
150/2021 – VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN  – LUỒNG 

PHAN THIẾT – Khu neo đậu tàu 

Nguồn: Cục hàng hải Việt Nam, quyết định số 68/QĐ-CHHVN 

Hải đồ ảnh hưởng – VN4PT001, VN300023 (Phiên bản 1, cập nhật ngày 07 tháng 10 năm 

2021) 

Chèn       Giới hạn khu neo đậu, bán kính 310m, nét đứt, tâm tại: 10°53'11.00"N 108°10'3.20"E 

  chú giải,   PT01, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 310m, nét đứt, tâm tại: 10°53'11.00"N 108°9'41.10"E 

  chú giải,   PT02, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 310m, nét đứt, tâm tại: 10°53'11.00"N 108°9'19.10"E 

  chú giải,   PT03, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 310m, nét đứt, tâm tại: 10°53'34.00"N 108°10'3.20"E 

  chú giải,   PT04, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 310m, nét đứt, tâm tại: 10°53'34.10"N 108°9'41.10"E 

  chú giải,   PT05, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 310m, nét đứt, tâm tại: 10°53'34.10"N 108°9'19.10"E 

  chú giải,   PT06, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 265m, nét đứt, tâm tại: 10°53'09.60"N 108°8'51.90"E 

  chú giải,   PT07, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 265m, nét đứt, tâm tại: 10°53'09.60"N 108°8'26.90"E 

  chú giải,   PT08, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 265m, nét đứt, tâm tại: 10°53'22.60"N 108°8'39.40"E 

  chú giải,   PT09, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 265m, nét đứt, tâm tại: 10°53'35.60"N 108°8'51.90"E 

  chú giải,   PT10, bên trong:    như trên  

    Giới hạn khu neo đậu, bán kính 265m, nét đứt, tâm tại: 10°53'35.60"N 108°8'26.90"E 

  chú giải,   PT11, bên trong:    như trên  

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS 84)  
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Insert       Circular limit of anchorage area, radius 310m, pecked line,  

       centred on: 10°53'11.00"N  108°10'3.20"E 

  Legend,   PT01, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 310m, pecked line,   

centred on: 10°53'11.00"N  108°9'41.10"E 

  Legend,   PT02, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 310m, pecked line,   

centred on: 10°53'11.00"N  108°9'19.10"E 

  Legend,   PT03, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 310m, pecked line,   

centred on: 10°53'34.00"N  108°10'3.20"E 

  Legend,   PT04, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 310m, pecked line,   

centred on: 10°53'34.10"N  108°9'41.10"E 

  Legend,   PT05, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 310m, pecked line,    

centred on: 10°53'34.10"N  108°9'19.10"E 

  Legend,   PT06, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 265m, pecked line,   

centred on: 10°53'09.60"N  108°8'51.90"E 

  Legend,   PT07, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 265m, pecked line,   

centred on: 10°53'09.60"N  108°8'26.90"E 

  Legend,   PT08, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 265m, pecked line,    

centred on: 10°53'22.60"N  108°8'39.40"E 

  Legend,   PT09, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 265m, pecked line,    

centred on: 10°53'35.60"N  108°8'51.90"E 

  Legend,   PT10, within:    above 

    Circular limit of anchorage area, radius 265m, pecked line,    

centred on: 10°53'35.60"N  108°8'26.90"E 

  Legend,   PT11, within:    above 

(All positions are affected to WGS 84 Datum) 

 


