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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 cảng vụ Đài Loan quản lý 7 thương cảng quốc tế lớn như cảng Cơ Long, cảng Đài Trung, cảng 
Cao Hùng, cảng Hoa Liên, cảng Đài Bắc, cảng Tô Áo và cảng An Bình, và nhận sự ủy thác kinh doanh 2 
cảng quốc nội là cảng Bố Đại và cảng Bành Hồ, kết hợp thành quần cảng Đài Loan hoàn chỉnh về mặt 
chức năng. 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 ”

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
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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. 

Cảng 10 
triệu TEU

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
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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. Đồng thời với công tác nỗ lực 
nâng cao chất lượng vận chuyển du lịch và hiệu suất vận 
chuyển hàng hóa, cũng cần xây dựng hệ thống quản lý tự 
chủ môi trường cảng khẩu hoàn thiện hơn, thiết lập kênh 
giao tiếp với cộng đồng và chính phủ địa phương, cùng 
nhau tạo dựng cảng khẩu bền vững tốt đẹp trong tâm trí 
người dân.

Chứng nhận cảng sinh thái

Chứng nhận cảng sinh thái (EcoPorts Certification), là 
hệ thống chứng nhận do tổ chức hải cảng châu Âu 
thuộc khối EU cung cấp cho cảng khẩu xem xét mức độ 
thân thiện của cảng biển với môi trường. Tổ hợp cảng 
biển Đài Loan thông qua tham gia chứng nhận cảng 
sinh thái, thiết lập chế độ quản lý tự chủ môi trường, 
nâng cao toàn bộ môi trường cảng khẩu. 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. 
Trong những năm gần đây, TIPC đã tích cực khuyến 
khích "Cơ chế trả nợ tốc độ tàu cập cảng tàu Đài Loan" 
và đã thiết lập cơ chế giảm tàu để tăng cường hiệu quả 
giảm ô nhiễm tàu nhằm góp phần vào sự phát triển bền 
vững của môi trường.

Trong những năm gần đây, TIPC đã tích cực khuyến 
khích "Cơ chế trả nợ tốc độ tàu cập cảng tàu Đài Loan" 
và đã thiết lập cơ chế giảm tàu để tăng cường hiệu quả 
giảm ô nhiễm tàu nhằm góp phần vào sự phát triển bền 
vững của môi trường.

Năng lượng xanh vùng cảng – 
Năng lượng điện gió xa bờ

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…, lấy cảng 
Đài Trung làm cảng chính thao tác nguồn điện gió 
xa bờ, cảng Đài Bắc là cảng thao tác cơ bản dưới 
nước, làm mạnh thêm năng lực của ngành công 
nghiệp năng lượng điện bằng sức gió của quần 
cảng Đài Loan. 

Năng lượng xanh vùng cảng – năng lượng mặt trời

Hưởng ứng tiết kiệm năng lượng giảm carbon, trân 
quý tài nguyên môi trường trái đất, công ty cảng 
vụ ưu tiên tại các mái nhà kho có diện tích lớn ở 
các cảng khẩu như cảng Đài Trung và cảng Cao 
Hùng lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời, 
và thử mở rộng đến các cảng khẩu khác, biến 
những mái nhà kho cất giữ đơn 
thuần trở thành tiên phong mới 
của nguồn năng lượng bảo vệ 
môi trường xanh.

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

HAI CẢNG CHÍNH NAM BẮC

Cảng
Cao Hùng

Cảng
Cơ Long



07

Phục vụ trí tuệ
Công ty cảng vụ tích cực tạo dựng môi trường 
mạng không dây (Wifi) nhanh chóng tiện lợi ở 
khu vực cảng khẩu, cung cấp các dịch vụ điện 
toán đám mây: doanh nghiệp hàng hải ở cảng 
khẩu có thể sử dụng trình ứng dụng di động – 
APP, xử lý các nghiệp vụ tàu thuyền xuất nhập 
cảng, và nắm rõ động thái tàu thuyền ở cảng 
cũng như những thông tin mới nhất, công ty bốc 
xếp cũng có thể liên kết với trang mạng nghiệp 
vụ của công ty, gia tăng quy trình thao tác các 
hạng mục. Du khách khi đến cập bến, có thể sử 
dụng miễn phí Wifi để tra tìm thông tin du lịch 
ngay tại trung tâm phục vụ.

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. 

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.

Kênh trí tuệ
Thông qua việc xâu chuỗi và tổng hợp thông tin 
các hệ thống, ví dụ hệ thống quy hoạch tài 
nguyên doanh nghiệp (SAP ERP), hệ thống thao 
tác kho bãi container (CATOR), hệ thống phục vụ 
lưu giữ kho bãi hải cảng (TPNet), hệ thống quản 
lý ra vào tự động hóa v.v…, cung cấp cho doanh 
nghiệp mô thức thao tác “một lần đăng nhập, 
phục vụ toàn bộ quá trình” trong quy trình thao 
tác phục vụ kho bãi, bến cảng và tàu thuyền 
xuất nhập, doanh nghiệp có thể nhanh chóng 
hoàn thành các thủ tục có liên quan, nâng cao 
hiệu quả hoạt động. 
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HỌC VIỆN PHÁT TRIỂN HẢI VẬN- 
CƠ SỞ HUẤN LUYỆN NHÂN TÀI VẬN CHUYỂN HÀNG HẢI

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, tích cực phối hợp 
với chính sách của nhà nước và xu thế phát triển ngành nghề, thiết lập kế hoạch đào 
tạo nhân tài, lấy mục tiêu là trở thành trung tâm huấn luyện giáo dục cấp quốc tế.
Đẩy mạnh thành lập trung tâm huấn luyện giáo dục năng lượng điện gió xa bờ, bồi 
dưỡng nhân tài công nghiệp
Phối hợp với sự phát triển ngành công nghiệp quạt gió xa bờ của quốc gia, thúc đẩy 
trung tâm đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn điện gió xa bờ quốc tế GWO, cung cấp 
chứng nhận khóa học và dịch vụ chuyên môn, nhằm đào tạo nhân tài cần thiết cho 
ngành công nghiệp, thực hiện nội địa hóa ngành công nghiệp.
Giới thiệu các khóa học chuyên ngành hải vận quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh 
nhân tài hải vận
Nhằm xúc tiến độ chuyên nghiệp và quốc tế hóa nhân tài hải vận Đài Loan, công ty 
đã đưa những khóa học chuyên ngành về cơ cấu huấn luyện đào tạo hải vận nổi 
tiếng quốc tế như ICS, BIMCO, APEC, ClassNK v.v…

CẢNG KHẨU TRÍ TUỆ, ĐỔI 
MỚI PHỤC VỤ
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TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

•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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Cảng Cơ Long gần khu vực Trung Hoa Đại lục, cách Cảng Thượng Hải khoảng 378 hải lý, Cảng Ninh 
Ba 326 hải lý, vị trí thuộc đường hàng hải phải đi qua của tuyến Đông Bắc Á, là Cảng thiên nhiên ưu 
việt, bình quân thủy triều chỉ khoảng 0.73 mét, nguồn tài nguyên hỗ trợ các ngành công nghiệp có 
liên quan đến thượng nguồn và hạ lưu hoàn thiện, hơn nữa lại gần với trung tâm tiêu thụ và hành 
chính kinh tế phía Bắc. Vài năm gần đây, với phương hướng phát triển trục vận chuyển hành khách 
và hàng hóa, Cảng ngoài lấy container hàng tuyến Cận dương làm chính, chức năng vận chuyển 
hàng hải bao gồm container tuyến Cận dương, vận chuyển khách và hàng hóa hai bờ, tàu du lịch 
quốc tế, trung tâm phân phối tiêu thụ vận lưu hậu cần khu vực châu Á – Thái Bình và vận chuyển 
bảo quản container hàng hóa. Hàng rời (hàng xá) chủ yếu là cát sỏi, dầu, xi măng, sắt thép ngũ kim 
và bốc xếp xe ô tô.

Ngoài ra, Cảng Cơ Long thông qua các nghiệp vụ Cảng bãi và bốc xếp hợp tác với các doanh nghiệp 
dân gian, nhằm đạt mục đích hạ thấp giá thành cho khách hàng. Cảng trong thì lấy việc vận chuyển 
khách du lịch là chính, bao gồm các bến thuyền du lịch và các trung tâm phục vụ du khách ở kho 
2, 3 phía Tây, cung cấp các buổi biểu diễn triển lãm nghệ thuật và sáng tác văn học, thực hiện chính 
sách phát triển trục vận chuyển khách và hàng hóa, dẫn dắt sự phát triển vòng tròn thương nghiệp 
bên bờ Cảng đô thị.

Cảng đô thị, trục vận chuyển khách và hàng hóa
Cảng Cơ Long đạt được chứng nhận Cảng sinh thái của tổ chức châu Âu vào năm 
2015, thúc đẩy các biện pháp liên quan đến bảo vệ môi trường và các hạng mục 
Cảng khẩu xanh, bao gồm quy hoạch xử lý nguồn nước thải khu vực Cảng, thiết 
lập hệ thống giám sát môi trường liên tục tự động 24 giờ và các cơ sở xử lý rác 
thải ở bến tàu. 

CẢNG CƠ LONG
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N

Cảng cá

Tập đoàn CSBC , Keelung, Đài LoanB1

Đảo Barrel PanB2

Khu bến công nghiệp

Khu tái chế khu sinh thái

Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Logistics Hải quân Keelung

Khu hạn chế quân sự

Cửa hàng du lịch, dịch vụ & Giải tríC1

Keelung Maritime PlazaC2

Cửa hàng du lịch, dịch vụ & Giải trí

Hậu cần & Kho bãi Quản lý cảng

Cảng hàng rời

Khu bến phà 

Bến phía Bắc Bờ TâyA1

Bến phía Nam Bờ TâyA2

Khu vực bến container

15 16
Thông tin chi tiết

QR code

Khả năng bốc xếp 
hàng rời

1,460vạn tấn/ năm

Khả năng bốc xếp 
container

310vạn TEU/năm

Diện tích khu vực cảng

572 hecta

Vùng nước 376 hecta

Thềm lục địa 196 hecta

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Lượng bốc xếp hàng hóa ước khoảng

6,400vạn tấn doanh thu/năm

Lượng bốc xếp container ước khoảng

150vạn TEU/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

1,900vạn tấn/năm

Bến tàu

56chỗ
Có thể cung cấp

Tàu chở hàng rời

6vạn tấn

Tàu chở container

1vạn TEU

Tàu du lịch

22.5vạn tấn

PORT OF

KEELUNG 
CẢNG CƠ LONG

Độ rộng Cảng khẩu

355mét

Độ sâu nước-15~-15.5mét



Khách phía Đông hàng phía Tây, tạo dựng cơ hội 
thương mại mới về du lịch và vận chuyển hàng hóa

17 18

Cảng Cơ Long là Cảng du lịch bận rộn nhất trong tất cả các 
Cảng của Đài Loan, cũng là cứ địa Cảng du lịch chính quan 
trọng nhất của Đài Loan. Nằm ở vị trí ưu việt của thành phố, 
có hệ thống giao thông công cộng tiện lợi, thêm vào đó gần 
với trung tâm thủ đô Đài Bắc và các điểm tham quan bờ 
Bắc Hải, nhận được sự yêu thích của khách du lịch tàu biển 
quốc tế. Hiện nay, bến tàu số 2-4 bờ Đông và số 2-4 bờ Tây 
Cảng Cơ Long đều có vị trí neo đậu tàu du lịch, từ năm 2018 
có thể cung cấp tàu du lịch 22.5 vạn tấn.

Địa lý ưu việt của Cảng Cơ Long khiến cho Đài Loan và các 
nước Đông Nam Á trở thành thị trường khách du lịch tàu 
biển của Cảng này, cũng vì vậy mà thu hút các công ty du 
lịch tàu biển như Star Cruises, Princess, Costa, Royal Carib-
bean v.v…đầu tư phát triển ở đây. Thời kỳ cao điểm mỗi 
tuần bình quân có 5 tàu du lịch khởi hành từ Cảng Cơ Long, 
hạng mục du lịch tàu biển đa dạng có thể thỏa mãn các yêu 
cầu của du khách, cho thấy rõ sự phát triển ngành du lịch 
tàu biển ở Cảng Cơ Long đã vươn đến giai đoạn tăng trưởng 
mạnh mẽ.

Tàu Du lịch

Cảng Cơ Long có vùng tiêu thụ nội địa đô thị Đài Bắc và gần 
các trung tâm công thương nghiệp tài chính kinh tế quan 
trọng của Đài Loan, xung quanh có sự tiếp sức của khu khoa 
học Tịch Chỉ, Nam Cảng, Nội Hồ v.v… và các khu công nghiệp 
Đại Võ Luân, Thụy Phương, Lục Đổ v.v…, có thể cung cấp 
ngành vận chuyển tàu thuyền, hậu cần hàng hóa quốc tế, 
kho lưu giữ, doanh nghiệp bán sỉ lớn, doanh nghiệp thương 
mại xuất nhập khẩu vận chuyển xuyên quốc gia v.v…dùng 
Cảng khẩu làm địa điểm kinh doanh, lợi dụng ưu thế Cảng 
mậu dịch tự do, tiến hành các hoạt động thương mại và sản 
xuất như trung chuyển, phân phối tiêu thụ, tái điều chỉnh, 
các container hàng các nước, gia công đơn giản, gia công 
sâu v.v…, tiết kiệm thời gian hậu cần, nâng cao đáng kể hiệu 
quả hoạt động.

Khu thương mại mậu dịch tự do

Gần đây Cảng Cơ Long từng bước thực hiện kế hoạch phát triển “Khách phía Đông, 
hàng phía Tây”, đổi mới kế hoạch kết hợp giữa Cảng khẩu và thành phố, xây dựng 
thành phố Cảng cùng nhau có cuộc sống phồn vinh, nâng cao hình tượng quốc tế, 
thu hút nhà sản xuất đến đầu tư.

Quy hoạch chức năng không gian và viễn cảnh phát triển chỉnh thể của Cảng Cơ 
Long, dùng “Big U (kế hoạch Cảng Nụ cười tươi)” làm chủ đề khai phá phát triển 
Cảng khẩu, kỳ vọng có thể thông qua các khu vực Trải nghiệm văn hóa Cảng hải 
Cảng, khu thương nghiệp sáng tác văn học du lịch, trung tâm vận chuyển khách 
du lịch tàu biển, khu thương nghiệp du lịch trên bờ và khu thành văn hóa Núi 
biển, quy hoạch tái tạo “Hải Cảng xanh – điểm sáng Cơ Long mới”, tạo dựng đường 
cong nụ cười Cảng khẩu, đồng thời tập hợp các nguồn tài nguyên không gian đô 
thị và trên bờ khu vực Cảng khẩu Cơ Long.

PORT OF

KEELUNG 
CẢNG CƠ LONG

Thông tin liên lạc
Chi nhánh Cảng vụ Cơ Long
No.1, Zhongzheng Rd., Zhongzheng Dist., 
Keelung City 20202, Taiwan (R.O.C.)
+886-2-2420-6100
kl.twport.com.tw
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Cảng Đài Trung nằm ở miền Trung Đài Loan, cách Thượng Hải 
khoảng 508 hải lý, cách Hồng Kông khoảng 395 hải lý, nắm giữ vị 
trí trung tâm tuyến đường hàng hải Đông Á. Cảng Đài Trung được 
xem là cảng container tuyến Cận dương và là trung tâm vận 
chuyển lưu giữ hàng rời (hàng xá) lớn của khu vực, có mạng lưới 
giao thông liên kết với bên ngoài hoàn thiện và gắn liền với sân 
bay quốc tế Đài Trung, cũng là cảng bến quan trọng của tàu 
thuyền chở khách và hàng hóa của hai bờ. Hàng hóa bốc xếp chủ 
yếu là than, dầu, quặng sắt, khí hóa lỏng, xi măng v.v…

Cảng Đài Trung xây dựng các khu phát triển công nghiệp như 
trung chuyển lưu giữ, gia công, công nghiệp, nguồn tài nguyên 
năng lượng, hóa dầu, dịch vụ bến cảng và du lịch tham quan v.v…, 
lấy dịch vụ mang tính chi viện hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả cụm 
kinh tế, đồng thời phát triển thành cứ điểm công nghiệp, trung 
tâm trung chuyển lưu trữ, container hàng, vận chuyển khách của 
khu vực và là cảng hậu cần mang hình thức giá trị gia tăng.

Cảng lớn giá trị gia tăng công 
nghiệp năng lượng Trung Bộ

Cảng Đài Trung đạt được chứng nhận cảng 
sinh thái của tổ chức châu Âu vào năm 2015, 
thúc đẩy các hạng mục cảng xanh và biện 
pháp bảo vệ môi trường, bao gồm bảo vệ 
vùng ngập nước Cao Mỹ ở phía Bắc, khu bảo 
tồn động vật hoang dã Xikou Đại Độ ở phía 
Nam, đẩy mạnh việc sử dụng nguồn năng 
lượng tái sinh và giảm việc giải phóng khí 
thải cacbon dioxide, đồng thời bảo vệ vành 
đai xanh và các khu rừng công viên trên 200 
hecta, trong đó điển hình thực tiễn tiêu biểu 
nhất là các biện pháp giảm thiểu vành đai 
xanh và sinh thái, phương pháp xây dựng 
xanh, tái sinh và các nguồn công viên điện 
gió.

CẢNG ĐÀI TRUNG
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Đường cao tốc 61

Tỉnh lộ 17

Đường Lingang

Tỉnh lộ 12

khu thu hồi tương 

Khu vực rừng phòng hộ

khu sinh thái

Cảng cá Khu bến công nghiệp

Cửa hàng du lịch, dịch vụ & Giải trí

Khu hàng rời phía Bắc

Khu hàng rời ở giữa

B1

B2

Khu hàng rời phía Tây

Khu hàng rời phía Nam ( Tây Nam)

B3

B4

Khu hàng rời phía Nam ( Đông Nam)B5

 Hậu cần & Kho bãi 

Cục Cảnh sát biển

Quản lý cảng

khu dịch vụ (I)C1

khu dịch vụ (II)C2

Khu điệnC3

Kho chở dầu của CPC C4

Khu chế xuấtC5

Khu phát triển cảngC7

Khu công nghiệp hóa dầuC6
Cảng hàng rời

E1

E2

Khu bến phà 

Khu vực cầu cảng phía bắcA1

Khu vực cầu cảng phía Trung NamA2

Khu vực bến cảng container

Khu công nghiệp (I)C8

Khu công nghiệp (III)C10

Khu công nghiệp (II)C9

Khu công nghiệp (IV)C11

D1

lai/phát triển (II) 

Công viên rừng

Khu vực kém phát triển

N

23 24

Thông tin chi tiết
QR code

Khả năng bốc xếp 
hàng rời

10,541vạn tấn/ năm

Khả năng bốc xếp 
container

180vạn TEU/năm

Diện tích khu vực cảng

11,285hecta

Vùng nước 8,382hecta

Thềm lục địa 2,903hecta

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Lượng bốc xếp hàng hóa ước khoảng

12,400vạn tấn doanh thu/năm

Lượng bốc xếp container ước khoảng

150vạn TEU/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

7,400vạn tấn/năm

Bến tàu

58chỗ

(tương lai sẽ mở 
rộng đến 78 chỗ )

Có thể cung cấp:

Tàu chở hàng rời

20.6vạn tấn

Tàu chở container 

5ngàn TEU 

Tàu du lịch

16vạn tấn

Độ rộng của cảng

400mét 

Độ sâu nước-16mét

PORT OF

TAICHUNG
CẢNG ĐÀI TRUNG



Mở ra cơ hội thương nghiệp 
mới cho thành phố cảng 
thương nghiệp,thúc đẩy cứ 
điểm mới năng lượng xanh 
xa bờ
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Cảng Đài Trung lấy pha trộn dầu làm trọng tâm, và tích cực thúc đẩy “Cửa hàng phía trước công 
xưởng phía sau”, hình thức ủy thác gia công, liên kết với các khu chế tạo như khu gia công xuất khẩu 
Trung Bộ, khu khoa học kỹ thuật và khu công nghiệp Chương Tân v.v…, sản xuất hiệu ứng cụm khu 
vực, đồng thời nâng cao hàng hóa thêm vào giá trị gia tăng, thỏa mãn những yêu cầu kinh doanh 
của khách hàng, như : lưu giữ bảo quản hàng hóa, làm mới bao bì, gia công đơn giản, chế tạo gia 
công tái xuất khẩu v.v…, là địa điểm tốt nhất thiết lập trung tâm phân phối và trung tâm hậu cần.

Thành phố thương cảng

Cảng Đài Trung đưa công ty bất động sản Mitsui 
của Nhật vào đầu tư vào mảnh đất 18 hecta tại 
khu vực cảng Đài Trung và xây dựng trung tâm 
thương mại Outlet Park. Tương lai sẽ kết hợp với 
các công trình thiết bị giải trí liên quan đến nước 
ở khu vực bờ biển lân cận, cùng nhau phát triển 
thành “Tuyến tham quan du lịch biển”.

Khu thương mại mậu dịch tự do

Năng lượng điện gió (phong điện) xa bờ

Cảng Đài Trung cách nơi vận hành năng lượng gió 
xa bờ ngắn nhất, thiết bị cơ sở hải cảng hoàn thiện, 
điều kiện tuyến đường hàng hải, bến tàu và khu 
vực tuyến sau tốt, đáp ứng các yêu cầu thao tác 
đặc thù của việc lắp ráp chế tạo máy lực gió. Nhằm 
phối hợp với chính sách tài nguyên năng lượng 
phát điện bằng sức gió xa bờ, cảng Đài Trung ngoài 
việc bắt đầu xây dựng bến tàu chở nặng #5A、#5B, 
còn đồng thời cải tạo bến tàu #2, xây mới bến tàu 
chở nặng #106, cung cấp cho việc lắp ráp máy tạo 
gió, ngoài ra còn cung cấp 80 hecta đất và các thiết 
bị công cộng có liên quan đến xây dựng đường sá 
v.v…, trở thành khu chuyên sản xuất lắp ráp linh 
kiện máy tạo gió nội địa hóa, thu hút các ngành 
công nghiệp có liên quan đến phát điện bằng sức 
gió xa bờ trong và ngoài nước đến đầu tư, mở ra sự 
phát triển dây chuyền cung ứng linh kiện lắp ráp 
và thiết bị có liên quan ở trong nước; tương lai, 
công ty cảng vụ cũng quy hoạch sử dụng đội tàu 
thuyền và nhân viên, sửa chữa chế tạo ụ tàu, kênh 
thuyền làm việc và kênh nước cạn, cung cấp các 
dịch vụ huấn luyện an toàn và bảo dưỡng vận 
hành máy điện gió xa bờ, và đưa các khóa huấn 
luyện an toàn máy điện gió xa bờ của nước ngoài 
vào bồi dưỡng nhân tài công nghiệp, tạo dựng 
cảng Đài Trung trở thành địa bàn quan trọng của 
ngành công nghiệp điện gió, là cảng khẩu tiêu biểu 
của nguồn năng lượng xanh quốc tế.

PORT OF

TAICHUNG

Cảng Đài Trung hướng về eo biển Đài 
Loan, là cảng khẩu neo đậu chủ yếu 
của tàu thuyền hai bờ và tàu du lịch 
quốc tế. Đài Trung có văn hóa ẩm thực 
đặc sắc, di tích cổ phong phú, từ bến 
cảng đến trung tâm thành phố Đài 
Trung chỉ khoảng một giờ đi xe. Hiện 
nay, bến tàu số 18-19 và số 30-31 của 
cảng Đài Trung đều xây dựng chỗ neo 
đậu cho tàu du lịch, lớn nhất có thể 
đáp ứng tàu du lịch 16 vạn tấn, và cũng 
có các thiết bị phục vụ thông quan 
hoàn thiện.

Tàu Du lịch

Thông tin liên lạc
Chi nhánh công ty Cảng vụ Đài Trung
No.2, Sec. 10, Taiwan Blvd., Wuqi Dist., 
Taichung City 43501, Taiwan (R.O.C.)
+886-4-2656-2611
tc.twport.com.tw

CẢNG ĐÀI TRUNG
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Cảng Cao Hùng nằm ở phía Tây Nam Đài Loan, là cảng trung chuyển 
quan trọng trong vận tải hàng hải giữa khu vực Âu Mỹ và châu Á. Mạng 
lưới vận chuyển hàng hải của cảng Cao Hùng trải đều khắp 5 châu, 
tuyến đường hàng hải có hơn 300 tuyến, là một trong những cảng hàng 
hóa chủ yếu của thế giới. Là cảng thiên nhiên ưu việt, bình quân mực 
thủy triều chỉ có 0.75 mét, hải tượng ổn định, tàu thuyền thông hành 
không trở ngại cả năm.

Lượng bốc xếp hàng hóa xuất nhập cảng Cao Hùng ước chiếm khoảng 
62% khu vực Đài Loan, trong đó lượng bốc xếp container ước chiếm 
khoảng 70% khu vực Đài Loan, lượng container hàng năm vượt quá 10 
triệu TEU. Bốc xếp hàng rời (hàng xá) chủ yếu bao gồm: quặng sắt, dầu, 
gang, dầu thô, than đá. Ngoài ra, vì gần với các khu công nghiệp nặng 
như Trung Dầu, Trung Thép và Tàu thuyền Đài Loan, cảng Cao Hùng còn 
có các khu chuyên phục vụ nguồn tài nguyên năng lượng, công nghiệp 
nặng, chế tạo tàu, nguyên liệu hóa dầu và chế tạo du thuyền v.v…, 
nhằm đáp ứng các yêu cầu bốc xếp và neo đậu tàu thuyền.

Cảng lớn container, trung tâm 
trung chuyển

Giao thông khu vực cảng nối với bên ngoài 
tiện lợi, để nâng cao thêm hiệu suất vận 
chuyển, đã xây dựng con đường liên thông với 
bên ngoài của khu vực cảng Cao Hùng dài 
khoảng 4.53 kilomet, có thể giảm đi thời gian 
và giá thành vận chuyển hàng hóa một cách 
hiệu quả.

Cảng Cao Hùng lấy việc xây dựng các hạng 
mục lớn thực hiện mục tiêu phát triển bền 
vững cảng khẩu, năm 2014 đã đạt được chứng 
nhận cảng sinh thái của tổ chức châu Âu, thúc 
đẩy các biện pháp cảng xanh, điển hình thực 
tiễn nhất bao gồm các thiết bị bốc xếp hàng 
rời lượng lớn, tái sử dụng vùng đất bỏ hoang, 
đồng thời bảo lưu kế hoạch Nam Tinh môi 
trường sống của loài chim hoang dã, phát 
triển tính đa dạng sinh thái khu vực cảng.

CẢNG CAO HÙNG
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Quản lý cảng

Khu thương mại

Cảng hàng rời

cảng thương mại ZhongdaoD1

Cảng hàng rời Intercontinental thứ haiD2

Hậu cần & Kho bãi 

Hậu cần & Kho bãi E1

Cảng hàng rời Intercontinental thứ haiE2

cảng thương mại PenglaiC1

cảng thương mại LingyaC2

Khu vực bến container

A1

A2

A3

A4

A5

Trung tâm Container 
Intercontinental thứ nhất

A6

Trung tâm Container 
Intercontinental thứ hai

A7

Trung tâm container số 1

Trung tâm container số 2

Trung tâm container số 3

Trung tâm container số 4

Trung tâm container số 5

Khu công nghiệp

khu công nghiệpB1

khu gia công hàng xuất khẩu B2
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Khả năng bốc xếp 
hàng rời

9,560vạn tấn/ năm

Khả năng bốc xếp 
container

1,280vạn TEU/năm

Diện tích khu vực cảng

17,736hecta

Vùng nước 15,865hecta

Thềm lục địa  1,871hecta

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Lượng bốc xếp hàng hóa ước khoảng

45,800vạn tấn doanh thu/năm

Lượng bốc xếp container ước khoảng

1,044vạn TEU/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

11,700vạn tấn/năm

Bến tàu

122chỗ

Có thể cung cấp:

Tàu chở hàng rời

20vạn tấn

Tàu chở container

1.4vạn TEU

Tàu du lịch

22.5vạn tấn

Độ rộng của cảng

98mét 

Độ sâu nước-12.5mét

Cảng thứ 1

Độ rộng của cảng

183mét 

Độ sâu nước -17mét

Cảng thứ 2

PORT OF

KAOHSIUNG 
CẢNG CAO HÙNG

Thông tin chi tiết
QR code



Xây dựng trung tâm container 
thời đại mới, xoay chuyển cảng 
cũ lịch sử

33 34

Tài nguyên du lịch phong phú, thu hút các tàu du 
lịch cập bến, là cảng mẹ thứ 2 về tàu du lịch của 
Đài Loan hiện nay. Hiện nay, tàu du lịch có thể neo 
đậu tại bến tàu số 2-3 và số 8-10, bắt đầu từ năm 
2020 sẽ xây dựng tòa cao ốc vận chuyển du khách 
Cao Hùng tại bến tàu số 18-21, sẽ có thể đáp ứng 
tàu du lịch có trọng tải 22.5 vạn tấn, và cung cấp 
cho du khách cơ sở thông quan và dịch vụ hoàn 
thiện thoải mái hơn, đồng thời cũng trở thành 
điểm mốc mới cho Cảng Cao Hùng.

Cao Hùng gần với các khu công nghiệp ưu thế cạnh 
tranh như chế tạo gang thép, đóng tàu, và hóa dầu v.v
…, có thể cung cấp hoàn thiện các thiết bị cơ sở bến 
tàu, kho chứa, mặt bằng v.v…, trong khu vực cảng còn 
có các thiết bị kỹ thuật lưu giữ bảo quản hậu cần 
nhiều lớp tiên tiến nhất, cung cấp địa điểm vận hành 
trung chuyển bảo quản hậu cần quốc tế cho các mặt 
hàng đa dạng như đồ tươi, thực phẩm, công nghiệp 
v.v…Ngoài ra, Cảng Cao Hùng là cảng gửi của LME, thu 
hút công ty thành viên bảo quản lưu giữ quốc tế LME 
lưu giữ trung chuyển kim loại màu tại đây, hạ thấp giá 
thành vận chuyển bảo quản kho và nâng cao hiệu 
suất công tác hậu cần.

khu vực cảng cũ Khai thác phát triển trên bờ

Mối quan hệ giữa sự phát triển của thành phố và cảng khẩu 
là mật thiết, công ty chuyển đầu tư thuộc công ty cảng vụ - 
Công ty khai thác phát triển đất đai cảng Cao Hùng đã hợp 
tác với chính phủ quyền thành phố Cao Hùng, kết hợp nguồn 
tài nguyên và đất đai khu vực cảng cũ Cao Hùng tiến hành 
khai thác trên bờ, lấy mục tiêu xây dựng khu vực cảng thành 
dịch vụ kinh doanh đa chức năng, và phát triển thành khu du 
lịch nghỉ ngơi doanh nghiệp trên bờ.

Trung tâm container liên châu lục

Để thích ứng xu thế container tàu thuyền quy mô lớn, cảng 
Cao Hùng thực thi “Kế hoạch trung tâm container liên lục 
địa”, kỳ đầu xây dựng 4 bến tàu container bảo vệ môi trường 
dài khoảng 1,500 mét, độ sâu mực nước 16.5 mét, tổng cộng 
có 75 hecta địa điểm container, hiện nay đã đi vào hoạt động 
toàn bộ. Tuyến sau của bến tàu ước khoảng 13.4 hecta mặt 
bằng được xin phép trở thành khu đất thuộc cảng thương 
mại mậu dịch tự do.

Giai đoạn thứ hai của dự án bao gồm việc xây dựng một 
trung tâm lưu trữ và vận chuyển dầu mỏ. Mục đích là để di 
chuyển các thiết bị đầu cuối hóa dầu và bể chứa đến khu vực 
này cho các hoạt động tập trung.Giai đoạn thứ hai sẽ bao 
gồm 19 cầu cảng mới với tổng diện tích 422.5 hecta làm căn 
cứ container mới. Các tàu này sẽ hỗ trợ các tàu container có 
sức chứa 2.2 vạn TEU để cập cảng. Năm thiết bị đầu cuối hóa 
dầu sẽ có độ sâu nước hơn 18 mét, 10 đầu cuối ở độ sâu 
14-18 mét, và bốn nhà ga hàng hóa chung ở độ sâu 15-18 mét. 
Cơ sở container mới này sẽ củng cố vị thế của Cảng Kaohsi-
ung như là một trung tâm vận chuyển container cho khu vực 
Châu Á Thái Bình Dương.

Khu thương mại mậu 
dịch tự do

Tàu Du lịch

PORT OF
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Thông tin liên lạc
Chi nhánh Cảng vụ Cao Hùng
No.62, Linhai 2nd Rd., Gushan Dist., 
Kaohsiung City 80443, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-561-2311
kh.twport.com.tw
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cảng
Quản lý

Khu bến phà Hậu cần & Kho bãi cảng hàng rời

nghiệp
Cửa hàng du lịch, 
dịch vụ & Giải trí

Khu bến công

khu sinh
thái

Tỉnh lộ 9

Đường quận 193
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CẢNG HOA LIÊN

Phía Đông cảng Hoa Liên giáp với Thái Bình Dương, 
phía Tây dựa vào mạch núi Trung Ương, là cảng 
nhân công do bờ đê phía Đông, Tây tiếp hợp mà 
thành, là thương cảng quốc tế duy nhất ở phía 
Đông Đài Loan, cách tuyến hàng hải chính Thái Bình 
Dương chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ.

Sự vận chuyển hàng hóa của cảng Hoa Liên kết hợp 
với đường vành đai ngoài Bắc Tân, xây dựng cửa 
giám sát tự động xuất nhập ở khu vực cảng, dùng 
thiết bị tự động hóa cung cấp các dịch vụ thông 
quan vận chuyển hàng hóa nhanh chóng, đồng thời 
bến tàu còn lắp đặt các thiết bị giao hàng theo hình 
thức khép kín tự động hóa, để nâng cao hiệu suất 
xếp hàng hóa lên tàu. Bốc xếp hàng hóa chủ yếu là 
xi măng, cát sỏi, gỗ miếng, quặng, than đá. Có thể 
thông qua xa lộ xanh dương liên thông với cảng Tô 
Áo, cũng trở thành sự lựa chọn mới trong vận 

chuyển khách và hàng hóa giữa bờ Đông Đài Loan 
đến đồng bằng Lan Dương.

Cảng Hoa Liên đạt được chứng nhận cảng sinh 
thái của tổ chức châu Âu vào năm 2016, thúc đẩy 
các biện pháp bảo vệ môi trường và cảng xanh, 
điển hình thực tiễn tiêu biểu bao gồm ngân hàng 
tài nguyên cảng Hoa Liên, đường sắt và đường bộ 
vành đai ngoài hình thức hộp chức năng xây dựng 
Bắc Tân kết hợp với vận chuyển phức hợp hải vận.

Trung tâm vận chuyển 
hàng hải bờ Đông

Khả năng bốc xếp 
hàng rời

1,830vạn tấn/ năm

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Lượng bốc xếp hàng hóa ước khoảng

1,195vạn tấn doanh thu/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

1,170vạn tấn/năm

Có thể cung cấp:

Tàu chở hàng rời

10vạn tấn

Tàu du lịch

22.5vạn tấn

Độ rộng Cảng khẩu

275mét

Độ sâu nước-12~-16.5mét

Diện tích khu vực cảng

308.82 hecta

Vùng nước 136.84 hecta

Thềm lục địa 171.98 hecta

Thông tin chi tiết
QR code

Bến tàu

25chỗ
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Trung tâm phục vụ khách du lịch tàu biển của cảng Hoa Liên nằm ở bến tàu số 23-24, có ưu thế mạch 
nước sâu tự nhiên, lớn nhất có thể đón tiếp tàu du lịch có trọng tải 22.5 vạn tấn. Có trạm phục vụ thông 
quan cho du khách theo hình thức phức hợp, cung cấp các dịch vụ thông quan, kiểm tra y tế, di dân và 
kiểm tra an toàn cho du khách tàu biển quốc tế. Hoa Liên có cảnh đẹp tự nhiên độc đáo, tàu hỏa Toroko 
nổi tiếng mà du khách tàu biển nước ngoài nghe danh mà đến, càng là cảnh đẹp không thể bỏ qua ở đây.

Tàu Du lịch Khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, nơi hội 
tụ nghỉ ngơi và nhân văn của bờ Đông

Cảng Hoa Liên tiếp tục thực hiện quy hoạch phân vùng “Phía trong cảng vận 
chuyển hành khách, phía ngoài cảng vận chuyển hàng hóa”, kết hợp với kế 
hoạch nghỉ dưỡng sống chậm màu xanh và thúc đẩy phát triển khu phục vụ 
tàu biển, thu hút lượt khách tham quan quốc tế. Đồng thời, nỗ lực phát triển 
cảng đô thị du lịch, thông qua tổng hợp tài nguyên du lịch và đất đai xung 
quanh, phát triển các hoạt động thưởng thức cá heo, khách sạn và ẩm thực 
v.v…, cũng quy hoạch kết hợp các nhà kho gần thành phố với bờ biển xung 
quanh xây dựng thành những không gian văn hóa nghệ thuật nhân văn đa 
chức năng như khu nghỉ dưỡng du lịch, sáng tác văn học nghệ thuật, giáo dục 
hải dương v.v…

Thông tin liên lạc
Chi nhánh Cảng vụ Hoa Liên
No.66, Hai’an Rd., Hualien City, Hualien County 
97059, Taiwan (R.O.C.)
+886-3-832-5131  
hl.twport.com.tw
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Tỉnh lộ 15Cao tốc 64

Tỉnh lộ 15

khu giám sát

Cảng hàng rời
phía Nam

Khu sinh thái

Khu hạn chế quân sự

Khu vui chơi giải trí

Hậu cần & Kho bãi (số 1)

Hậu cần & Kho bãi (số 2)

B1

B2

Khu vực hậu cần ô tô

Khu vực lưu trữ phía Đông

B3

B4

Hậu cần & Kho bãi 

Quản lý cảng

Trung tâm hàng rời 
hàng thứ nhất

A1

Trung tâm hàng rời 
hàng thứ hai

trung tâm tạm dầu

A2

A3

Cảng hàng rời

vụ cảng
Khu vực dịch

Trung tâm lưu trữ container đầu tiên
Khu vực bến cảng

N
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＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Thông tin chi tiết
QR code

CẢNG ĐÀI BẮC

Cảng Đài Bắc nằm phía Tây Nam sông Đạm Thủy ra cửa biển, giáp với eo biển Đài Loan, phía 
Đông cách Cảng Cơ Long 34 lý, phía Nam cách Cảng Đài Trung 87 lý, phía Tây cách Cảng Phước 
Châu 134 lý, tuyến đường vận chuyển khách và hàng hóa nhanh chóng tiện lợi. Thuộc Cảng hỗ 
trợ cho Cảng Cơ Long, thềm lục địa Cảng sử dụng hoàn toàn để đắp biển tạo đất, là Cảng khẩu 
nhân công. Giao thông thuận lợi, thông qua đường cao tốc nhanh có thể trực tiếp đến khu vực 
đô thị Đài Bắc, thông qua đường cao tốc có thể liên kết sân bay quốc tế Đào Viên, còn có mạng 
lưới giao thông kết nối với khu vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, khu công 
nghệ khoa học Tân Trúc và các khu công nghiệp liên quan ở Bắc Đài Loan, là Cảng giá trị gia tăng 
hậu cần mang tính quốc tế có chức năng liên vận hàng hải hàng không.

Cảng Đài Bắc có các dịch vụ như bến tàu container tự động hóa. Ngoài ra, để cung cấp phục vụ 
giao thông nhanh chóng tiện lợi cho thương gia và du khách hai bờ, Cảng Đài Bắc – tuyến Bình 
Đầm mỗi tuần có định kỳ chuyến tàu trực tiếp, trong tương lai sẽ khởi động sử dụng các cơ sở 
thông quan đón khách mới.

Cảng Đài Bắc đạt được chứng nhận Cảng sinh thái của tổ chức châu Âu vào năm 2016, thúc đẩy 
các biện pháp bảo vệ môi trường và Cảng xanh, điển hình thực tiễn tiêu biểu bao gồm lắp đặt 
hệ thống giám sát môi trường liên hoàn tự động 24 giờ, hệ thống ống nước nguồn nước thải dưới 
nước và bảo quản theo hình thức khép kín quốc tế Gia Bắc.

Cảng giá trị gia tăng hậu cần quốc tế liên 
vận hàng hải hàng không Diện tích khu vực cảng

3,091 hecta

Vùng nước 2,632 hecta

Thềm lục địa 459 hecta

Độ rộng Cảng khẩu

600mét

Độ sâu nước-16~-17.5mét

Bến tàu

25chỗ

Có thể cung cấp:

Tàu chở hàng rời

8vạn tấn

Tàu chở container

1.5vạn TEU

Khả năng bốc xếp 
hàng rời

2,720vạn tấn/ năm

Khả năng bốc xếp 
container

180vạn TEU/năm

Lượng bốc xếp hàng hóa ước khoảng

7,000vạn tấn doanh thu/năm

Lượng bốc xếp container ước khoảng

140vạn TEU/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

2,000vạn tấn/năm



45 46

PORT OF

TAIPEI
CẢNG ĐÀI BẮC

Cảng Đài Bắc là nút chuỗi cung ứng quan trọng của sản phẩm hóa dầu và trung tâm hậu 
cần xe ô tô, hơn nữa lại gần với thị trường tiêu thụ lớn nhất Đài Loan- khu đô thị Đài Bắc, 
có ưu thế đầy đủ về nguồn hàng hóa. Ngoài ra, Cảng Đài Bắc còn gần với các khu công 
nghiệp lớn của thành phố Chính Đài Bắc, và các địa điểm tập trung sản xuất năng lượng 
đầy đủ như khu khoa học công nghệ Tân Trúc, rất thích hợp phát triển mô thức kinh 
doanh ủy thác gia công bên ngoài “Cửa hàng phía trước công xưởng phía sau”.

Khu thương mại mậu dịch tự do Cứ điểm mới phân phối Container phía Bắc

Lượng hàng hóa tổng thể của Cảng Đài Bắc mỗi năm một gia tăng, ngoài trung 
tâm Container thứ nhất được công ty bến tàu container Cảng Đài Bắc thác mô 
thức BOT tham gia đầu tư xây dựng, đã từng bước khởi động kinh doanh từ năm 
2009 ra, Cảng Đài Bắc tiếp tục xây dựng các cơ sở trang thiết bị hải Cảng, bao gồm 
xây dựng thêm khu vực kho lưu giữ hậu cần phía Bắc bến tàu và phía Nam bến 
tàu v.v…, phối hợp với xu thế phát triển Cảng khẩu và chính sách kinh tế của nhà 
nước, Cảng Đài Bắc dần phát triển thành hải Cảng thuộc tính có tuyến đường 
Container hàng hóa Viễn dương, trung tâm hậu cần giá trị gia tăng, liên vận hàng 
hải hàng không, bảo vệ môi trường năng lượng xanh ở khu vực Bắc Đài Loan, tiến 
đến trở thành cứ điểm mới của việc phân phối Container hàng phía Bắc.

Thông tin liên lạc
Sở kinh doanh vận hành Cảng Đài Bắc
No.123, Shanggang Rd., Bali Dist., New Taipei City 
24941, Taiwan (R.O.C.)
+886-2-2619-6000
kl.twport.com.tw/tp/
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Bờ kè cảng phía Bắc

Đê Bắc

chắn sóng tạm thời

Đê chắn sóngt

Đất bị thu hồi trong tương lai

Cửa hàng du lịch, dịch vụ & Giải trí

Khu giải trí bãi cạn Tofu

B1

B2

Cửa hàng du lịch, dịch vụ & Giải trí

cảng cá

Kho hàng quá cảng số 1
Kho hàng quá cảng số 2

Kho hàng quá cảng số 3
Hậu cần & Kho bãi 

A1

A2

A3

A4

Hậu cần & Kho bãi 

Quản lý cảng

cảng hàng rời

Khu bến phà 

N
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CẢNG TÔ ÁO

Cảng Tô Áo nằm ở phía Bắc Đài Loan, địa hình ba mặt núi bao quanh, là Cảng hỗ 
trợ của Cảng Cơ Long, vị trí địa lý gần với huyện Hoa Liên và thành Phố Đài Bắc. Hiện 
nay, bốc xếp hàng chủ yếu là than, xi măng, chất hóa lỏng, dầu, nguyên liệu sắt 
thép. Cảng khích lệ nhà kinh doanh đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng 
xanh, đồng thời lợi dụng việc nạo vét đất đá xây dựng nên vùng đất sống mới, và 
tích cực phát triển ngành du lịch nghỉ dưỡng.

Cảng Tô Áo gánh vác trách nhiệm phân giải sự vận chuyển khách và hàng hóa cho 
Cảng Cơ Long, trở thành cửa ngõ chủ yếu xuất nhập khẩu hàng rời lớn cho khu vực 
Lan Dương, và tận dụng đầy đủ nguồn đất đai khu vực Cảng, để đáp ứng yêu cầu 
không gian nghỉ dưỡng tham quan du lịch và xuất nhập khẩu hàng rời phía Đông 
Bắc Đài Loan, xúc tiến sự phồn vinh của địa phương. Cảng Tô Áo cũng là con đường 
quan trọng phải đi qua giữa Hoa Liên và đồng bằng Lan Dương, hiện nay dưới sự 
khởi động của đường cao tốc xanh dương, đã trở thành sự lựa chọn mới về xuất 
nhập vận chuyển khách và hàng hóa góc Đông Bắc.

Hiện tại, có một trung tâm dịch vụ hành khách tại Bến 12. Trong tương lai sẽ có một 
hành lang hành khách khác và. Vào thời điểm đó, sẽ có thêm một cơ sở thông quan 
và các cơ sở dịch vụ liên quan khác.

Cảng Tô Áo đạt được chứng nhận Cảng sinh thái của tổ chức châu Âu vào năm 2017, 
thúc đẩy các biện pháp bảo vệ môi trường và Cảng xanh, điển hình thực tiễn tiêu 
biểu bao gồm lắp đặt thiết bị phát điện năng lượng mặt trời, thúc đẩy quy hoạch 
các công trình mở khu nạo vét đất đá bồi đắp Cảng khẩu và thu hồi nguồn tài 
nguyên nước để tái sử dụng.

Cảng năng lượng xanh góc Đông Bắc

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Diện tích khu vực cảng

405 hecta

Vùng nước 278.5 hecta

Thềm lục địa 127 hecta

Bến tàu

13chỗ

Có thể cung cấp:

Tàu chở hàng rời

7vạn tấn

Khả năng bốc xếp 
hàng rời

680vạn tấn/ năm

Lượng bốc xếp hàng ước khoảng

500vạn tấn doanh thu/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

500vạn tấn /năm Thông tin chi tiết
QR code

Độ rộng Cảng khẩu

250mét

Độ sâu nước-16~-25mét
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CẢNG TÔ ÁO

Khu thương mại mậu dịch tự do

Cảng Tô Áo hiện nay đã thu hút ngành công nghiệp năng lượng xanh đến đầu tư, tương lai ngoài 
việc thu hút các trung tâm hậu cần quốc tế và các ngành công nghiệp năng lượng xanh có liên quan 
đầu tư, sẽ kết hợp với các khu chuyên ngành ngoài khu vực, cũng như cùng các khu công nghiệp 
Long Đức, Lợi Trạch kết hợp hỗ trợ chi viện, dùng hình thức ủy thác gia công bên ngoài xâu kết 
thành chuỗi cung ứng, thông qua chức năng vận chuyển quốc tế của Cảng Tô Áo làm sống lại hiệu 
ứng tập trung công nghiệp của khu vực Lan Dương.

Bờ cảng, cơ hội mới cho đầu tư

Để phát triển kinh tế vùng bờ, công ty chúng tôi quy hoạch 10 
hecta đất tuyến sau bến tàu số 10-13 của Cảng Tô Áo thành “Khu 
chuyên trung chuyển tham quan”, dự kiến khai thác phát triển 
các dịch vụ khách sạn, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, 
trạm trung chuyển và nhà để xe v.v…, kết hợp với lượt người và cơ 
hội mua bán của Cảng cá Nam Phương Áo ở gần, sẽ trở thành 
điểm sáng tham quan du lịch.

Thông tin liên lạc
Sở kinh doanh vận hành Tô Áo
No.1, Gangqu, Su’ao Township, Yilan County 
27042, Taiwan (R.O.C.)
+886-3-996-5121
kl.twport.com.tw/su/
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D1

Cảng hàng rời

Kho hàng quá cảng

Bến tàu đa năng

Khu bảo tồn rừng ngập mặn

khu sinh thái cách ly

Khu thương mại

khu hàng rời

khu chứa

Thiết bị cảng

Bến hóa chất

Khu chất hàng

trung tâm du lịch

Kho hàng quá cảng

Cửa hàng du lịch, 
dịch vụ & Giải trí (I)

Cửa hàng du lịch, 
dịch vụ & Giải trí (II)

văn phòng

Khu vực Dịch vụ Chuyên 
chở Cảng

Trạm đăng ký Cảnh sát biển

Trạm kiểm tra

quản lí cảng

A4

A5

A1

A2

A3

C4

C5

C6

C7

C8

C1

C2

C3

D1

D2

D3B1

B2

B3

B4

Quản lý cảng

Hậu cần & Kho bãi Khu vực bến phà Khu Hàng Hóa Tổng Hợp

Cửa hàng du lịch, 
dịch vụ & Giải trí

Khu sinh thái

Đường vào cảng Anping

Tỉnh lộ 17
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Khả năng bốc xếp 
hàng rời

1,170vạn tấn/ năm

Thông tin chi tiết
QR code

Có thể cung cấp

Tàu chở hàng rời

4vạn tấn

Tàu du lịch

10vạn tấn

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Diện tích khu vực cảng

1,821 hecta

Vùng nước 1,610 hecta

Thềm lục địa 211 hecta

Độ rộng Cảng khẩu

180mét

Độ sâu nước

-12mét

Bến tàu

21chỗ

Lượng bốc xếp hàng ước khoảng

120vạn tấn doanh thu/năm

Lượng “ăn” hàng ước khoảng

120vạn tấn/năm

PORT OF

ANPING
CẢNG AN BÌNH

55 56

Cảng An Bình ngoài là Cảng xuất nhập khẩu các sản phẩm nông ngư nghiệp và vật liệu xây 
dựng của khu vực Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, còn tích cực hướng đến phát triển đa dạng 
hóa, dựa vào vị trí khu vực và đặc tính công nghiệp, thúc đẩy phương hướng hai trung tâm 
“Bắc tham quan, Nam mậu dịch tự do”, khu vực phía Bắc Cảng phối hợp khu thương nghiệp 
nghỉ dưỡng tham quan và khu bến du thuyền xây dựng gần điểm du lịch, phía Nam lại quy 
hoạch khu mậu dịch tự do, phát huy ưu thế công nghiệp khu vực Đài Nam.

Cảng An Bình đạt được chứng nhận Cảng sinh thái của tổ chức châu Âu vào năm 2017, đối 
với các biện pháp thúc đẩy bảo vệ môi trường và Cảng xanh không ngừng nỗ lực, điển hình 
thực tiễn tiêu biểu bao gồm bảo vệ giáo dục môi trường sinh thái Hồng Thụ Lâm, thao tác 
mạng lưới kho khép kín hàng rời lớn, trồng cách ly vành đai xanh và lắp đặt hệ thống xử lý 
nguồn nước thải sinh hoạt.

Bắc tham quan, Nam mậu dịch tự do 
Đa dạng hóa dịch vụ cảng
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Cảng An Bình năm ở thành phố Đài Nam, là thành phố đại 
diện lịch sử của Đài Loan, có di tích văn hóa phong phú, 
ẩm thực đặc trưng và nguồn tài nguyên sinh thái tự nhiên 
quốc gia, có thể cung cấp các dịch vụ tiện lợi cho du khách 
tàu biển trực tiếp thông qua Cảng khẩu xuất nhập Đài 
Nam. Bến tàu số 1-4 và số 10 của Cảng An Bình hiện nay có 
thể đồng thời kiêm bến tàu vận chuyển hành khách, lớn 
nhất có thể đáp ứng tàu du lịch trọng lượng 10 vạn tấn. 

Tàu Du ltịch

Cảng An Bình cách Cảng Hạ Môn 145 hải lý, Cảng Tuyền 
Châu 140 hải lý, có ưu thế vị trí địa lý đối với sự phát triển 
vận tải hàng hóa hai bờ, ngoài ra có thể kết hợp với các 
khu công nghiệp lân cận, các cứ điểm sản xuất nông 
nghiệp và chức năng chế tạo cũng như gia công sâu của 
các khu khoa học công nghệ, sẽ có thể thực hiện mô thức 
hoạt động “Cửa hàng phía trước công xưởng phía sau”, 
nhằm nâng cao ưu thế chế tạo, cất giữ, hậu cần, chuyển 
khẩu, trung chuyển, gia công đơn giản ,ủy thác gia công, 
thông quan v.v…, đồng thời rút ngắn thời gian cung ứng 
hàng hóa, tiết kiệm giá thành vận chuyển.

Khu thương mại mậu dịch tự do

Vùng nước Cảng An Bình phẳng và ổn định, thích hợp Cho sự phát triển thành khu 
chuyên công nghiệp du thuyền, địa điểm của khu này nằm ở điểm giao nhau của Cảng 
khẩu và thành phố, xung quanh tiếp giáp với khu tái quy hoạch 5 kỳ mới xây của thành 
phố Đài Nam, phía Bắc tiếp nhận ngư Cảng An Bình, nối xuyên giữa các khu nghỉ dưỡng 
tham quan lịch sử nổi tiếng của Cảng An Bình, qua cầu Ngư Quang liên kết với đảo Ngư 
Quang, hình thành nên một khu vực nghỉ dưỡng tham quan hoàn chỉnh, có thể thiết 
lập khu du thuyền quy mô lớn, dịch vụ hậu cần du thuyền, câu lạc bộ du thuyền, trung 
tâm hội nghị, trung tâm giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng v.v…, với kỳ vọng dẫn đường phát 
triển công nghiệp và tạo ra sự phồn vinh chỉnh thể cho cả khu vực.

Dẫn đầu xu thế mới nghỉ du lịch – 
bến du thuyền Cảng An Bình

CẢNG AN BÌNH

Thông tin liên lạc
Sở kinh doanh vận hành Cảng An Bình
No.25, Xingang Rd., South Dist., Tainan City 
70268, Taiwan (R.O.C.)
+886-6-265-3014
kh.twport.com.tw
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Khu vực cảng
nội địa

đường
Zhongshan

A1A2

E3

E2

E1

N1N2N3

Phát triển phạm vi ngắn hạn

Giai đoạn chắn gió 1.2.3A1

Giai đoạn chắn gió 4A2

Rừng chắn gió

Khu vực chuyên dụng

Quản lý cảng

Dịch vụ hành khách

Cơ sở sinh tháikhu dịch vụ cảng

N
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CẢNG BỐ ĐẠI

Cảng Bố Đại nằm ở khu vực dọc biển phía Tây Nam 
Đài Loan, chức năng của Cảng chủ yếu phục vụ các 
tuyến vận tải đường biển rời đảo trong nước đến 
Bành Hồ, Kim Môn và ngược lại.

Là Cảng xuất nhập quan trọng của vận chuyển 
khách và hàng hóa rời đảo Đài Loan, Cảng Bố Đại sẽ 
tiếp tục tăng cường sự phát triển vận chuyển hành 
khách, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, mở 
rộng chức năng Cảng, xúc tiến sự phồn vinh của địa 
phương.

Vị trí địa lý Cảng Bố Đại với ưu thế có tuyến đường 
vận chuyển hành khách rời đảo đến Bành Hồ, vài 
năm trở lại đây lượt khách đi thuyền đến Bành Hồ 
ngày một gia tăng, thêm vào việc kết hợp với các 
nguồn tài nguyên và điểm tham quan xung quanh, 
những năm gần đây đã lấy du lịch và giải trí có liên 
quan đến nước làm trọng điểm phát triển.

Để thúc đẩy sự phát triển du lịch tại Cảng Budai, 
một số dự án cơ sở hạ tầng đã được đưa ra gần đây, 
bao gồm thiết kế cảnh quan khu vực đặc dụng và dự 
án hình ảnh nhập cảnh và dự án cải tạo cơ sở vật 
chất công cộng đặc biệt ..., với hy vọng tạo ra một 
điểm nhấn mới cho du lịch tại Cảng Budai. Ngoài ra, 
một kênh tàu nhỏ sẽ được mở rộng để tăng bến của 
tàu khách và trung tâm dịch vụ hành khách sẽ được 
tái tạo lại với chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Cảng trung tâm hải vận 
rờiđảo trong nước

BÀNH HỒBỐ ĐẠI Thông tin chi tiết
QR code

Diện tích khu vực cảng

206.16 hecta

Vùng nước 100.01 hecta

Thềm lục địa 106.15 hecta

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Lượng bốc xếp hàng ước khoản

40 vạn tấn doanh thu/năm

Bến tàu

5chỗ

Có thể cung cấp

Tàu chở hàng rời

1,500 tấn

Độ rộng Cảng khẩu

100mét

Độ sâu nước-3.5mét

Thông tin liên lạc
Sở quản lý Bố Đại
No.334-61, Zhongshan Rd., Budai Township, 
Chiayi County 62549, Taiwan (R.O.C.)
+886-5-347-5267
kh.twport.com.tw
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Khu bến phà Khu Phát triển Du lịch

N

65

Thông tin chi tiết
QR code

PORT OF

PENGHU

66

Khu bến tàu
Mã Công

Khu bến tàu 
Long Môn Tiêm Sơn

CẢNG BÀNH HỒ

CẢNG BÀNH HỒ-MÃ CÔNG

Cảng Penghu nằm ở các hòn đảo phía tây nam của Đài 
Loan và là một cảng với hai khu vực bến tàu, Magong và 
Longmen-Jianshan. Để phát huy tối đa lợi ích của cảng, 
cảng biển Magong chủ yếu phục vụ phát triển vận tải hành 
khách, trong khi Longmen-Jianshan Pier tập trung phát 
triển vận tải hàng hóa.

Gần thành phố Magong và nằm trong vịnh tự nhiên có hình 
móng ngựa, Bến cảng Magong là lựa chọn hàng đầu để vận 
chuyển ở nước ngoài trong vùng Penghu. Nó chủ yếu tập 
trung vào việc phát triển các tuyến tàu du lịch quốc tế, vận 
tải đường bộ ba chổ và vận tải hành khách với chức năng 
du lịch và giải trí. Bành Hồ giàu tài nguyên du lịch. Do đó, 
Quận Magong Pier tập trung vào việc phát triển du lịch. Để 
tham gia vào thị trường du lịch quốc tế, các cơ sở cảng như 
nhà ga Jinlongtou hiện đang được lên kế hoạch để cung 
cấp bến tàu trên quy mô lớn.

Cảnh quan thiên nhiên thu hút 
cơ hội mới du lịch tàu biển

Khu bến Cảng Mã Công là Cảng tự nhiên, Cảng trú ẩn tốt, sóng gió ổn 
định, thích hợp cho tàu thuyền trú ẩn. Hiện nay, bến tàu số 1 và số 
8 bến Cảng Mã Công đều thiết kế chỗ đậu tàu du lịch, có thể đáp 
ứng tàu du lịch trọng tải 5 vạn tấn, các tàu du lịch trên 5 tấn cũng có 
thể neo đậu, du khách có thể thông qua hình thức nối tiếp để cập 
bờ. Trên đảo còn có nguồn tài nguyên văn hóa và hải dương phong 
phú, từng đạt giải thưởng đặc biệt về Cảng biển đẹp nhất toàn cầu, 
là điểm đến mới cho khách du lịch tàu biển quốc tế đến tham quan 
Đài Loan.

Tàu Du lịch

Khu bến tàu Mã Công

Diện tích khu vực cảng

153.6 hecta

Vùng nước144.7 hecta

Thềm lục địa8.9 hecta

Bến tàu

9chỗ

Độ rộng Cảng khẩu

200mét

Độ sâu nước

-10mét

Có thể cung cấp:

Tàu du lịch

5vạn tấn
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Thông tin liên lạc
Sở quản lý Mã Công
4F., No.36-1, Linhai Rd., Magong City, 
Penghu County 88041, Taiwan (R.O.C.)
+886-6-927-2303
kh.twport.com.tw
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Nằm ở bờ phía đông của đảo Penghu, Longmen-Jianshan Pier cung cấp vận chuyển hàng hóa qua eo biển 
ba chiều cũng như vận chuyển hàng hóa ngoài khơi Penghu. Đây là một cảng hàng hóa lớn cho sỏi, sản 
phẩm dầu, hàng rời tổng hợp và hàng hoá hàng ngày cho quần đảo Penghu, với khả năng chứa được tàu 
thuyền du thuyền lên đến 5 nghìn tấn. Ngoài ra, để đáp ứng với sự phát triển của eo biển ba chiều, cảng 
sẽ tiếp tục tăng cường các cơ sở cảng cần thiết cho ba đường qua eo biển và các tuyến đường trong nước 
để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá trong khu vực Penghu và tốc độ phát triển vận tải hàng hóa qua eo 
biển Đài Loan.

CẢNG BÀNH HỒ-LONG MÔN TIÊM SƠN

Khu bến tàu Long Môn Tiêm Sơn

Diện tích khu vực cảng

147.7hecta

Vùng nước 131.8 hecta

Thềm lục địa 15.9 hecta

＊bình quân 3 năm(2014-2016)

Lượng bốc xếp hàng hóa ước khoảng

100vạn tấn doanh thu/ năm

Có thể cung cấp:
Tàu thuyền hàng rời 

5nghìn tấn

Độ rộng Cảng khẩu

120mét

Độ sâu nước

-8mét

Bến tàu

8chỗ

Thông tin chi tiết
QR code



No.10, Penglai Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 80441, Taiwan (R.O.C.)
TEL +886-7-521-9000  WEB www.twport.com.tw
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