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BÁO CÁO AN NINH THÁNG 2 N ĂM 2013 
 

Ngày: 02 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khu neo Belawan, Indonesia 
Sáu tên cướp vũ trang với dao trên một thuyền máy tiếp cận một tàu chở hóa chất 
ñang neo. Một tên cướp ñã cố gắng ñể lên tàu bằng thang móc gần giữa tàu. Thủy 
thủ ñi ca phát hiện những tên cướp và thông báo cho Sỹ quan ñi ca báo ñộng. Sau 
khi nghe báo ñộng và nhìn thấy thủy thủ ñoàn tập trung, bọn cướp ñã từ bỏ lên tàu 
và chạy mất. 
 
 
Ngày: 03 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: gần 70 hải lý về phía nam cảng Abidjan, Bờ Biển Ngà 
Mười hai tên cướp biển trang bị vũ khí với súng lên tàu và cướp tàu chở dầu ñang 
hành trình. Chúng di chuyển tàu chở dầu ñến Nigeria và ñã ñánh cắp dầu và ñồ vật 
có giá trị của tàu, thuyền viên. Ngày 05 tháng 2 năm 2013 chúng thả tàu cùng 17 
thuyền viên, hai thủy thủ bị thương. Sau ñó tàu chở dầu ñã chạy ñến một cảng an 
toàn. 

 

Ngày: 06 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khu neo vịnh Adang Bay, Indonesia 
Ba tên cướp vũ trang với dao lên một tàu chở hàng rời ñang neo thông qua lỉn neo. 
Chúng tấn công thủy thủ trên mũi, nhưng thủy thủ này ñã chạy ñược về cabin và 
hô báo ñộng. Tất cả thuyền viên tập trung theo báo ñộng và di chuyển về mũi tàu. 
Nhận thấy tàu ñã báo ñộng,chúng nhảy xuống biển và trốn thoát.. 

 
Ngày: 07 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: gần 96 hải lý Tây Tây Nam của cảng Brass, Nigeria 
Cướp biển tấn công và lên một con tàu chở hàng bách hóa ñang hành trình. Chúng 
ñã ñánh cắp tài sản tàu và thuyền viên rồi trốn thoát. Thông tin chi tiết ñang chờ 
ñợi. 
 
 
Ngày: 07 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: gần 40 hải lý Tây Tây Nam của cảng Brass, Nigeria 
Báo cáo cho biết 17 tên cướp biển ñược trang bị súng trường AK47 tấn công  một 
tàu dịch vụ dầu khí ñang hành trình, sau ñó sử dụng nó như là một tàu mẹ. Chúng 
thả con tàu này vào ngày 11 tháng 2 và không có thương tích cho thuyền viên. 
Chúng lấy ñi tài sản, thiết bị có giá trị của tàu và ñập phá các thiết bị thông tin liên 
lạc. 
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Ngày: 10 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khoảng 45 hải lý cách sông Bonny, Nigeria 
Mười hai tên cướp biển trang bị vũ khí ñến gần, bắn vào và lên một chiếc tàu dịch 
vụ dầu khí. Thuyền viên báo ñộng và hầu hết thủy thủ trốn vào Citadel. Chúng bắt 
cóc C/E và Capt và thoát ñi cùng với tài sản tàu và thủy thủ ñoàn như tiền mặt và 
vật dụng cá nhân. 
 
 
Ngày: 11 tháng 2 năm 2013 
Vị trí:  gần 20 hải lý phía tây nam cảng Bonny, Nigeria 
Một xuồng cao tốc ñến gần, bắn vào và cố gắng lên một tàu chở hàng bách hóa 
ñang hành trình. Tàu tiến hành báo ñộng, tăng tốc ñộ, ñiều ñộng tránh bọn chúng. 
Do biện pháp tránh cướp biển hiệu quả, bọn chúng từ bỏ lên tàu và bỏ ñi. Tất cả 
thủy thủ an toàn và tàu bị thiệt hại nhỏ do súng. 

 

Ngày: 12 tháng 2 2013 
Vị trí: Khu neo cảng Dumai, Indonesia 
Ba tên cướp với dao dài lên một tàu chở hàng rời ñang neo bằng một sợi dây thừng 
và một cái móc gắn liền với một cái sào dài. Sĩ quan ñi ca phát hiện thấy chúng, ấn 
báo ñộng, còi tàu và thông báo cho cảng vụ ñịa phương. Sau cùng chúng chốn 
thoát. Tàu không mất mát gì. 
 
 

Ngày: 14 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khu neo Hòn Dấu, cảng Hải Phòng, Việt Nam 
Bọn trộm lên một tàu container ñang neo qua lỗ nống neo sau khi phá hỏng 
nắp ñậy trên của ống. Chúng ñộtnhập vào kho mũi, lấy trộm ñồ của tàu và 
tr ốn thoát ñược . 

Ngày: 14 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khu neo Cochin, Ấn ðộ 
Ba tên cướp lên một tàu chở hóa chất ñang neo. Sĩ quan trực ca nhận thấy sự di 
chuyển trên boong mũi và ấn báo ñộng. Khi nghe báo ñộng và nhận thấy thuyền 
viên tập trung, bọn cướp nhảy xuống biển trốn thoát. Sau khi kiểm tra phát hiện ñồ 
của tàu ñã bị ñánh cắp. 
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Ngày: 15 nháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khu neo Chittagong, Bangladesh 
Bọn cướp với dao dài lên một tàu chở hàng rời ñang neo thông qua lỉn neo. A/B 
phát hiện thấy chúng và báo ñộng. Những tên cướp ñe dọa A/B với dao và sau ñó 
trốn thoát mà không ăn cắp bất cứ gì. Tàu nghi ngờ rằng 6 nhân viên bảo vệ trên 
tàu khi ở trong cảng có thể ñã mở nắp lỉn neo ñể cho những tên cướp trên tàu. 
 

 
Ngày: 17 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Cầu cảng số 2, Apapa, Lagos, Nigeria 
Bọn cướp trên một chiếc thuyền gỗ tiếp cận một tàu chở hàng rời ñang buộc cầu. 
Một tên cướp ñã lên tàu, ñã ñột nhập vào các kho mũi và lấy trộm các vật tư. Sau 
ñó thủy thủ ñi ca phát hiện ra chúng và báo ñộng. Bọn cướp trốn thoát với các vật 
tư bị ñánh cắp. 
 
 

Ngày: 18 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: 52 hải lý Bắc ðông Bắc của ñảo Pulau Penjantan, Indonesia 
Sỹ quan trực ca trên tàu một tàu container ñang hành trình phát hiện thấy hai tên 
cướp biển cố gắng ñể vào buồng lái. Anh ta báo ñộng và thuyền viên tập trung hết 
trên buồng lái. Những tên cướp biển không thể vào buồng lái bị khóa và sau ñó 
trốn thoát. 

 

Ngày: 18 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: gần 150 hải lý Ðông ðông Nam của Eyl, Somalia 
Hai tàu tốc ñộ cao màu trắng tiếp cận và bắn vào một tàu chở hàng bách hóa ñang 
hành trình. Nhưng trên tàu có nhân viên bảo vệ bắn trả kết quả là chúng di chuyển 
ñi xa. 
 
 

Ngày: 18 tháng 2 năm 2013 
Vị trí: Khu neo phía trong cảng Dumai, Indonesia 
Hai tên cướp với dao dài lên một tàu chở hóa chất ñang neo bằng một cái thang di 
ñộng. A/B phát hiện thấy những tên cướp và thông báo cho Sỹ quan ñi ca ñể báo 
ñộng, ấn còi tàu và thông báo cho cảng vụ. Những tên cướp ngay lập tức nhảy 
xuống biển và trốn thoát.  

 
 


