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Vận hành trí tuệ
Công ty cảng vụ tiếp tục tổng hợp hệ thống nghiệp vụ các 
hạng mục, toàn diện điện tử hóa (E) thao tác cảng khẩu, giúp 
khách hàng kịp thời nắm bắt các động thái thao tác cảng vụ 
và các hạng mục nghiệp vụ. Sử dụng các thiết bị như: hệ thống 
quản lý giao thông tàu thuyền (VTS), hệ thống định vị tự động 
tàu thuyền (AIS), hệ thống nhận diện tần số vô tuyến không 
dây (RFID), điều chỉnh phối hợp vị trí tàu thuyền neo đậu, an 
ninh bến cảng quốc tế (ISPS) và hệ thống giám sát hải cảng 
(CCTV) v.v…, đồng thời thông qua các ứng dụng tự động hóa 
các phương diện như.

Công ty cảng vụ mới xây dựng một khu huấn luyện giáo 
dục tại cảng Đài Trung, và vào năm 2015 đã thành lập học 
viện phát triển vận tải đường biển. Giới thiệu các khóa 
học chuyên ngành hải vận quốc tế, nâng cao sức cạnh 
tranh nhân tài hải vận. Đẩy mạnh thành lập trung tâm 
huấn luyện giáo dục năng lượng điện gió xa bờ, bồi dưỡng 
nhân tài công nghiệp

Tự động quản lý hậu tuyến
Trong phần quản lý back-end, nó cũng làm cho việc lưu thông 
hàng hoá thuận tiện và an toàn thông qua việc áp dụng tự 
động trong lĩnh vực hoạt động tự động, xác định hàng hoá, 
quản lý lưu trữ, theo dõi hậu cần và giám sát hải quan.

•Cảng container hàng 
     hóa tuyến cận dương

•Cảng chính (cảng mẹ) 
     tàu du lịch quốc tế

‧Cảng xuất nhập hàng hóa 
     khu vực Lan Dương

‧Cảng tham quan du lịch

‧Cảng xuất nhập hàng hóa khu vực 
     miền Đông

‧Cảng tham quan du lịch

‧Cảng giá trị gia tăng công nghiệp và vận
chuyển hàng hóa du khách hai bờ

‧Cảng vận chuyển lưu giữ hàng hóa số lượng
ớn và tài nguyên năng lượn

‧Cứ địa phát triển công nghiệp gần cảng

‧Cảng khẩu chủ yếu của khu vực
Bành Hồ với bên ngoài và với các đảo khác

‧Cảng thông thương hai bờ
eo biển Đài Loan – Trung Quốc

‧Cảng khẩu tham quan và
giải trí liên quan đến nước

‧Cảng container tuyến Viễn dương

‧Cảng liên vận hàng hải hàng
không và vận chuyển nhanh

‧Cảng hậu cần lưu vận xe hơi và các
ngành công nghiệp khác

‧Cảng trung tâm container liên châu lục

‧Cảng vận hành hậu cần trí tu

‧Cảng tham quan du lịch và vận chuyển du khách

‧Cảng và hàng rời hàng xá

‧Cảng tham quan du lịch

‧Cảng thao tác hàng hải xa đảo
và vòng quanh đảo

‧Cảng khẩu tham quan và giải trí
liên quan đến nước

Cảng Cơ Long
Cảng Đài Bắc

Cảng Hoa Liên

Cảng Tô Áo

Cảng Đài Trung

Cảng Cao Hùng

Cảng An Bình

Cảng Bố Đại

Cảng Bành Hồ

ĐỊNH VỊ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CẢNG KHẨU

Cảng thương mại quốc tế

Cảng thương mại trong nước
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HAI CẢNG CHÍNH NAM BẮC

Cảng
Cao Hùng

Cảng
Cơ Long

Trong hệ thống vận tải đường biển toàn cầu, Đài 
Loan là điểm trung gian nhất định phải đi qua của 
tuyến đường Châu Á – Thái Bình Dương và phía Tây 
Mỹ. Do vị trí địa lý may mắn thuận lợi, Đài Loan đã 
trở thành trung tâm vận chuyển cận dương và viễn 
dương của khu vực Đông Á. Vài năm trở lại đây, với 
sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, Đông Nam Á 
và sự phát triển của hệ thống khối thương mại mậu 
dịch Đại Đông Á,sự cạnh tranh kịch liệt của cảng 
khẩu Châu Á, ưu thế thiên nhiên của quần cảng Đài 
Loan và hiệu quả phục vụ không ngừng nâng cao là 
nhân tố quan trọng để duy trì vị trí trung tâm kinh tế 
khu vực châu Á- Thái Bình Dương của Đài Loan.

TÍCH HỢP TÀI NGUYÊN, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG

Công ty Cảng vụ Đài Loan là doanh nghiệp nhà nước liên kết với Bộ Giao thông, ngày 1 tháng 3 năm 2012 Bộ 
Giao thông kết hợp các tổ chức chính phủ tiến hành quy trình tái tạo, thiết lập “Cục cảng hàng hải Bộ Giao 
thông” và thành lập “Công ty cổ phần Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Cảng vụ Đài Loan” trực thuộc thẩm quyền 
quản lý của Bộ, do Cục cảng hàng hải chịu trách nhiệm chủ yếu xử lý các vấn đề về quyền lợi của Cảng vụ và 
hàng hải, Công ty cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Cảng vụ Đài Loan thì chủ yếu tiến hành nghiệp vụ kinh 
doanh Cảng biển, tích hợp các nguồn tài nguyên thương cảng trong nước và quốc tế. Công ty chúng tôi dùng 
năng lực kinh doanh đa dạng hóa tư duy đổi mới, tăng cường tính linh hoạt và hiệu quả hoạt động cảng biển, 
xúc tiến sự phát triển các ngành công nghiệp xung quanh và khu vực thương cảng quốc tế, nâng cao sức 
cạnh tranh quốc tế về cảng biển của nước ta (Đài Loan).

“  Lấy đổi mới làm hạt nhân, vươn ra thế giới,trở 
    thành tập đoàn kinh doanh cảng biển ưu việt 
    toàn cầu  ”

“ Tạo dựng một cảng biển phi phàm chất lượng, 
   để nguồn lưu chuyển nhân lực, hậu cần, lưu 
   chuyển tiền tệ Đài Loan hội tụ nối liền với thế giới ”

Quần cảng Đài Loan đã có năng lực dung nạp các loại 
tàu thuyền quy mô lớn neo đậu, đồng thời thông qua 
hoạt động bốc xếp hiệu quả cao, cung cấp cho khách 
hàng các dịch vụ cảng biển hoàn thiện hơn.
Cảng Đài Loan lấy “Container trung chuyển” làm chủ 
lực phát triển, phát triển ra cảng lớn “TEU (sức chứa 
container tương đương 20 foot) 10 triệu” – Cảng Cao 
Hùng. Để thích ứng với xu thế quy mô lớn của tàu 
thuyền (trên cấp 20 nghìn TEU), công ty cảng vụ ngoài 
việc xây dựng trung tâm kho chứa hàng lớn hoàn toàn 
mới, cũng đồng thời đề xuất nhiều phương án khen 
thưởng khích lệ, cổ vũ mở thêm các tuyến đường hàng 
hải mới và nâng cao chất lượng hàng hóa, có thể cung 
cấp thêm nhiều sự lựa chọn vận chuyển đa dạng 
nhanh chóng thuận tiện hơn cho khách hàng.

CẢNG BIỂN CHẤT LƯỢNG, 
TRUNG TÂM TRUNG CHUYỂN

CẢNG MẬU DỊCH TỰ DO, MÔ 
THỨC MỚI HOẠT ĐỘNG VẬN 
CHUYỂN ĐA DẠNG

Đài Loan tổng cộng có 6 khu vực cảng biển mậu dịch 
tự do, phân biệt là cảng Cơ Long, cảng Đài Bắc, cảng Tô 
Áo, cảng Đài Trung, cảng Cao Hùng và cảng An Bình.
Khu vực cảng biển mậu dịch tự do thiết kế trong nước 
bên ngoài khu vực hải quan, thúc đẩy quốc tế hóa và 
tự do hóa thương mại, nhanh chóng tiện lợi lưu thông 
hàng hóa, nhân viên, tiền tệ và kỹ thuật, doanh nghiệp 
hưởng ưu đãi thuế quan, thông tin hóa và thao tác 
quản lý tự chủ cao độ, cho phép tiến sâu gia công và 
nới lỏng tỷ lệ tuyển dụng lao động nước ngoài, hạ thấp 
các chướng ngại mà các công ty kinh doanh vận 
chuyển xuyên quốc gia thường gặp phải như hậu cần, 
lưu chuyển sản phẩm và lưu chuyển nhân lực v.v…, 
cung cấp cho hoạt động quốc tế và cung ứng yêu cầu 
của chuỗi quản lý, tăng cường ưu thế cạnh tranh 
doanh nghiệp. 
Công ty cảng vụ mở rộng nghiệp vụ khu vực cảng biển 
tự do, tích cực phát triển nghiệp vụ lưu chuyển kim 
loại màu LME, môi trường thao tác tiện lợi cho việc tập 
trung các container hàng hóa đa quốc gia và vận 
chuyển hàng hải nhanh chóng, liên kết vận chuyển 
đường biển và hàng không, thương mại điện tử xuyên 
quốc gia, kho vận chuyển hàng hóa ở nước ngoài v.v..., 
lợi dụng ưu thế của khu vực cảng tự do, thu hút hàng 
hóa trung chuyển tại Đài Loan, thiết lập trung tâm 
giao hàng tại Đài Loan. Nhà kinh doanh cũng có thể 
thông qua mô thức hoạt động “Cửa hàng trước công 
xưởng sau”, hợp tác với nhà sản xuất ngoài khu vực, 
đưa ưu thế khu vực cảng tự do mở rộng đến khu vực 
bên ngoài, xây dựng sự hợp tác “Cửa hàng trước công 
xưởng sau” và hiệu quả kinh doanh thắng lợi cả hai 
bên, đạt được mục tiêu mở rộng phát triển nghiệp vụ 
và hoạt động đa dạng hóa. 

CỨ ĐIỂM MỚI TÀU DU LỊCH, 
HAI CẢNG CHÍNH NAM BẮC, 

Đài Loan có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, những 
năm gần đây thu hút du khách khắp nơi trên thế giới đến 
tham quan thông qua tàu du lịch biển, trở thành điểm 
du lịch trên biển quan trọng ở châu Á. Bốn chi nhánh 
trực thuộc công ty cảng vụ toàn lực đầu tư vào phát triển 
tổng thể dịch vụ vận chuyển du lịch, cải thiện quy trình 
hoạt động thông quan của du khách, để đón tiếp tàu du 
lịch đến Đài Loan, tích cực nâng cao thiết bị cảng biển, 
đồng thời kết hợp khái niệm phát triển tổng thể trên bờ, 
tạo nên cụm cảng tàu du lịch có sức hấp dẫn du lịch 
nhất ở châu Á.
Công ty cảng vụ đã đưa nghiệp vụ du lịch vận chuyển 
quốc tế thành chính sách quan trọng trong việc kinh 
doanh đa dạng hóa cảng biển của công ty cảng vụ, toàn 
lực kết hợp với nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc của địa 
phương, thúc đẩy sự phồn vinh cho nền kinh tế công 
nghiệp trong khu vực, và tích cực mở rộng phát triển kế 
hoạch tàu du lịch ở 2 cảng chính Nam Bắc- Cảng Cơ Long 
và cảng Cao Hùng.

NHÓM CẢNG XANH, PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Công ty cảng vụ lấy 4 phương diện lớn là “Vận chuyển du 
lịch”, “Vận chuyển hàng hóa”, “Môi trường cảng khẩu” và 
“Phát triển cộng đồng/thành phố” để thực hiện phương 
án thúc đẩy hải cảng xanh. Hiện nay, các thương cảng 
quốc tế trực thuộc công ty cảng vụ bao gồm: Cơ Long, 
Đài Trung, Cao Hùng, Hoa Liên, Đài Bắc, Tô Áo và An Bình 
v.v…, đều đã đạt được chứng nhận cảng sinh thái, là tổ 
hợp cảng duy nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương 
đạt được chứng nhận cảng khẩu xanh. Vùng biển gần 
phía tây Đài Loan có vùng gió tốt, công ty cảng vụ tích 
cực phối hợp chính sách phát triển 
nguồn điện sử dụng sức gió xa bờ của 
nước ta, đầu tư các dịch vụ trang thiết 
bị cơ bản cho cảng biển năng lượng 
điện gió, vận hành bảo trì tàu thuyền 
và tập huấn an toàn cơ sở v.v…

Chi nhánh
công ty
Cơ Long

Tổng công ty Cảng Cao Hùng
Cảng An Bình
Cảng Bố Đại
Cảng Bành Hồ

Cảng Cơ Long

Cảng Đài Bắc

Cảng Tô Áo

Cảng Đài Trung

cảng Hoa Liên

Chi nhánh
công ty

Đài Trung

Chi nhánh
công ty

Cao Hùng

Chi nhánh
công ty

Hoa Liên

Tự do lưu thông
hàng hoá

Bên trong biên giới
nhưng bên ngoài

Hải quan

Quản lý tự trị

Cung cấp ưu
đãi thuế

Hàng hóa không có kiểm tra, 
kiểm tra, hộ tống. Hàng tháng 
báo cáo được áp dụng cho việc 
lưu thông hàng hoá trong khu 
vực thuế nội địa và khu vực 
ngoại quan.

Hàng hoá được miễn thuế và 
các khoản thuế liên quan và 
không có các hạn chế nhập 
khẩu quy định trong các hành 
vi, quy định hoặc lệnh khác

Kiểm soát và kiểm soát sách 
điện tử, Hải quan. Sử dụng chức 
năng kiểm toán từ xa.

Được miễn thuế, thuế hàng 
hóa, thuế kinh doanh, thuế 
thuốc lá và rượu, sức khoẻ cộng 
đồng và phúc lợi do sản phẩm 
thuốc lá, phí dịch vụ xúc tiến 
thương mại, dịch vụ bến cảng. 
Nước ngoài vì lợi nhuận có điều 
kiện được miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp.

Sáu Kênh
Chính

Dịch vụ tư vấn và quản lý một 
cửaDịch vụ một cửa

Hàng hoá gái 
trị gia tăng

Hàng hoá trong khu thương mại 
tự do có thể thực hành những 
gia công đơn giản, như sắp xếp 
lại hàng hoá và dán tem, cũng 
có thể làm những gia công khó 
hơn như tái chế lại hàng hoá


