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  PHẦN II 

GIÁ DỊCH VỤ CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY 

 

 

I   -    DỊCH VỤ LAI DẮT TÀU 

1. Thuê tàu lai dắt 

Biểu 1  Đơn vị tính: đồng/giờ 

TT Danh mục 
Tàu Hồng Gai 

(Công suất 1.260 HP) 

Tàu Hạ Long 08 

(Công suất 3.200 HP) 

1 

Phương tiện ra vào Cảng hay di chuyển trong 

khu vực Cảng dùng tàu lai để hỗ trợ, lai dắt 

để rời/cập cầu. 

5.500.000 13.680.000 

2. Thời gian tính cước 

a. Thời gian lai dắt thực tế được tính từ thời điểm tàu lai bắt đầu thực hiện việc hỗ trợ lai, 

kéo, đẩy tàu thuyền được lai cho đến khi kết thúc việc hỗ trợ lai, kéo, đẩy tàu thuyền được 

lai theo yêu cầu của thuyền trưởng tàu được lai và hoa tiêu hàng hải dẫn tàu. 

b. Thời gian tối thiểu tính cước tàu lai dắt là 01 giờ. 

c. Số lượng tàu lai dắt căn cứ vào chiều dài từng tàu biển ra vào Cảng do Cảng vụ hàng hải 

Quảng Ninh quy định. 

3. Các trường tính tăng/giảm giá 

a. Lai dắt vào các cảng tại khu vực cảng xi măng Hạ Long, cảng PV Oil, Cảng khách: 

(i) Đối với tàu Hồng Gai: Tăng 3%. 

(ii) Đối với tàu Hạ Long 08: Tăng 10%. 

b. Chi phí huy động lai dắt trong trường hợp yêu cầu đột xuất là 20% đơn giá tàu lai. Chi phí 

huy động tính theo số giờ thực tế lai dắt. 

c. Chi phí huy động lai dắt trong các điều kiện sóng gió cấp 5, 6 là 30% đơn giá tàu lai. Chi 

phí huy động tính theo số giờ thực tế lai dắt. 

d. Chi phí huy động lai dắt trong điều kiện sóng gió trên cấp 7 là 100% đơn giá tàu lai. Chi 

phí huy động tính theo số giờ thực tế lai dắt. 

e. Trường hợp tàu lai dắt đã tới vị trí đón tàu biển theo đúng giờ được yêu cầu nhưng tàu biển 

chưa tới, gây chờ đợi cho tàu lai dắt thì chủ tàu biển phải trả bằng 50% mức cước lai dắt 

tàu cho số giờ thực tế phải chờ đợi. 

f. Trường hợp tàu lai dắt đã rời vị trí xuất phát hoặc đã đến vị trí lai dắt tàu biển đúng giờ 

nhưng vì lý do về phía tàu biển không tới hoặc không chạy làm tàu lai dắt phải về vị trí 

xuất phát hoặc chuyển sang hoạt động khác thì chủ tàu biển phải trả bằng 60% mức cước 

lai dắt tàu cho số giờ thực tế điều động tàu lai dắt. 

g. Trường hợp thay đổi giờ hoặc huỷ bỏ xin tàu lai dắt, chủ tàu biển phải báo cho Cảng biết 

trước 2 giờ. Quá thời gian quy định này, chủ tàu biển phải trả tiền chờ đợi thời gian tối 

thiểu tính bằng 1 giờ, trên 1 giờ tính theo số giờ thực tế. 

h. Lai dắt trong trường hợp tàu bị mắc cạn, tàu có sự cố kĩ thuật, lai dắt đường dài mức cước 

do chủ tàu và Cảng thoả thuận. 






































