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The Port of Houston Authority (Port 
Houston) do Tiểu bang Texas thành 
lập và là cơ quan quản lý/tài trợ tại 
địa phương cho Luồng tàu Houston 

 
• Port Houston là một phân khu chính quyền tự trị của 

tiểu bang Texas 
• Được ủy quyền bởi cử tri Quận Harris và được thành lập 

vào năm 1911 
• Tạo việc làm và tạo điều kiện phát triển kinh tế 
• Cung cấp các dịch vụ cứu hỏa và cứu hộ khẩn cấp tại 

khu vực kênh đào 
• Vận hành chín bến tàu công cộng, xử lý khu phức 

hợp đa dạng các container và hàng hóa thông thường 
và hàng hóa kích thước lớn 

• Các tàu cập Cảng Houston kết nối khu vực với 
tất cả các tuyến thương mại chính 

• Tài trợ cho một chương trình môi trường đã giành giải 
thưởng 

• Xây dựng và duy trì hơn 3.300 mẫu khu vực môi trường 
đầm lầy 

• Hệ thống Quản lý Bảo mật ISO 28000 được chứng nhận 
từ năm 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

698.177 

việc làm từ 
các hoạt 

động tại bến 
cảng 

366 triệu 
USD  

doanh thu vận 
hành hàng 

năm 
năm 2018 

40,9 triệu 

tấn hàng hóa 
được xử lý 

tại bến 
Cảng Houston 

năm 2018 

Hơn 69% Hơn 547 triệu 
số lượng container USD 

vận chuyển qua 
Vịnh Mexico 

được trao cho các 
doanh nghiệp nhỏ 

ở phần lãnh thổ Hoa 
Kỳ qua Cảng Houston 

đăng ký tại Cảng 
Houston từ năm 2002 

  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luồng tàu Houston 
Tác động Kinh tế: 
Cảng vụ Houston là nhà tài trợ địa phương của Luồng tàu 
Houston và một phần của Cảng Greater Port of Houston 

 
 

Hoa Kỳ 
 

3,2 triệu 
việc làm 

801,9 tỷ USD 
giá trị kinh tế 

38,1 tỷ USD 
doanh thu thuế 

 
 

 
 

1,35 triệu 
việc làm 

339 tỷ USD 
giá trị kinh tế 

toàn bang 
(20% GDP của 

Texas) 

74,3 tỷ USD 
thu nhập cá 
nhân và chi 

tiêu tiêu dùng 

5,6 tỷ USD 
doanh thu thuế của 

tiểu bang và địa 
phương 

Cảng GREATER 
Port of Houston 
 
Nằm dọc theo luồng kênh dài 52 dặm, 
Cảng Greater Port of Houston bao gồm 
gần 200 bến bãi công cộng và tư nhân 

 
Luồng tàu Houston chính thức mở cửa hoạt động vào 
năm 1914 
Trên 8.300 tàu cập cảng hàng năm 
Trên 20.000 lượt tàu qua lại hàng năm 
Hơn 200.000 sà lan quá cảnh hàng năm 
201,5 triệu tấn hàng hóa quốc tế được xử lý 
trong năm 2018 
Đối tác thương mại xuất nhập khẩu hàng đầu Mexico 
Dầu khí và các sản phẩm dầu mỏ là hàng hóa 
xuất nhập khẩu hàng đầu 

  Texas 

XẾP HẠNG 

Số1 
trong các cảng Hoa Kỳ về trọng tải hàng 
hóa đường thủy nước ngoài 

 
 
 

Số1 
trong các cảng container ở khu vực Vịnh 

Mexico thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ 
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