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4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300514849, đăng ký lần đầu ngày 

30/6/2010; thay đổi lần thứ 02 ngày 28/3/2014 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.  

5. Cảng thuộc loại: Cảng tổng hợp, container.  

6. Vùng đất cảng: Tổng diện tích 22.900m2 theo Hợp đồng số 

03/HĐ/2014/TLĐ.KCN ngày 09/6/2014 về thuê lại đất trong Khu công nghiệp Thốt 

Nốt - Cần Thơ giữa Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt với Công 

ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 166200 do Ủy ban nhân 

dân thành phố Cần Thơ cấp ngày 17/3/2010. 

7. Vùng nước cảng: chiều dài 156,8m dọc theo sông, chiều rộng 35m tính từ mép 

ngoài cầu cảng trở ra sông (theo bình đồ vùng nước cảng thủy nội địa Tân Cảng Thốt 

Nốt do Công ty TNHH MTV Xây dựng Huỳnh Khang lập tháng 02/2020). 

8. Kết cấu công trình cảng:  

Cầu cảng 2.000 tấn dạng xa bờ kết cấu bê tông cốt thép trên bệ cọc bê tông cốt 

thép, gồm cầu chính kích thước chiều dài dọc sông 75m, chiều rộng 12m và 02 cầu dẫn 

nối bờ với cầu chính, mỗi cầu dẫn có chiều dài 28m, chiều rộng 10m. 

Bến sà lan 1.000 tấn gồm 02 trị neo va độc lập, kết cấu bằng thép hình, mặt trụ sử 

dụng thép tấm nhám, khoảng cách giữa hai trị neo và là 26,5m (tính từ tim trụ), 02 cầu 

dẫn nối bờ với trụ neo va,  kết cấu bằng thép hình có kích thước chiều dài 20m, chiều 

rộng 3,5m. 

Tại mỗi cầu cảng đều lắp đặt hệ thống bích neo và đệm chống va bằng ống cao su 

D400-200. 

Tuyến kè bảo vệ bờ dài 156,8m.  

9. Cảng được phép tiếp nhận loại phương tiện: 

Cầu cảng 2.000 tấn được phép tiếp nhận phương tiện thủy nội địa, phương tiện 

thủy nước ngoài lớn nhất có trọng tải toàn phần đến 2.000 tấn, mớn nước đầy tải không 

quá 5.1m. 

Bến sà lan được phép tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có trọng tải toàn phần 

đến 1.000 tấn, mớn nước đầy tải không quá 3,3m. 

10. Cấp kỹ thuật cảng: Cảng cấp II. 

11. Vùng đón trả hoa tiêu: Tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng 

hải Định An - Sông Hậu. 

Điều 2. Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn có trách nhiệm: 

Thực hiện đúng các quy định về quản lý hoạt động cảng thủy nội địa hiện hành 

và Quyết định này; 

Tổ chức khai thác cảng đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy 

nội địa, bảo vệ môi trường và an ninh, quốc phòng theo quy định. 

 

 






