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Tóm tắt
Việt Nam đã chính thức là thành viên đầy đủ của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô
nhiễm từ tàu (MARPOL 73/78) từ năm 2015. Một trong các yêu cầu của Công ước Marpol
đối với các chính quyền cảng thành viên phải đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu tiếp nhận
các chất thải từ tàu ra vào khu vực cảng của mình. Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Giao thông
vận tải đã phê duyệt đề án “Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai
xây dựng các công trình tiếp nhận và xử lý chất thải từ tàu biển đáp ứng yêu cầu của công
ước MARPOL” tại Quyết định 1533/QĐ-BGTVT ngày 4 tháng 5 năm 2015. Trong bài báo
này, tác giả sẽ trình bày kết quả nghiên cứu đề xuất quy hoạch chi tiết hệ thống tiếp nhận và
cơ sở xử lý chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng trên cơ sở quy hoạch chi tiết
nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt cho các khu bến Sông Cấm, khu bến Đình Vũ, khu bến Yên Hưng, khu bến
Lạch Huyện và các khu chuyển tải.
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Abstract
Vietnam has officially been a full member of the International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) since 2015. One of the requirements of
the MARPOL 73/78 for the Authorities of the member ports is to ensure the ability to meet the
requirements of receiving waste from the ship into their port area. To meet this requirement,
the Ministry of Transport has approved the project " Study, assess the current situation,
propose planning and implement the construction of works receiving and processing the
waste from the ships, which meet the requirements of MARPOL Convention " at the Decision
No 1533/QD-BGTVT dated May 4, 2015. In this paper, the author will present result of the
research, propose detailed planning for receiving system and waste treatment facilities from
ships for Hai Phong seaport area on the basis of detailed planning of the North port group up
to 2020 and oriented to 2030, which was approved by the Ministry of Transport for Cam
River wharf, Dinh Vu wharf, Yen Hung wharf, Lach Huyen wharf and transshipment areas.
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