai và khu vực ngoài khơi Vũng Tàu 
được 
quy định chi tiết tại Phụ lục 1. 
3. Vùng VTS: Khu vực VTS được chia làm 4 vùng: Vùng VTS 1, Vùng VTS 
2, Vùng VTS 3 và Vùng VTS 4. Phạm vi các vùng được quy định cụ thể tại 
Phụ lục 2. 
4. Giám sát viên và Điều hành viên (sau đây được gọi chung là Điều hành 
viên) là người trực tiếp vận hành Hệ thống VTS. Quyền hạn và trách nhiệm của 
Điều 
hành viên được quy định tại chương IV Quy chế này. 
ĐĐĐĐiều 4. Cơ    quan quản lý nhà nước của hệ    thống VTS 
Cơ quan chủ quản của hệ thống VTS là Cục Hàng Hải Vi ệt Nam. 
Cơ quan quản lý điều hành Hệ thống VTS là Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí 
Minh. 
Hệ thống VTS có hai trung tâm điều hành, gồm: 
Trung tâm 1: Trụ sở: 1A Trương Đình Hợi, Quận 4 TPHCM. 
Tên gọi: Sài gòn VTC. 
Phạm vi điều hành: Vùng VTS 3 và Vùng VTS 4. 
3 
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Số điện thoại: 0839406373. 
Số fax: 0839404828. 
Trung tâm 2: Trụ sở: 112 Hạ Long Thành phố Vũng tàu. 
Tên gọi: Vũng tàu VTC. 
Phạm vi điều hành: Vùng VTS 1 và Vùng VTS 2. 
Số điện thoại, fax: 0643856803. 

CHƯƠNG II 
THÔNG TIN LIÊN L ẠC 

ĐĐĐĐiều 5: Kênh liên lạc VHF 
1. Tàu thuyền phải duy trì liên lạc với các Trung tâm VTS trên các kênh VHF 
chỉ định như sau: 
- Kênh trực là kênh 16. 
- Trong phạm vi vùng VTS 1, 2: kênh VHF chính thức là 06, kênh dự 
phòng là 12. 
- Trong phạm vi vùng VTS 3, 4: kênh VHF chính thức là 09, kênh dự 
phòng là 14. 
- Trong trường hợp các kênh trên đang được sử dụng, Trung tâm VTS và 
tàu thuyền có thể thoả thuận kênh khác phù hợp để liên lạc. 
2. Tàu thuyền, tổ chức, cá nhân không được làm ảnh hưởng tới hoạt động của 
Trung tâm VTS trên các kênh chính thức. 
ĐĐĐĐiều 6. Ngôn ngữ    và thời gian thông tin VHF 
1. Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 
2. Thời gian là giờ địa phương (GMT +7) và theo hệ thống 24 giờ. 
ĐĐĐĐiều 7. Sử    dụng phương tiện thông tin liên lạc 
1. Tàu thuyền hành trình trong khu vực VTS liên lạc với Trung tâm VTS bằng 
VHF. 
2. Tổ chức, cá nhân có thể tiến hành thông tin liên lạc với Trung tâm VTS qua 
địa chỉ, điện thoại, fax, email quy định tại Điều 4 của Quy chế này. 
4 
3. Trường hợp cần thiết, tàu thuyền có thể liên lạc với Trung tâm VTS thông 
qua đài thông tin duyên hải hoặc Cảng vụ tại khu vực. 
ĐĐĐĐiều 8: Vị    trí báo cáo 
1. Điểm báo cáo 1: Cung vòng tròn về phía biển bán kính 12 hải lý tính từ hải 
đăng Vũng tàu. 
2. Điểm báo cáo 2: khu vực đón trả hoa tiêu. 
3. Điểm báo cáo 3: Ngang phao 14 (đường vĩ tuyến 10031’14” N). 
4. Điểm báo cáo 4: Tại ngã 3 giao cắt giữa sông Soài Rạp, sông Nhà bè, sông 
Lòng tàu, ngang phao 58 (đường vĩ tuyến 10043’30” N). 
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5. Điểm báo cáo 5: các tàu vào khu vực VTS từ các hướng khác. 
6. Ngoài các điểm báo cáo trên, các tàu khi kết thúc hoặc bắt đầu tiến hành điều 
động phải báo cáo cho Trung tâm VTS. 

CHƯƠNG III 
TRÁCH NHI ỆM CỦA THUYỀN TRƯỞNG VÀ HOA TIÊU D ẪN TÀU 

ĐĐĐĐiều 9. Trách nhiệm của thuyền trưởng. 
1. Khi tàu đang hành trình hoặc chuẩn bị hành trình trong khu vực VTS, thuyền 
trưởng phải đảm bảo việc trực canh VHF được duy trì trên kênh thích hợp quy 
định tại 
Điều 5. 
2. Thuyền trưởng có trách nhiệm tự mình hoặc yêu cầu hoa tiêu thường xuyên 
duy trì liên lạc và báo cáo đầy đủ thông tin tại các điểm báo cáo. 
3. Thuyền trưởng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho trung tâm VTS về các 
tình huống nguy hiểm sau: 
- Tầm nhìn xa giảm và các điều kiện thời tiết bất lợi khác. 
- Sự cố hư hỏng hay sai khác của thiết bị trợ giúp hàng hải. 
- Tập trung đông tàu thuyền gây ảnh hưởng đến công tác điều động. 
- Tai nạn đâm va. 
- Sự cố ô nhiễm, sự cố hàng hải. 
5 
- Nguy cơ tai nạn. 
- Các tình huống nguy hiểm khác. 
ĐĐĐĐiều 10. Trách nhiệm của hoa tiêu dẫn tàu 
1. Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm VTS, hoa tiêu có trách nhiệm 
truyền đạt lại toàn bộ nội dung đã nhận được cho thuyền trưởng. 
2. Hoa tiêu dẫn tàu có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trung tâm VTS 
những nội dung sau: 
- Thời điểm lên tàu, thời điểm bắt đầu và kết thúc thực hiện nhiệm vụ việc 
dẫn tàu. 
- Khi tàu tới điểm báo cáo theo quy định, Hoa tiêu có thể báo cáo tới trung 
tâm VTS trong trường hợp được thuyền trưởng yêu cầu. 
- Những thay đổi có tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, 
an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển 
và 
những tai nạn, sự cố hàng hải xảy ra với tàu mình hoặc do mình phát hiện 
được. 
- Những sự cố tai nạn hàng hải xảy ra liên quan đến tàu được dẫn. 
ĐĐĐĐiều 11. Nội dung tàu thuyền báo cáo Trung tâm VTS 
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1. Trước khi vào khu vực VTS: 
Trước khi vào khu vực VTS, tàu phải cung cấp cho Trung tâm VTS những 
thông tin sau: 
- Tên tàu. 
- Hô hiệu. 
- Mớn nước thực tế. 
- Cảng đến. 
- Các thông tin liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải (nếu có). 
2. Khi đến điểm báo cáo: 
Khi hành trình ngang qua điểm báo cáo, tàu phải cung cấp cho Trung tâm 
VTS những thông tin sau: 
6 
- Tên tàu (hoặc hô hiệu). 
- Các thông tin liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải (nếu có). 
3. Khi hoàn tất quá trình điều động: 
Ngay khi hoàn tất một quá trình điều động, tàu phải cung cấp cho Trung tâm 
VTS những thông tin sau: 
- Tên tàu (hoặc hô hiệu). 
- Vị trí tàu. 
- Các thông tin liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải (nếu có). 
4. Trước khi chuẩn bị điều động rời cầu, phao, điểm neo: 
Khi chuẩn bị điều động rời cầu, phao, vị trí neo, tàu phải cung cấp cho Trung 
tâm VTS những thông tin sau: 
- Tên tàu. 
- Hô hiệu. 
- Mớn nước thực tế. 
- Thời gian dự kiến khởi hành (ETD). 
- Vị trí đến cuối cùng. 
- Các thông tin liên quan đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải (nếu có). 
5. Những báo cáo bổ sung. 
Khi xảy ra tai nạn hàng hải, thuyền trưởng phải tự mình hoặc ủy quyền hoa tiêu 
báo cáo Trung tâm VTS. Các báo cáo được phân loại như sau: 
- Cháy nổ trên tàu. 
- Các vấn đề liên quan đến tai nạn đâm va. 
- Các vấn đề liên quan đến sự cố mắc cạn. 
- Bất kỳ tì khuyết, hư hỏng về thân tàu, máy, hệ thống lái, radar, la bàn, hệ 
thống thông tin liên lạc, neo và lỉn neo. 
- Bất kỳ việc thải hay rò rỉ các chất ô nhiễm ra vùng nước cảng. 
- Những tàu đang gặp khó khăn. 
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- Các chướng ngại hàng hải. 
7 
- Thiết bị trợ giúp hành hải bị hư hỏng hoặc trôi dạt khỏi vị trí. 
- Bất kỳ sự ô nhiễm nào trong vùng nước cảng. 
- Bất kỳ tàu thuyền nào có thể ảnh hưởng đến hành trình của tàu thuyền 
khác. 
- Điều kiện thời tiết có thể gây ảnh hưởng xấu đến an toàn hàng hải. 
- Những sự cố nguy hiểm khác. 
6. Trong trường hợp nội dung báo cáo trùng lặp với báo cáo quy định tại Nội 
quy cảng biển thì thực hiện theo Quy chế này. 
7. Các tàu thuyền không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này cũng có 
thể liên lạc với trung tâm VTS để nhận khuyến cáo, hướng dẫn hoặc cung cấp 
thông 
tin. 

CHƯƠNG IV 
TRÁCH NHI ỆM ĐĐĐĐIỀU HÀNH VIÊN 

ĐĐĐĐiều 12. Nội dung thực hiện công việc của ĐĐĐĐiều hành viên 
Điều hành viên có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đối với tàu thuyền 
hành trình: 
1. Trước khi tàu vào khu vực VTS: 
- Thu thập thông tin từ tàu. 
- Ra thông báo cho phép hành trình hay thông báo hoãn hành trình theo kế 
hoạch điều động của Cảng vụ khu vực. 
- Cung cấp thông tin về lưu thông hàng hải, các điều kiện liên quan đến 
tuyến luồng, công trình bắt ngang sông, bến cảng, bến phao, khu neo... 
- Cung cấp thông tin khí tượ__________ng thủy văn. 
- Khuyến cáo các quy định liên quan. 
- Cập nhật dữ liệu về tàu. 
2. Khi tàu hành trình trong khu vực VTS. 
- Thu thập thông tin từ tàu. 
8 
- Cung cấp thông tin hỗ trợ tàu hành trình. 
3. Trước khi tàu chuẩn bị điều động rời cầu, phao, điểm neo: 
- Thu thập những thông tin về tàu. 
- Ra Thông báo sẵn sàng hành trình hoặc Thông báo trì hoãn hành trình. 
- Cung cấp thông tin về lưu thông hàng hải, luồng lạch, cầu, bến, thời tiết. 
4. Khi tàu hoàn tất quá trình điều động. 
- Thu thập những thông tin về tàu: 
- Cung cấp thông tin về lưu thông hàng hải, luồng lạch, cầu, bến, thời tiết. 
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5. Thông báo sẵn sàng hành trình và Thông báo trì hoãn hành trình. 
Căn cứ kế hoạch của Cảng vụ và điều kiện thực tế, nhằm đảm bảo an toàn hành 
trình cho tàu, Điều hành viên đưa ra Thông báo sẵn sàng hành trình hoặc Thông 
báo 
trì hoãn hành trình. Thông báo này không miễn trừ trách nhiệm của thuyền viên 
trên 
tàu phải hành động tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với kinh 
nghiệm 
của người đi biển lành nghề. 
ĐĐĐĐiều 13. Trách nhiệm của ĐĐĐĐiều hành viên 
1. Điều hành viên có trách nhiệm thu thập, cung cấp các thông tin liên quan 
đến hành hải của tàu thuyền. Căn cứ các dữ liệu thông tin, tình hình thực tế, các 
quy 
định, nội quy để thông báo, chỉ dẫn hoặc khuyến cáo tàu thuyền hành trình an 
toàn 
trong khu vực VTS. 
2. Điều hành viên phải mẫn cán thực hiện công việc. Đối với các vụ việc vượt 
quá thẩm quyền phải báo cáo người có thẩm quyền. 

CHƯƠNG V 
PHỐI HỢP HOẠT ĐĐĐĐỘNG GIỮA TRUNG TÂM VTS 

VỚI CÁC CƠ    QUAN LIÊN QUAN 
ĐĐĐĐiều 14. Nguyên tắc phối hợp: 
Quan hệ phối hợp giữa Trung tâm VTS với Cảng vụ khu vực, tổ chức hoa tiêu, 
Bảo đảm an toàn hàng hải, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị có liên 
quan 
khác là quan hệ phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng 
đơn vị 
9 

theo quy định pháp luật nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng hải, 
an ninh 
hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực VTS. 
ĐĐĐĐiều 15. Phối hợp giữa Trung tâm VTS với Cảng vụ    

1. Vào 17 giờ 30 hàng ngày, Cảng vụ gửi Kế hoạch dự kiến điều động tàu 
ngày hôm sau cho Trung tâm VTS. 
2. Vào 8 giờ 30 hàng ngày, Cảng vụ gửi cho Trung tâm VTS kế hoạch dự kiến 
điều động tàu đã được điều chỉnh. Trong trường hợp có thay đổi giờ điều động 
hoặc 
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có kế hoạch tàu điều động đột xuất, trực ban Cảng vụ thông báo cho Trung tâm 
VTS 
bằng VHF hoặc điện thoại. 
3. Ngay khi nhận được kế hoạch điều động tàu từ các Cảng vụ, Trung tâm 
VTS tập hợp các thông tin, mật độ giao thông… để tổng hợp phục vụ công tác 
điều 
phối lưu thông. Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm VTS có quyền kiến nghị 
Cảng 
vụ khu vực xem xét điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 
4. Trung tâm VTS có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cảng vụ khu vực các 
thông tin liên quan đến tai nạn, sự cố hàng hải, ô nhiễm môi trường, tàu điều 
động 
không có trong Kế hoạch và các vi phạm khác liên quan hoạt động hàng hải… 
ĐĐĐĐiều 16. Phối hợp giữa Trung tâm VTS với Bảo đđđđảm an toàn hàng hải 
Trung tâm VTS và Bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm phối hợp và 
thông báo kịp thời về sự thay đổi vị trí, đặc tính các báo hiệu hàng hải, các 
thông tin 
liên quan đến tuyến luồng. 
ĐĐĐĐiều 17. Phối hợp giữa Trung tâm VTS với Trung tâm Tìm ki ếm cứu nạn: 
Trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn hàng hải, Trung tâm VTS và Trung 
tâm Tìm kiếm cứu nạn phối hợp để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. 

CHƯƠNG VI 
ĐĐĐĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ĐĐĐĐiều 18: Trách nhiệm thực hiện 
10 

Tổ chức, cá nhân, tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài khi hoạt động tại khu 
vực VTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt 
Nam, 
điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và Quy chế này. 
11 
Phụ lục 1 
Khu vực VTS (bình đồ đính kèm) 
Khu vực VTS bao gồm các sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Nhà Bè, sông 
Lòng 
Tàu, tắc Dinh Cậu, sông Dừa, sông Ngã Bảy, vịnh Gành Rái được giới hạn bởi 
các vị 
trí sau: 
1. Ranh giới về hướng Tây Bắc là biên hạ lưu hành lang an toàn cầu Sài Gòn. 
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2. Ranh giới về hướng Đông Bắc là đường cắt ngang sông tại mép rạch Ông 
Nhiêu về phía hạ lưu (trùng với kinh tuyến 106°48’18” E) và đường cắt ngang 
sông 
tại mũi cù lao Ông Cồn (trùng với kinh tuyến 106°48’23” E). 
3. Ranh giới về phía Đông là đường cắt ngang sông Cái Mép qua phao 21 
(trùng với đường vĩ tuyến 10030’10”N) và đường cắt đăng tiêu Cao Thắng 
(trùng với 
đường kinh tuyến 107003’20,4”E). 
4. Ranh giới về phía biển là cung tròn có bán kính 12 hải lý tính từ Hải đăng 
Vũng Tàu. 
5. Ranh giới cửa nhánh sông, cửa rạch vào các sông được giới hạn bởi đoạn 
thẳng nối 2 điểm bờ nhô ra xa nhất ở cửa nhánh sông, cửa rạch đó. 
Hệ toạ độ tại phụ lục này là hệ toạ độ VN2000. 
12 
Phụ lục 2 
Vùng VTS (bình đồ đính kèm) 
1. Vùng VTS 1: là khu vực được xác định từ cung vòng tròn có bán kính 12 
hải lý, tính từ hải đăng Vũng Tàu đến vị trí đón trả hoa tiêu. 
2. Vùng VTS 2: là khu vực được xác định từ khu vực đón trả hoa tiêu dọc theo 
tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đến ngang phao 14 ( đường vĩ tuyến 
10031’14” N) - 
điểm báo cáo 3. 
3. Vùng VTS 3: là khu vực được xác định từ ngang phao 14 ( đường vĩ tuyến 
10031’14” N) - điểm báo cáo 3 dọc theo sông Ngã Bảy, sông Dừa, tắc Dinh 
Cậu, 
sông Lòng Tàu đến vị trí ngã 3 giao cắt giữa sông Soài Rạp, sông Nhà bè, sông 
Lòng 
tàu, ngang phao 58 (đường vĩ tuyến 10043’30” N) – điểm báo cáo 4. 
4. Vùng VTS 4: là khu vực được xác định từ ngã 3 giao cắt giữa sông Soài 
Rạp, sông Nhà bè, sông Lòng tàu, ngang phao 58 (đường vĩ tuyến 10043’30” 
N) – 
điểm báo cáo 4 dọc theo sông Nhà Bè, Đồng Nai, Sài Gòn đến ranh giới về phía 
tây 
bắc, đông bắc. 


