Tàu container lớn nhất chính thức khai thác ở Việt Nam
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THANH NIÊN

Ngày 11.1, cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) đón tàu CMA CGM MARCO POLO, là con tàu container lớn nhất chính thức được đưa vào VN
khai thác hằng tuần.



Tàu container lớn nhất cập cảng CMIT
ẢNH: PORTCOAST

Tàu có trọng tải 187.000 tấn/sức chở gần 17.000 TEU kết nối trực
tiếp hàng hóa xuất nhập khẩu của VN với thị trường Bắc Âu.
TIN LIÊN QUAN
Gỡ vướng cho cảng Liên Chiểu (/tai-chinh-kinh-doanh/go-vuong-cho-cang-lienchieu-1041005.html)
Năm 2018, hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam tăng mạnh (/tai-chinh-kinhdoanh/nam-2018-hang-hoa-thong-qua-cang-bien-viet-nam-tang-manh1040287.html)
Cần 1.161 tỉ đồng nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải (/tai-chinh-kinh-doanh/can1161-ti-dong-nang-cap-luong-cai-mep-thi-vai-961138.html)

Cảng nước sâu CMIT ở Cái Mép - Thị Vải (/tai-chinh-kinhdoanh/can-1161-ti-dong-nang-cap-luong-cai-mep-thi-vai961138.html), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ khi đi vào khai thác luôn là
cảng tiên phong trong việc tiếp nhận các tàu mẹ kích cỡ siêu lớn
được các hãng tàu lớn nhất thế giới đưa vào khai thác.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Portcoast, đơn vị tư vấn
lập quy hoạch cảng biển VN, cũng là nhà tư vấn cho cảng CMIT, cho
biết để thực hiện đón thành công chuyến tàu này, từ tháng 9.2016,
Portcoast đã cùng CMIT triển khai đánh giá khả năng của cầu bến,
nghiên cứu mô phỏng chạy tàu bằng mô hình toán, cùng các bên
liên quan thực hiện mô phỏng buồng lái dẫn tàu vào cảng và sau đó
thử nghiệm thành công dẫn tàu 18.000 TEU vào, rời cảng an toàn.
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#Tàu Container Lớn Nhất (/Tin-Tuc/Tau-Container-Lon-Nhat.Html)

Theo dõi tin tức (/) Báo Thanh Niên trên các mạng xã hội.
Tin 24h (/list/thoi-su.html) - Tin 360° (/list/360.html) Thị trường (/list/thi-truong.html)

Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác.
 Hotline: 0906 645 777
Email:
thoisu@thanhnien.vn
(mailto:thoisu@thanhnien.vn)


