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Nghiêm cấm tái bản dưới bất kì hình thức 
nào nếu chưa được sự chấp nhận bằng văn 

bản của Tạp chí Biển

GIÁ: 35.000 VND

  Chào bạn đọc!

 Tạp chí Biển đã bước sang số thứ 3. Với những sự thay đổi cơ bản về nội dung và 
hình thức trình bày, chúng tôi đang dần hoàn thiện để mỗi số báo ra mắt, sẽ đem đến 
cho bạn đọc những thông tin lý thú, kiến thức bổ ích và Tạp chí Biển ngày càng gần gũi, 
thân thuộc hơn với bạn đọc. 

 Kinh tế biển là nền tảng, luôn được đánh giá là ngành mũi nhọn, có tính đột phá 
trong giai đoạn hiện nay. Không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước, 
Biển còn gắn liền với  chủ quyền lãnh thổ, là sự gắn kết ngàn đời trong tiến trình hội 
nhập và giao lưu quốc tế. 

 Biển rộng lớn bao la, nhiều bão tố và cuồng phong, nhưng biển cũng chứa chan 
tình người. Biển là nguồn tài nguyên vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Vì 
thế, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ biển và có chiến lược khai thác biển một cách 
hiệu quả, bền vững nhất. 

 Hòa cùng những ngày lễ lớn của đất nước (30/4 và 1/5), chúng ta cùng hướng đến 
và tri ân những người đã cống hiến hết mình vì sự toàn vẹn lãnh thổ, bình yên của biển 
đảo quê hương. Để cho biển chúng ta luôn giữ màu xanh hiền hòa với những bờ cát 
trải dài, cuốn hút đến vô tận.

 Chủ tịch Hội đồng biên tập

 

       
          Tổng Giám đốc
 Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận

Ảnh bìa: Hải đăng Kê Gà - Bình Thuận 
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TIỀM NĂNG VÀ LỢI THẾ

Việt Nam có diện tích hơn 
330.000 km², trong đó 
trên 4.200 km² là biển 
nội thủy, với hơn 4.000 

hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, có 
vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa gần 
gấp ba lần diện tích đất liền, với 
diện tích ước khoảng trên 1 triệu 
km².
     Việt Nam nằm trên tuyến luồng 
hàng hải quan trọng và là con 
đường chiến lược giao thương quốc 
tế, nối liền Thái Bình Dương - Ấn 
Độ Dương, châu Âu - châu Á, Trung 

Đông - châu Á. Năm trong số mười 
tuyến đường biển thông thương lớn 
nhất trên thế giới đều liên quan 
đến biển Đông và được coi là tuyến 
đường vận tải quốc tế nhộn nhịp 
thứ hai của thế giới. Mỗi ngày có 
khoảng 150 - 200 tàu các loại qua lại 
biển Đông, trong đó chừng 50% là 
tàu có trọng tải trên 5.000 tấn, hơn 
10% là tàu có trọng tải từ 30.000 tấn 
trở lên.
     Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc, biển có vai trò, vị trí rất 
quan trọng, gắn bó mật thiết và ảnh 
hưởng to lớn đến sự phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ môi trường của nước 
ta. Sau hơn 20 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, tiềm lực kinh tế biển của Việt 
Nam đã không ngừng lớn mạnh, 
phát triển với tốc độ khá nhanh và 
đã có những đóng góp quan trọng 
vào nhịp độ tăng trưởng kinh tế - xã 
hội của đất nước theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 
TRONG CHIẾN LƯỢC 

BIỂN VIỆT NAM

     Biển có vai trò rất quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế, an 
ninh, quốc phòng của các nước có 
biển nói riêng và của thế giới nói 
chung. Để tiếp tục phát huy các 
tiềm năng của biển trong thế kỷ 
XXI, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (Khóa X) 
đã thông qua Nghị quyết số 09-NQ/
TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020, với 
mục tiêu phấn đấu đưa nước ta trở 
thành một quốc gia mạnh về biển, 
giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền, quyền chủ quyền quốc 
gia trên biển, góp phần giữ vững ổn 
định và phát triển đất nước; kết hợp 
chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – 
xã hội với đảm bảo quốc phòng, an 
ninh và bảo vệ môi trường; có chính 
sách hấp dẫn nhằm thu hút mọi 
nguồn lực cho phát triển kinh tế 
biển; xây dựng các trung tâm kinh 

tế lớn vùng duyên hải gắn với các 
hoạt động kinh tế biển làm động lực 
quan trọng đối với sự phát triển của 
cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, 
kinh tế biển đóng góp khoảng 53 – 
55% GDP, 55 – 60% kim ngạch xuất 
khẩu của cả nước, giải quyết tốt các 
vấn đề xã hội, cải thiện một bước 
đáng kể đời sống của nhân dân vùng 
biển và ven biển.
     Trên cơ sở phát huy mọi tiềm 
năng từ biển, quan điểm chỉ đạo của 
Đảng về Chiến lược biển đến năm 
2020 là phát triển toàn diện các 
ngành, nghề biển với cơ cấu phong 
phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát 
triển nhanh, bền vững, hiệu quả 
với tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu phát 
triển kinh tế biển được định hướng 
tập trung ở một số lĩnh vực quan 
trọng trong những năm tới như sau: 
     Về kinh tế-xã hội: Đẩy mạnh công 
tác điều tra cơ bản về tài nguyên 
biển và bảo vệ môi trường biển; 
phát triển khoa học - công nghệ 
biển; xây dựng kết cấu hạ tầng biển 
gắn với phát triển mạnh các ngành 
dịch vụ; xây dựng tuyến đường ven 
biển. Hình thành một số lĩnh vực 
kinh tế mạnh gắn với xây dựng các 
trung tâm kinh tế để ra biển, làm 
động lực thúc đẩy sự phát triển của 
đất nước. Đến năm 2020, phát triển 
thành công, có bước đột phá về kinh 
tế biển, ven biển gồm: khai thác, chế 
biến dầu khí; kinh tế hàng hải; khai 
thác và chế biến hải sản; phát triển 
du lịch biển và kinh tế hải đảo; xây 
dựng các khu kinh tế, các khu công 
nghiệp tập trung và khu chế xuất 
ven biển gắn với phát triển các khu 
đô thị ven biển. Trước mắt, sẽ tập 
trung đầu tư phát triển du lịch biển, 
xây dựng cảng biển, phát triển công 
nghiệp đóng tàu, phát triển những 
ngành dịch vụ mũi nhọn như vận 
tải biển, các khu kinh tế ven biển; 
tạo các điều kiện cần thiết bảo đảm 
an ninh, an toàn cho người dân hoạt 
động, sinh sống trên biển, đảo và ở 
những vùng thường xuyên bị thiên 
tai. 
     Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 
kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc 
phòng-an ninh, hợp tác quốc tế và 
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bảo vệ môi trường; kết hợp giữa 
phát triển vùng biển, ven biển, hải 
đảo với phát triển vùng nội địa theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Kết hợp chặt chẽ các hình thức, 
biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại 
giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng 
trong quản lý vùng trời, bảo vệ biển, 
đảo của Tổ quốc gắn với thế trận an 
ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng 
vũ trang, nòng cốt là hải quân, 
không quân, cảnh sát biển, biên 
phòng, dân quân tự vệ biển mạnh, 
làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân 
và các thành phần kinh tế sản xuất 
và khai thác tài nguyên biển. Sớm 
xây dựng chính sách đặc biệt để thu 
hút và khuyến khích mạnh mẽ nhân 
dân ra đảo định cư lâu dài và làm 
ăn dài ngày trên biển, phát triển 
kinh tế kết hợp làm nhiệm vụ bảo 
vệ vùng biển của Tổ quốc. 
     Về phát triển khoa học - công 
nghệ biển: Xây dựng tiềm lực khoa 
học - công nghệ biển đáp ứng yêu 
cầu sự nghiệp đổi mới, phục vụ hiệu 
quả quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. Đẩy mạnh nghiên 
cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh 
vực ứng dụng khoa học - công nghệ, 
phục vụ công tác điều tra cơ bản, 
dự báo thiên tai và khai thác tài 
nguyên biển; nhanh chóng nâng cao 
tiềm lực khoa học - công nghệ cho 
nghiên cứu và khai thác tài nguyên 

biển, đáp ứng được yêu cầu giai 
đoạn phát triển mới của đất nước. 
     Về xây dựng kết cấu hạ tầng biển: 
Phát triển mạnh hệ thống cảng biển 
quốc gia, xây dựng đồng bộ một 
số cảng đạt tiêu chuẩn khu vực và 
quốc tế, đặc biệt chú trọng các cảng 
nước sâu ở cả ba miền của đất nước, 
tạo những cửa mở lớn vươn ra biển 
thông thương với thế giới. Tăng 
cường đầu tư chiều sâu, cải tiến 
đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật 
chất kỹ thuật, sớm khắc phục tình 
trạng lạc hậu về trình độ kỹ thuật 
- công nghệ các cảng; tăng nhanh 
năng lực bốc xếp hàng hóa, giảm 
thiểu tối đa chi phí, bảo đảm có sức 
cạnh tranh cao trong hội nhập kinh 
tế quốc tế. Sớm hoàn chỉnh khai 
thác có hiệu quả hệ thống sân bay 
ven biển, xây dựng tuyến đường ven 
biển và đường cao tốc Bắc - Nam 
trên biển…

BẢO ĐẢM AN TOÀN 
HÀNG HẢI TRONG CHIẾN 

LƯỢC BIỂN VIỆT NAM

     Trong nhiệm vụ chung thực hiện Chiến 
lược biển Việt Nam đến năm 2020 và mục 
tiêu phát triển kinh tế biển thì ngành Kinh 
tế hàng hải được xem là một ngành kinh 
tế đặc thù, có vai trò và tiềm năng rất lớn, 
mang tính quốc tế hóa cao, nhất là trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay.                  
     Công tác bảo đảm an toàn hàng hải 
được hình thành với mục đích thiết lập 
và duy trì môi trường an toàn hành hải, 
tạo điều kiện cho phát triển thương mại, 
kinh tế biển và mục tiêu nhân đạo, kết hợp 
bảo vệ an ninh quốc phòng, tìm kiếm cứu 
nạn, phối hợp bảo vệ môi trường biển, góp 
phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ 
quyền quốc gia trên biển, đảo.
     Việt Nam là một quốc gia có biển, là 
thành viên của Tổ chức Thương mại thế 
giới (WTO), Tổ chức Hàng hải quốc tế 
(IMO), Hiệp hội các cơ quan quản lý báo 
hiệu hàng hải và hải đăng quốc tế (IALA). 
Do vậy, kinh tế biển nói chung và bảo 
đảm an toàn hàng hải nói riêng có nghĩa 
vụ phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của 
mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của IMO 
và khuyến cáo của IALA. Hiện nay, công 
tác bảo đảm an toàn hàng hải ở nước ta 
nhìn chung đã đáp ứng được các yêu cầu 
cơ bản về an toàn hàng hải, phục vụ cho sự 
nghiệp phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, 
môi trường hành hải ở nước ta chưa đáp 
ứng được các tiêu chuẩn và quy định quốc 
tế, còn lạc hậu so với các nước trong khu 
vực.
     Cơ sở hạ tầng bảo đảm an toàn hàng 
hải của các nước tiên tiến trên thế giới như 
Mỹ, Nhật, Anh, Pháp… đã ở trình độ cao, 
phần lớn các đèn biển đã được tự động 
hóa, xây dựng hoàn thiện hệ thống AIS 
tích hợp VTS bao gồm cả AIS trên báo 
hiệu hàng hải. Trên thế giới đã có trên 30 
nước thiết lập xong bình đồ luồng hàng 
hải điện tử bao phủ các khu vực hàng hải 
quan trọng, hoàn thành việc thiết lập dịch 
vụ cung cấp tín hiệu hiệu chỉnh DGPS cho 
toàn bộ bờ biển. Các nước trong khu vực 
như Singapore đã tự động hóa hệ thống 
đèn biển, không có công nhân quản lý, 
vận hành, chỉ có lực lượng bảo vệ, giữ vệ 
sinh kết hợp khai thác du lịch; Malaysia 
thiết lập gần như hoàn chỉnh hệ thống AIS 
tích hợp với VTS bao gồm cả AIS trên báo 
hiệu hàng hải; Trung Quốc khởi xướng 
khái niệm “hải đăng số” tại Hội nghị IALA 
năm 2003 thì đến cuối năm 2004, mạng 
lưới AIS đã phủ sóng tất cả các hải cảng 
và những tuyến đường biển trọng yếu của 
quốc gia này.
     Để công tác bảo đảm an toàn hàng hải 
phục vụ tốt sự nghiệp phát triển các ngành 
kinh tế biển, góp phần thực hiện Chiến 
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lược biển Việt Nam và hội nhập kinh tế 
quốc tế, Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam đã nghiên cứu, thực 
hiện Đề án phát triển bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 và đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 1166/QĐ-TTg ngày 14/7/2011. 
Mục tiêu chính của Đề án bao gồm: 
  • Hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và cơ chế, chính sách về 
bảo đảm an toàn hàng hải.
 • Đầu tư mới, nâng cấp, phát 
triển hệ thống báo hiệu hàng hải truyền 
thống, hệ thống báo hiệu hàng hải vô 
tuyến (RACON, RTE, AIS), hệ thống 
công cụ hỗ trợ hàng hải (DGPS, VTS, 
ENC) vá các trạm quan sát thủy hải văn 
tự động.
 • Tập trung đầu tư mới, nâng 
cấp, phát triển hệ thống báo hiệu hàng 
hải trên biển đảo, đặc biệt là các đèn 
biển trên quần đảo Trường Sa, Hoàng 
Sa để góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền 
chủ quyền quốc gia trên biển đảo.
 • Đầu tư trang thiết bị chuyên 
ngành, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ 

công tác bảo đảm an toàn hàng hải.
 • Phát triển, đào tạo nguồn 
nhân lực có khả năng áp dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo 
đảm an toàn hàng hải; đổi mới, củng cố 
tổ chức, bộ máy quản lý cho phù hợp với 
nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển.
 • Tăng cường hội nhập quốc tế, 
tham gia các tổ chức quốc tế và khu vực về 
bảo đảm an toàn hàng hải nhằm nâng cao 
vị thế quốc gia trong khu vực và trên thế 
giới; tiếp cận trình độ kỹ thuật cao và hợp 
tác phát triển trong lĩnh vực bảo đảm an 
toàn hàng hải; tăng cường quan hệ quốc tế, 
hợp tác quốc tế để bảo đảm an toàn hàng 
hải, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia 
trên biển.
      Từ thực tế trên cho thấy, phát triển bảo 
đảm an toàn hàng hải là một nhiệm vụ 
hết sức quan trọng trong việc thực hiện 
Chương trình hành động về Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020, nhằm 
đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện trong 
các chương trình phát triển kinh tế biển 
nói chung và phát triển hệ thống giao 
thông vận tải đường biển, hệ thống cảng 
biển nói riêng. Phấn đấu đến năm 2020, 
hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng 

hải ở nước ta đạt trình độ tiên tiến so 
với khu vực và theo kịp xu thế phát triển 
của thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển 
của ngành Kinh tế biển, kết hợp bảo vệ 
an ninh quốc phòng, phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn, bảo vệ môi trường và phù hợp 
với các quy định của quốc tế, góp phần 
khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền 
quốc gia trên biển, đảo.

VMS-South đã gia nhập và trở thành thành viên quốc gia của Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải Quốc tế (IALA) từ năm 1988
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Hội nghị được tổ chức 
nhằm giúp đông đảo 
cán bộ, đảng viên của 
Đảng bộ Bộ Giao thông 

vận tải nắm được những nội dung 
cơ bản của các nghị quyết, tạo sự 
thống nhất về nhận thức và hành 
động trong toàn Đảng, toàn xã hội. 
Từ đó, cổ vũ động viên cán bộ, đảng 
viên tích cực thực hiện các Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 4; chủ 
động đấu tranh, phản bác các quan 
điểm sai trái, các biểu hiện lệch lạc 
về nhận thức và hành động trong 
quá trình triển khai, thực hiện các 
nghị quyết. 
 Phát biểu khai mạc và quán 
triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải Đinh La 
Thăng nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của công tác phê bình và tự 
phê bình cũng như việc nâng cao sự 
gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo của ngành Giao thông vận tải 

trong công tác phê bình và tự phê 
bình với yêu cầu phải làm nghiêm 
túc, tránh hình thức.
 Bộ trưởng Đinh La Thăng 
cũng đã phổ biến, quán triệt 2 Nghị 
quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khoá 
XI là Nghị quyết số 12/NQ-TW 
về “Một số vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 
13- NQ/TW về “Xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa 
nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020”.
 Tiếp theo đó, các uỷ viên 
Ban cán sự Đảng Bộ Bộ Giao thông 
vận tải cũng đã trình bày, phổ biến 

quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TW 
ngày 24/2/2012, Kế hoạch số 08-
KH/TW ngày 12/3/2012 của Bộ 
Chính trị về việc thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4.
 Cũng trong ngày, Chương 
trình hành động của Bộ Giao thông 
vận tải thực hiện Nghị quyết số 
13- NQ/TW và Chương trình hành 
động  của Ban cán sự Đảng bộ Bộ 
Giao thông vận tải về  thực hiện 
Nghị quyết số 12 /NQ-TW đã được 
triển khai.
 Theo đó, trong công tác 
chiến lược, quy hoạch, Bộ Giao 
thông vận tải sẽ tập trung điều chỉnh 
bổ sung Chiến lược phát triển giao 
thông vận tải đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2030; Điều chỉnh 
bổ sung quy hoạch  phát triển giao 
thông vận tải đường bộ Việt Nam 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030  và 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong 
tháng 8/2012...
 Trong công  tác đầu tư xây 
dựng, Bộ sẽ xây dựng đề án nâng 
cấp mở rộng QL 1 lên 4 làn xe với 
mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào 
năm 2016. Xây dựng đề án huy động 
vốn  để đầu tư nối thông  đường Hồ 
Chí Minh và nâng cấp đoạn qua Tây 
Nguyên.
 Đối với đường sắt, tiếp tục 
phối hợp với Nhật Bản nghiên cứu 
các phương án khả thi đường sắt tốc 
độ cao để có kế hoạch đầu tư xây 
dựng phù hợp.
 Ngoài ra, hàng không, đường 
thuỷ nội địa, cảng biển cũng được 
tiếp tục rà soát, điều chỉnh  cho phù 
hợp với sự phát triển  để đáp ứng 
nhu cầu của người dân và sự phát 
triển của nền kinh tế.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

TRUNG ƯƠNG 4
NGÀY 14/4/2012, ĐẢNG BỘ BỘ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI ĐÃ TỔ CHỨC HỘI 
NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ 
QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 “MỘT SỐ 
VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG 

ĐẢNG HIỆN NAY”.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng phát biểu khai mạc Hội nghị 

QUỲNH HOA
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HỘI THẢO QUỐC TẾ
AN NINH HÀNG HẢI TẠI ĐÔNG NAM Á 

Sáng 29/3/2012, tại TP HCM, 
Học viện Ngoại giao phối hợp 
với Diễn đàn Thái Bình Dương 
thuộc Trung tâm Nghiên cứu 

Chiến lược và Quốc tế tổ chức Hội thảo 
Quốc tế với chủ đề “An ninh hàng hải 
tại Đông Nam Á: An toàn hàng hải và 
Môi trường biển”. Tham dự Hội thảo có 
hơn 30 chuyên gia, học giả trong nước 
và quốc tế đến từ các nước Đông Nam 
Á, Ấn Độ, Canada, Hàn Quốc, Mỹ, New 
Zealand, Nhật Bản, Australia và Trung 
Quốc…
     Hội thảo diễn ra trong 2 ngày với 9 
phiên thảo luận về khuôn khổ pháp lý 
cho an ninh và an toàn môi trường biển, 
tìm kiếm và cứu nạn, quản lý cảng biển 

và các tiêu chuẩn về vận tải đường biển, 
tài nguyên phi sinh vật biển, nghề cá, 
bảo vệ môi trường biển, an toàn hàng 
hải từ đó tìm ra mô hình hợp tác thành 
công để áp dụng trong khu vực Đông 
Nam Á.
    Đây là Hội thảo lần thứ 2 trong chuỗi 
4 Hội thảo do Diễn đàn Thái Bình 
Dương- Trung tâm Nghiên cứu chiến 
lược và Quốc tế phối hợp tổ chức với 
một cơ quan nghiên cứu của Philippin, 
Việt Nam, Malaysia và Indonesia về chủ 
đề an ninh hàng hải của khu vực Đông 
Nam Á.
    Tại phiên khai mạc, đại diện cơ quan 
đồng tổ chức nhấn mạnh, hội thảo lần 
này là dịp để các đại biểu trao đổi về an 

toàn hàng hải và môi trường biển, từ 
đó tìm ra phương pháp thúc đẩy hợp 
tác an ninh biển trong khu vực. Ông 
Carl Baker, Chủ nhiệm chương trình 
diễn đàn Thái Bình Dương thuộc Trung 
tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế 
của Mỹ phát biểu: “Tôi rất vui mừng 
khi được tham dự hội nghị này. Và tôi 
nghĩ là, những ai quan tâm đến an ninh 
hàng hải đều đồng ý rằng: Phải thúc đẩy 
hợp tác giữa vận tải hàng hải và an ninh 
biển. Riêng với hệ thống hàng hải tại 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tôi 
thấy rằng: Các bạn đã hoạt động vận tải 
hàng hải nhiều năm qua và đã có những 
phương pháp hiệu quả”.

HỘI THẢO LẦN NÀY LÀ DỊP ĐỂ CÁC ĐẠI BIỂU TRAO ĐỔI VỀ AN TOÀN HÀNG HẢI VÀ MÔI TRƯỜNG 
BIỂN, TỪ ĐÓ TÌM RA PHƯƠNG PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC AN NINH BIỂN TRONG KHU VỰC.

KHÁNH HIỆP
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HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 

HÀNG HẢI MIỀN NAM NĂM 2012

N g ày 
1 4 / 3 / 2 0 1 2 , 

Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam tổ chức Hội 
nghị Khách hàng năm 2012. Tham dự 
Hội nghị có ông Hồ Văn Niên – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ông 
Nguyễn Chiến Thắng – Vụ trưởng Vụ 
Đổi mới doanh nghiệp – Bộ GTVT, đại 

d i ệ n 
lãnh đạo các 

cơ quan cảng vụ hàng hải, 
doanh nghiệp cảng, đại lý hàng hải, Sở 
Giao thông vận tải các tỉnh phía Nam, 
cảnh sát đường thủy, hải quân, các công 
ty nạo vét, các cơ quan thông tấn báo 
chí…
     Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông 
Phạm Đình Vận – Chủ tịch Hội đồng 
thành viên – Tổng Giám đốc Tổng 
công ty trân trọng gửi lời cảm ơn, tri 

ân đến tất cả các khách hàng, đối tác - 
những người luôn sát cánh, đồng hành 
cùng sự phát triển của Tổng công ty 
trong những năm qua và tin tưởng đây 
sẽ là cơ hội giao lưu giữa nhà cung cấp 
và khách hàng để tiếp nhận những ý 
kiến đóng góp nhằm nâng cao hơn nữa 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Tổng 
công ty. Trên cơ sở đó, Tổng công ty sẽ 
tiếp tục thiết lập, duy trì và phát triển 
mối quan hệ làm ăn lâu dài, hiệu quả 
hơn nữa trong thời gian tới.

VŨ HÙNG

Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Phạm Đình Vận phát biểu khai mạc Hội nghị

VMS -  outh



04 - 2012 | biển | 15

     Thông qua Hội nghị, Tổng công ty đã 
giới thiệu một số sản phẩm, dịch vụ tiêu 
biểu như: Khảo sát, tư vấn, thiết kế, thi 
công, lắp đặt các báo hiệu hàng hải theo 
tiêu chuẩn của IALA; giám sát báo hiệu 
hàng hải từ xa sử dụng công nghệ GPS, 
GSM, GIS hoặc ENC; các sản phẩm về 
công nghệ thủy đạc; công tác hoa tiêu 
hàng hải; trục vớt cứu hộ và các dịch vụ 
khác…
     Qua phiếu thăm dò và những ý kiến 
phát biểu của khách hàng tại Hội nghị, 
có tới 88% khách hàng đã sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ của Tổng công ty. Các 
sản phẩm, dịch vụ được sử dụng nhiều 
nhất là khảo sát, hoa tiêu, các thiết bị 

báo hiệu hàng hải và phần lớn đơn vị 
sử dụng là các doanh nghiệp cảng. Các 
khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
của Tổng công ty đều hài lòng với phong 
cách phục vụ, giá cả, chất lượng, tiến độ 
thực hiện và thời gian.
     Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Văn 
Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu ghi nhận và đánh giá cao 
những đóng góp tích cực, đồng thời biểu 
dương tinh thần lao động nhiệt tình, 
hiệu quả của tập thể lãnh đạo, CBCNV 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam trong việc duy trì môi trường 
an toàn hàng hải, tạo điều kiện cho phát 
triển thương mại, kinh tế biển và các 

mục tiêu nhân đạo, giữ vững an ninh, 
quốc phòng trong suốt thời gian qua.
     Đây là Hội nghị Khách hàng lần đầu 
tiên Tổng công ty tổ chức. Qua đánh 
giá, Hội nghị được tổ chức thành công, 
chu đáo, an toàn, thu hút được đông đảo 
các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
tham dự, đặc biệt là khối doanh nghiệp 
cảng. Hội nghị Khách hàng là một nội 
dung quan trọng trong tiến trình đổi 
mới hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam và sẽ được tổ chức định kỳ 
hàng năm.

Ông Hồ Văn Niên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
BR-VT phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Vụ trưởng Vụ Đổi mới DN 
Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Công ty Van Oord – Hà Lan phát biểu tham luận Khách hàng tham quan khu trưng bày sản phẩm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
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ĐOÀN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

THĂM CÔNG TY ZENI LITE BUOY
NHẬT BẢN

TỪ NGÀY 1/4 ĐẾN NGÀY 7/4/2012, ĐOÀN CÔNG TÁC GỒM ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO, 
KỸ SƯ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM VÀ TỔNG 

CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC THAM GIA CHUYẾN CÔNG 
TÁC TẠI NHẬT BẢN, LÀM VIỆC VỚI  CÔNG TY ZENI LITE BUOY. 

HẢI ÁNH

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Công ty Zeni Lite Buoy

VMS -  outh
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Công ty Zeni Lite Buoy là 
một trong những công 
ty nổi tiếng hàng đầu thế 
giới về công nghệ sản xuất 

các thiết bị báo hiệu hàng hải, được 
Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải Quốc tế 
IALA công nhận là Thành viên công 
nghiệp. Các sản phẩm thiết bị chủ 
yếu của Zeni Lite Buoy bao gồm: các 
chủng loại phao báo hiệu hàng hải, 
phao giám sát môi trường biển, phao 
nuôi trồng thủy hải sản, phao cứu 
hộ, đèn biển công nghệ L.E.D , thiết 
bị tự động nhận dạng AIS gắn trên 
báo hiệu hàng hải và các phụ kiện 
liên quan, hải đăng lắp ghép bằng 
nhôm.
  Qua các buổi làm việc và 
tham quan Công ty Zeni Lite Buoy 

cùng các chi nhánh, cơ sở sản xuất 
của Công ty hoạt động tại Tokyo, 
Osaka và Okayama, đoàn công tác đã 
cập nhật được một số công nghệ mới 
nhất áp dụng cho thiết bị đèn biển 
như: Đèn diod phát quang (LED) 
công suất cao sử dụng cho đèn biển, 
hệ thống phản quang thế hệ mới sử 
dụng cho LED, thiết bị thu phát AIS 
loại nhỏ sử dụng cho báo hiệu hàng 
hải và tàu thuyền… đồng thời tìm 
hiểu thêm về hệ thống AIS sử dụng 
cho báo hiệu hàng hải và quản lý báo 
hiệu hàng hải. Qua đó, nhận thấy rõ 
hơn mức độ cần thiết, cấp bách của 
việc phát triển, lắp đặt hệ thống báo 
hiệu trên tất cả các tuyến luồng trong 
điều kiện lượng tàu thuyền hành hải 
phát triển nhanh như hiện nay. 

 Bên cạnh đó, đoàn cũng tham 
khảo các giải pháp đóng phao mới 
bao gồm phao giám sát môi trường 
biển, nuôi trồng thủy hải sản, phao 
báo hiệu… với công nghệ tự động, 
thân thiện với môi trường; học hỏi 
công tác tổ chức hoạt động của đơn 
vị bạn nhằm tìm ra những biện pháp 
tổ chức quản lý phù hợp và hiệu quả 
cho doanh nghiệp mình.

Đoàn công tác đến thăm nhà máy đóng phao Công ty Zeni Lite Buoy
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NGHE CÓ 
VẺ XA VỜI NHƯNG 

DỰ ÁN XÂY DỰNG SÂN 
GOLF TRÊN BIỂN TRỊ 

GIÁ 500 TRIỆU USD Ở 
QUỐC ĐẢO MALDIVES, 
NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN 

TÂY NAM ẤN ĐỘ SẼ 
TRỞ THÀNH GIẢI 
PHÁP DÀI HẠN 
TRƯỚC MỐI ĐE 

DỌA BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU.

04 - 2012 | biển | 19

Theo Báo Người lao động
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Sân golf này do các kỹ sư đến từ 
Công ty Dutch Docklands (Hà 
Lan) thiết kế, gồm nhiều mảng nổi 
được kết nối với nhau cùng với các 

khách sạn xung quanh nhờ vào những 
đường hầm làm bằng kính ở dưới nước.
     Theo đài CNN, dự án này hầu như 
không ảnh hưởng đến 1.190 dải san 
hô ngầm ở Maldives. Ông Paul Van De 
Camp, Giám đốc điều hành của Công ty 
Dutch Docklands, cho biết: “Chúng tôi 

thiết kế sao cho sân golf này thân thiện 
với môi trường xung quanh. Dự án sẽ trở 
thành mô hình phát triển xanh, không 
ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển”.
     Nhóm thiết kế tận dụng ánh nắng dồi 
dào của quần đảo gần xích đạo này để tạo 
năng lượng nhờ vào những tấm thu năng 
lượng mặt trời nổi trên mặt nước. Nếu 
mọi thứ tiến triển đúng kế hoạch, sân golf 
sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Mô hình sân golf trên biển

| biển | 04 - 201220
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Đảo quốc Maldives – thiên đường giữa Ấn Độ Dương
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QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

CẢNG BIỂN VÀ 
LUỒNG HÀNG HẢI

CHÍNH PHỦ VỪA BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2012/NĐ-CP, NGÀY 21/3/2012 QUY 
ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KHAI THÁC CẢNG BIỂN, LUỒNG HÀNG HẢI VÀ QUẢN 

LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VÀ TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM.

T.H
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Tân Cảng Cái Mép

Theo Nghị định trên, nội dung 
quản lý nhà nước về cảng 
biển và luồng hàng hải gồm: 
xây dựng, ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý 
cảng biển và luồng hàng hải; xây dựng, 
phê duyệt và tổ chức triển khai thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển 
cảng biển và luồng hàng hải phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 
hoặc liên vùng; ký kết, gia nhập và tổ 
chức thực hiện các điều ước quốc tế 
liên quan đến cảng biển và luồng hàng 
hải; công bố mở, đóng cảng biển; công 
bố vùng nước cảng biển và khu vực 
quản lý của Cảng vụ hàng hải; tổ chức 
quản lý đầu tư xây dựng và khai thác 
kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng và 
luồng hàng hải; tổ chức quản lý nhà 
nước đối với hoạt động hàng hải; cứu 
hộ hàng hải, trục vớt tài sản chìm đắm; 
xử lý tai nạn hàng hải, phối hợp tìm 
kiếm, cứu nạn hàng hải...
     Về yêu cầu chung đối với tàu thuyền 

vào, ra cảng biển, Nghị định nêu rõ: 
tất cả các loại tàu thuyền không phân 
biệt quốc tịch, trọng tải và mục đích 
sử dụng chỉ được phép vào cảng biển 
khi có đủ điều kiện an toàn hàng hải, 
an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường và các điều kiện khác theo 
quy định của pháp luật. Chậm nhất 
2 giờ trước khi tàu thuyền rời cảng, 
người làm thủ tục phải thông báo cho 
Cảng vụ hàng hải biết tên tàu và thời 
gian tàu dự kiến rời cảng.
     Ngoài ra, tàu thuyền chỉ được phép 
điều động, neo đậu, di chuyển vị trí 
trong vùng nước cảng biển và luồng 
hàng hải khi có Lệnh điều động của 
Giám đốc Cảng vụ Hàng hải.
     Trong thời gian tàu thuyền hoạt 
động tại cảng biển, thuyền trưởng phải 
bố trí thuyền viên trực ca, cảnh giới 
chu đáo, sẵn sàng xử lý việc trôi neo, 
đứt neo, đứt dây buộc tàu, khi dây buộc 
tàu quá căng hay quá chùng hoặc các 
nguy cơ gây mất an toàn khác đối với 

tàu thuyền, hàng hoá và người trên tàu; 
phải luôn duy trì máy móc, trang thiết 
bị cứu sinh, cứu hoả, phương tiện dự 
phòng ở trạng thái sẵn sàng hoạt động.
     Khi neo đậu trong vùng nước cảng 
biển, trên tàu luôn duy trì ít nhất 2/3 số 
lượng thuyền viên của tàu thuyền với 
các chức danh phù hợp, trong đó phải 
có thuyền trưởng hoặc đại phó và máy 
trưởng hoặc máy hai để điều động tàu 
thuyền hoặc xử lý trong các trường hợp 
khẩn cấp.
     Cũng theo Nghị định trên, khi hoạt 
động tại cảng biển, luồng hàng hải của 
Việt Nam, mọi tổ chức, cá nhân, tàu 
thuyền Việt Nam và nước ngoài, các cơ 
quan quản lý nhà nước chuyên ngành 
phải chấp hành các quy định tại Nghị 
định này, các quy định khác có liên 
quan của pháp luật Việt Nam và điều 
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên.
      Nghị định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1/6/2012.
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VẬN TẢI BẰNG ĐƯỜNG BIỂN RA ĐỜI        
KHÁ SỚM SO VỚI CÁC PHƯƠNG THỨC 
VẬN TẢI KHÁC. NGAY TỪ THẾ KỶ THỨ 

V TRƯỚC CÔNG NGUYÊN, CON NGƯỜI 
ĐÃ BIẾT LỢI DỤNG BIỂN LÀM CÁC 

TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỂ GIAO 
LƯU GIỮA CÁC VÙNG, CÁC MIỀN, CÁC 
QUỐC GIA VỚI NHAU TRÊN THẾ GIỚI. 

CHO ĐẾN NAY, VẬN TẢI BIỂN ĐƯỢC 
PHÁT TRIỂN MẠNH VÀ TRỞ THÀNH 

NGÀNH VẬN TẢI HIỆN ĐẠI TRONG HỆ 
THỐNG VẬN TẢI QUỐC TẾ.

CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982

TRONG LĨNH 
VỰC GIAO 

THÔNG VẬN 
TẢI BIỂN

NT
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Để giúp cho việc quản lý cũng như phát triển 
ngành vận tải biển, Công ước Luật biển 1982 đã 
đặt ra nhiều yêu cầu đối với quốc gia ven biển. 
Các quy định của Công ước 1982 liên quan 

trực tiếp đến lĩnh vực giao thông vận tải biển (GTVTB) 
bao gồm:
 • Các quy định về quyền của quốc gia ven biển;
 • Các quy định về quyền của quốc gia mà tàu 
mang cờ;
 • Các quy định về quyền của quốc gia có cảng.  

CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA QUỐC GIA VEN BIỂN 

 Quốc gia ven biển có nghĩa vụ đảm bảo quyền 
qua lại không gây hại trong các vùng biển thuộc chủ 
quyền của mình và quyền tự do hàng hải trong vùng 
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Để thực hiện nghĩa 
vụ này, quốc gia ven biển được quyền ban hành pháp 
luật và quyền thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh 
vực GTVTB, phù hợp với các quy định của Công ước 
Luật biển 1982, nhằm điều hành hoạt động của các 
tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển của mình. 
 Trong vùng nội thủy và lãnh hải, Công ước 
Luật biển 1982 quy định các quốc gia ven biển có 
quyền và nghĩa vụ cơ bản sau: 
 • Định ra, phù hợp với các quy định của Công 
ước Luật biển 1982 và các quy tắc khác của pháp luật 
quốc tế, các luật và quy định liên quan đến việc đi 
qua không gây hại, an toàn hàng hải, giao thông trên 
biển, bảo vệ các biển hiệu và công trình cảng, bảo vệ 
môi trường và phòng chống ô nhiễm biển. Quốc gia 
ven biển công bố theo đúng thủ tục các luật lệ và quy 
định này. 

 • Định ra, ghi rõ các tuyến đường và bố trí phân 
luồng giao thông trên hải đồ và công bố theo đúng thủ 
tục.
 • Quyền kiểm tra các tàu thuyền nước ngoài 
trong việc thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế quy định 
trong Luật Hàng hải về thiết kế, kỹ thuật của tàu và tiêu 
chuẩn đối với thuyền viên. Áp dụng các biện pháp cần 
thiết đối với tàu thuyền nước ngoài chạy bằng năng 
lượng hạt nhân và tàu thuyền chở các chất phóng xạ hay 
các chất vốn nguy hiểm hoặc độc hại theo quy định quốc 
tế. 
 • Thông báo thích đáng mọi nguy hiểm về hàng 
hải mà mình biết trong nội thủy và lãnh hải của mình.
 • Tổ chức có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn 
tàu thuyền nước ngoài. 
 • Thi hành các biện pháp cần thiết để ngăn cản 
mọi việc đi qua gây có hại. 
 • Quốc gia ven biển với tư cách là quốc gia quá 
cảnh có quyền định ra tất cả mọi biện pháp cần thiết để 
đảm bảo thuận lợi cho việc quá cảnh của các phương 
tiện quá cảnh của quốc gia không có biển đồng thời đảm 
bảo lợi ích chính đáng của quốc gia quá cảnh.
 Trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, 
quốc gia ven biển có những quyền và nghĩa vụ cơ bản 
sau: 
 • Quyết định việc xây dựng các đảo nhân tạo, các 
thiết bị hoặc công trình sao cho chúng không gây trở 
ngại cho việc sử dụng các đường hàng hải quốc tế thiết 
yếu; lập ra xung quanh các đảo nhân tạo, các thiết bị 
hoặc công trình những khu vực an toàn với kích thước 
hợp lý, trong đó áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo 
đảm an toàn hàng hải, cũng như an toàn của các đảo 
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nhân tạo, các thiết bị và công trình. Phạm vi của khu vực 
an toàn phải thông báo theo đúng thủ tục. 
 • Duy trì các phương tiện thường trực để báo 
hiệu sự có mặt của các đảo, thiết bị và công trình; quyết 
định về việc tháo dỡ các thiết bị hay công trình đã bỏ hay 
không dùng đến nữa và phải thông báo thích đáng về kích 
thước, vị trí và độ sâu của những phần còn lại của một 
thiết bị hoặc công trình chưa được tháo dỡ hoàn toàn.
 Trong khi thực hiện các quyền chủ quyền và 
quyền tài phán của mình trong các vùng biển, Quốc gia 
ven biển có thể tiến hành các biện pháp khám xét, kiểm 
tra, bắt giữ và khởi tố tư pháp đối với các tàu thuyền có 
vi phạm để đảm bảo việc tôn trọng các luật và quy định 
mà mình đã ban hành theo đúng Công ước, kể cả các biện 
pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô 
nhiễm môi trường biển cũng như tuân thủ các điều kiện 
trong nghiên cứu khoa học biển.

 Công ước Luật biển 1982 còn có các quy định về 
thủ tục trọng tài đặc biệt nhằm giải quyết các tranh chấp 
đến giải thích hay áp dụng các quy định của Công ước 
Luật biển 1982 liên quan đến hàng hải, kể cả nạn ô nhiễm 
do các tàu thuyền hay do nhận chìm.

QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA QUỐC GIA MÀ TÀU MANG CỜ

 Theo luật quốc tế, tàu thuyền chỉ hoạt động dưới cờ 
của một quốc gia, trừ những trường hợp ngoại lệ đã được 
quy định rõ trong các điều ước quốc tế hay của Công ước 
Luật biển 1982, thì con tàu chỉ thuộc quyền tài phán riêng 
biệt của quốc gia mà tàu mang cờ khi ở biển cả.
 Trong khi thực hiện quyền đi qua không gây hại 
trong lãnh hải và tự do hàng hải của quốc gia ven biển, 
quốc gia mà tàu thuyền mang cờ vẫn có quyền tài phán và 
kiểm soát trong lĩnh vực hành chính, kỹ thuật và xã hội đối 

26 | | 04 - 2012



04 - 2012 | biển | 27

với tàu thuyền mang cờ của mình. Quyền tài phán của quốc 
gia mà tàu mang cờ được thể hiện ở các lĩnh vực: 
 • Bảo đảm tàu mang cờ của quốc gia mình phải có 
một cuốn sổ đăng ký tàu và sổ này phải bao gồm các nội 
dung: tên, đặc điểm tàu...(trừ các tàu thuyền có kích thước 
nhỏ, không nằm trong quy định quốc tế được chấp nhận 
chung);
 • Thi hành quyền tài phán theo đúng luật quốc gia 
mình đối với bất kỳ tàu thuyền nào mang cờ của quốc gia 
mình, cũng như đối với thuyền trưởng, các sỹ quan và thủy 
thủ về các vấn đề hành chính, kỹ thuật và xã hội liên quan 
đến tàu thuyền;
 • Phải có các biện pháp cần thiết đối với tàu thuyền 
mang cờ của quốc gia mình để bảo đảm an toàn trên biển, 
nhất là về cấu trúc, trang thiết bị và khả năng đi biển của 
tàu; thành phần, điều kiện làm việc và đào tạo đối với 
thuyền viên, có tính đến các quy định quốc tế có liên quan; 

việc sử dụng tín hiệu, duy trì trạng thái hoạt động tốt của hệ 
thống thông tin liên lạc nhằm phòng ngừa tai nạn đâm va;
 • Tiến hành điều tra về bất kỳ tai nạn, sự cố hàng hải 
nào trên biển cả có liên quan đến tàu mang cờ nước mình 
gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tàu thuyền và công trình, 
thiết bị quốc gia khác hay cho môi trường biển. Hợp tác với 
các quốc gia hữu quan trong việc tiến hành các cuộc điều 
tra đó.
 Bên cạnh đó, các công ước của Tổ chức Hàng hải 
quốc tế (IMO) cũng luôn nhấn mạnh nguyên tắc quyền tài 
phán của quốc gia mà tàu mang cờ. Quốc gia nào đã tham 
gia công ước quốc tế có nghĩa vụ thực hiện các quy định 
của công ước quốc tế. Theo quy định của các công ước quốc 
tế IMO, quyền tài phán của một quốc gia đối với tàu thuyền 
được thể hiện ở sự bảo trợ của quốc gia đó đối với tàu mang 
cờ của quốc gia mình, như việc cấp các giấy chứng nhận 
cho tàu. Trên thực tế, quyền tài phán của quốc gia mà tàu 
mang cờ về mặt ban hành pháp luật và thực thi pháp luật 
thường được tiến hành đồng thời. Tuy nhiên, trong một 
số trường hợp thì quyền thực thi luật do quốc gia mà tàu 
mang cờ ban hành lại được quốc gia ven biển, hoặc quốc 
gia có cảng thực thi, ví dụ như trong việc kiểm tra tàu khi 
tàu đến cảng hoặc vùng nước của các quốc gia đó. Trong 
trường hợp này, nguyên tắc thống nhất trong luật quốc tế là 
quyền tài phán của quốc gia mà tàu mang cờ được bổ sung 
mà không trái với quyền tài phán của quốc gia ven biển và 
quốc gia có cảng.
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 CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN CỦA QUỐC GIA CÓ CẢNG
 Quốc gia có chủ quyền trên lãnh thổ của mình 
và chủ quyền này cũng có thể được thực hiện đối với tàu 
nước ngoài ở trong cảng thuộc lãnh thổ hoặc các bến 
cảng ngoài khơi trong lãnh hải của mình. Thẩm quyền 
riêng của quốc gia có cảng được thực hiện trong việc kiểm 
tra các giấy tờ của tàu, kiểm tra thực trạng tàu và nếu có 
chứng cứ rõ ràng thì có quyền tạm giữ tàu.
 Công ước Luật biển 1982 quy định quốc gia có 
cảng có quyền điều tra, khởi tố khi có các chứng cứ để 
chứng minh đối với bất kỳ sự thải đổ nào do tàu thuyền 
nước ngoài tiến hành ở nội thủy, lãnh hải hay vùng đặc 
quyền kinh tế của mình, vi phạm các luật và quy phạm 
quốc tế có thể áp dụng, được xây dựng qua trung gian 
của tổ chức quốc tế có thẩm quyền hay qua một hội nghị 
ngoại giao chung. Quốc gia có cảng, theo yêu cầu hay tự 
ý mình, có quyền áp dụng các biện pháp kiểm tra khả 
năng đi biển của mọi tàu thuyền ở trong các cảng hay 
công trình cảng cuối cùng ngoài khơi của mình, phù hợp 
với các quy định của Công ước Luật biển 1982 và luật 
pháp quốc tế về GTVTB, nhằm tránh ô nhiễm biển. 

 Quốc gia có cảng cũng có nghĩa vụ thực hiện điều 
tra tại cảng, theo yêu cầu của quốc gia khác về việc vi 
phạm của tàu thuyền nước ngoài trong các vùng biển của 
quốc gia đó dựa trên các quy định của tổ chức quốc tế 
chuyên môn có thẩm quyền. Ở đây, trước hết là Công ước 
quốc tế của Tổ chức biển quốc tế IMO, như: tại Điều 21, 
Công ước về Trọng tải tàu 1966 (Loadlines); Điều 2, quy 
tắc 19, Chương I, Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng 
người trên biển 1974 (SOLAS 74) và Nghị định thư 1978; 
Điều 5, 6, Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm từ 
tàu 1973 và Nghị định thư 1978 (MARPOL 73/78); Điều 
X, quy tắc I/4, Công ước về Tiêu chuẩn đào tạo, cấp chứng 
chỉ và trực ca của thuyền viên 1978 và Nghị định thư bổ 
sung 1995 (STCW 78/95, Điều I, Công ước quốc tế về sự 
can thiệp trên biển trong trường hợp có ô nhiễm dầu năm 
1990, Công ước phòng chống ô nhiễm từ tàu MARPOL 
73/78, Công ước về giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ 
tàu CLC 1992, Công ước về Quỹ đền bù thiệt hại FUND 
1992, Bộ Quy tắc về chuyên chở các chất độc hại 1990.

Hải cảng Jackson - Australia
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Tàu LAPEROUSE - một trong những con tàu container lớn nhất thế giới đã cập cảng CMIT trong năm 2011

TĂNG CƯỜNG
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

TRÊN VÙNG BIỂN VŨNG TÀU
CAO HÀ
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU LÀ TỈNH DUYÊN HẢI ĐÔNG 
NAM BỘ CÓ HÀNG TRĂM KM BỜ BIỂN, ĐƯỢC 
THIÊN NHIÊN ƯU ĐÃI VỚI LUỒNG HÀNG HẢI CÓ 
ĐỘ SÂU TỰ NHIÊN LÝ TƯỞNG CHO CÁC TÀU CÓ 
TẢI TRỌNG LỚN VÀ RẤT LỚN VÀO KHAI  THÁC. ĐÂY 
LÀ NỀN TẢNG ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNG 
BIỂN NẰM TRONG CỤM CẢNG SỐ 5 RẤT QUAN 
TRỌNG CỦA QUỐC GIA ĐÃ ĐƯỢC QUY HOẠCH 
ĐẦU TƯ VÀ ĐANG LẦN LƯỢT ĐƯA VÀO KHAI THÁC. 
VỚI MẬT ĐỘ TÀU THUYỀN RA VÀO ĐÔNG ĐÚC, 
VIỆC ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG 
HẢI LÀ BÀI TOÁN ĐANG ĐẶT RA ĐỐI VỚI TUYẾN 
LUỒNG KHU VỰC NÀY.
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SÔI ĐỘNG HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
 

Nhiều năm qua, nhóm cảng 
biển Đông Nam Bộ (Nhóm 5) 
luôn giữ vai trò đặc biệt quan 
trọng trong hệ thống cảng 

biển Việt Nam khi đảm nhận khoảng 50% 
tổng lượng hàng hóa nói chung và trên 
65% lượng hàng container thông qua hệ 
thống cảng biển toàn quốc. 
 Trong Quy hoạch phát triển hệ 
thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 đã xác định 
cần tập trung xây dựng cảng cửa ngõ 
quốc tế tại khu vực này. Trong đó, xây 
dựng hệ thống cảng Thị Vải–Vũng Tàu 
thành cụm cảng tổng hợp quốc gia, cửa 
ngõ quốc tế (loại 1A), cho tàu có trọng 
tải 160.000–200.000 DWT vào cảng khu 
Vũng Tàu–Cái Mép và tàu có trọng tải 
100.000–120.000 DWT vào khu Thị Vải. 
 Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa–Vũng Tàu có 50 dự án cảng biển, 
đã hoàn thành và đưa vào khai thác 24 
cảng với các cảng rất lớn và hiện đại như: 
CMIT, SP-PSA, SITV, Tân Cảng-Cái Mép, 
với tổng công suất xấp xỉ 68 triệu tấn/
năm… 27 cảng đang trong quá trình xây 
dựng và tiếp tục đầu tư một cảng Cái Mép 
Hạ cùng với trung tâm logistics.
 Trong buổi làm việc với tỉnh Bà 
Rịa–Vũng Tàu ngày 15/7/2011, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn 
mạnh: Kinh tế cảng biển sẽ là kinh tế chủ 
đạo của Bà Rịa–Vũng Tàu, phải xây dựng 
thành đô thị cảng trung tâm của cả nước. 

Kinh tế cảng sẽ là mũi nhọn đủ sức và đủ 
tầm tạo đột phá thúc đẩy sự phát triển 
mạnh mẽ cho Bà Rịa–Vũng Tàu nói riêng 
và cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam nói chung trong giai đoạn tới. Bà 
Rịa–Vũng Tàu là địa phương có nhiều lợi 
thế so sánh, vì vậy, Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân Tỉnh cần vận dụng tốt mọi cơ 
hội để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa.

TUYẾN LUỒNG TIỀM ẨN NGUY CƠ 
TAI NẠN HÀNG HẢI

 Luồng Vũng Tàu – Thị Vải có 
chiều dài 49km, nằm trên hệ thống sông 
Thị Vải bao gồm sông Thị Vải, sông Gò 
Gia và sông Cái Mép. Sông Thị Vải - Cái 
Mép chạy theo hướng Bắc Nam gần song 
song với đường quốc lộ 51; độ sâu trung 
bình 15 - 20m, chỗ sâu nhất (ở ngã ba Thị 
Vải - Gò Gia - Cái Mép) đạt tới -60m; bề 
rộng trung bình 500 - 600m, riêng ở sông 
Cái Mép có chỗ rộng tới 1.000m.
 Hiện nay, khu vực cảng biển 
Vũng Tàu mỗi tuần có trên 15 chuyến tàu 
container lớn ra vào. Nhiều tàu có kích 
thước và trọng tải lớn như tàu Mathild của 
hãng Maersk dài 367m, chở 9.038 TEU; 
tàu Laperouse của Hãng CMA , trọng tải 
157.092 DWT-là tàu lớn nhất từ trước đến 
nay cập cảng VN. Việc quan tâm và lo lắng 
hàng đầu của các hãng tàu và các thuyền 
trưởng là an toàn cho tàu ra, vào cảng .
 Đây cũng là một trong những 
tuyến luồng đang làm đau đầu các cơ quan 

quản lý Nhà nước về hàng hải cũng như 
các nhà khai thác cảng, đó là tình trạng 
mất an toàn hàng hải trên tuyến luồng 
Cái Mép-Thị Vải. Việc khu vực cảng biển 
Vũng Tàu mỗi tuần có trên 15 chuyến tàu 
container trọng tải lớn ra vào nhưng trên 
tuyến luồng hàng hải khu vực này lại vẫn 
đang tồn tại rất nhiều chướng ngại vật 
như đăng đáy, hoạt động của tàu đánh 
bắt thủy sản ngay trên tuyến sông Thị Vải 
luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn hàng hải. 
Ngoài ra, khu vực Cái Mép-Thị Vải đang 
trong giai đoạn đầu tư xây dựng cảng nên 
trên luồng có sự lưu thông của rất nhiều 
sà lan vận chuyển vật liệu và cát san lấp, 
nhiều sà lan hành trình không đúng Luật 
Giao thông đường thủy nội địa, thậm chí 
neo đậu ngay trước các cảng, gây trở ngại 
cho tàu lớn hành trình trên luồng và khi 
cập cảng.

CẦN SỰ VÀO CUỘC CỦA CÁC 
CƠ QUAN CHỨC NĂNG

 Trước tình hình mất an toàn 
trên luồng như hiện nay, trách nhiệm của 
Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải 
miền Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, 
cảnh sát đường thủy, các ban ngành địa 
phương ... có vai trò rất lớn. Đặc biệt, cần 
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền 
pháp luật nhằm nâng cao hơn nữa ý thức 
tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an 
toàn giao thông hàng hải. Tăng cường 
phối hợp của các cơ quan hữu quan có 
thẩm quyền trong khu vực để đẩy mạnh 
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công tác tuyên truyền, phổ biến và 
hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật 
tự an toàn giao thông hàng hải, bảo vệ 
báo hiệu hàng hải, hành lang an toàn 
luồng hàng hải là rất cần thiết. Cần có 
biện pháp cưỡng chế, giải tỏa đăng đáy, 
bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trái 
phép trong phạm vi vùng nước cảng 
biển thuộc địa phận. Ngoài ra, cần có 
cơ chế chuyển đổi nghề nghiệp cho ngư 
dân khi bỏ nghề nuôi trồng, đánh bắt 
thủy hải sản trong phạm vi hành lang an 
toàn luồng hàng hải.  
 Cơ quan quản lý chuyên ngành 
cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng an 
toàn hàng hải như xây dựng các hệ 
thống hỗ trợ an toàn hàng hải (VTS, 
DGPS…) trong khu vực, lắp đặt hoàn 
thiện các báo hiệu AIS trên các phao; 

nâng cấp phao số “0” luồng Vũng Tàu 
– Thị Vải hiện tại thành phao có đường 
kính lớn hơn, trên phao lắp đặt thiết bị 
phản xạ radar chủ động thiết bị phát 
AIS...
 Tóm lại, để giải quyết triệt để 
tình trạng trên cần có sự vào cuộc mạnh 
mẽ hơn nữa của các cơ quan chức năng 
để nhanh chóng trả lại sự thông thoáng 
cho luồng tàu, góp phần giảm thiểu 
nguy cơ gây mất trật tự an toàn hàng 
hải, nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 
88/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng 
cường thực hiện các giải trọng tâm bảo 
đảm trật tự ATGT, trong đó có ATGT 
hàng hải và Kế hoạch hành động “Năm 
An toàn giao thông – 2012” của Bộ Giao 
thông vận tải. 

Một góc Vũng Tàu
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TT  Ñöôøng ño Ñoä cheânh lôùn nhaát (m) 
1 D1 0,23 
2 D2 0,21 
3 D3 0,11 
4 D4 0,29 
5 D5 0,18 
6 D6 0,35 
7 D7 0,31 
8 D8 0,29 
9 D9 0,30 
10  D10 0,29 
11  D11 0,31 

 

THỬ NGHIỆM ĐO SÂU MỘT 
ĐOẠN SÔNG SÀI GÒN

 Nhằm so sánh kết quả đo bằng 
công nghệ DGPS RTK dùng tín hiệu 
HP với phương pháp đo sâu thông 
thường sử dụng số liệu quan trắc mực 
nước tại một khu vực sông yên tĩnh 
làm chuẩn.
 Khu vực đo là đoạn sông dài 
khoảng 200m thuộc sông Sài Gòn, 
phía thượng lưu cầu Thủ Thiêm. Trạm 
quan trắc mực nước đặt tại bờ phía hạ 
lưu cách khu đo gần 1km. Đây là đoạn 
sông thẳng, mực nước sông phẳng so 
với vị trí lắp đặt trạm quan trắc mực 
nước có thể dùng để truyền độ cao khá 
tốt.

Sơ đồ các đường đo thử nghiệm trên sông Sài Gòn

So sánh và đánh giá kết quả:
 • Dùng phần mềm Excel 
lập thành bảng các đường đo của 2 
phương pháp và vẽ biểu đồ mặt cắt 
độ sâu từng đường đo để so sánh kết 
quả.
 • Từ bảng dữ liệu của từng 
đường đo tính ra chênh lệch độ cao 
của 2 phương pháp. Lấy độ sâu đo 
bằng phương pháp cũ làm chuẩn để 
so sánh.

Kết quả độ chênh của 11 đường đo 
tính từ 2 phương pháp

 

 

 Qua so sánh cho thấy độ sâu 
của 11 đường đo theo phương pháp 
mới cho ra kết quả so với phương 
pháp cũ có chênh lệch lớn nhất là 
0,08m(8cm) nằm trong giới hạn cho 
phép của tiêu chuẩn quốc tế S-44.
 Giá trị tính toán của các điểm 
đo với tần số thu 1 giây/số rất ổn định, 
cho thấy phương pháp mới hoàn toàn 
có đủ độ tin cậy để sử dụng trong đo 
sâu.

THỬ NGHIỆM ĐO SÂU VÙNG 
VEN BIỂN TẠI VŨNG TÀU

 Nhằm so sánh kết quả đo bằng 
công nghệ DGPS RTK dùng tín hiệu HP 
với phương pháp đo sâu thông thường sử 
dụng số liệu quan trắc mực nước tại khu 
vực ven biển có sóng nhỏ hơn cấp 3.
 Khu vực đo là khu vực biển Sao 
Mai - Vũng Tàu, cách bờ khoảng 1km, dài 
300m, rộng 250m. Trạm quan trắc mực 
nước đặt tại cầu tàu Sao Mai, cách khu đo 
khoảng 1km. Đây là một vùng biển cạn, 

mặt nước biển có sóng nhẹ có thể cho 
phép đo sâu theo phương pháp 1.

Sơ đồ các đường đo thử nghiệm tại Sao Mai - Vũng Tàu

Kết quả độ sâu của 11 đường đo 
tính từ 2 phương pháp

 

THỬ NGHIỆM ĐO SÂU TẠI 
CỬA ĐỊNH AN TRONG ĐIỀU 

KIỆN SÓNG LỚN
   Nhằm sử dụng công nghệ 
DGPS RTK dùng tín hiệu HP để đo sâu, 
từ đó lấy kết quả so sánh với phương 
pháp đo sâu thông thường sử dụng số 
liệu quan trắc mực nước tại khu vực 

TT  Teân ñöôøng ño Ñoä cheânh 
1 D1  3 
2 D2  6 

3 D3  5 

4 D4  6 

5 D5  4 

6 D6  4 

7 D7  4 

8 D8  5
 

9 D9  5
 

10  D10  6
 

11  D11  8
 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ

ĐỊNH VỊ ĐỘNG DGPS RTK
CHO QUY TRÌNH ĐO SÂU KHÔNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC

Chủ nhiệm đề tài: LÊ QUANG(Kỳ cuối)
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ven cửa biển Định An có sóng lớn hơn 
cấp 5, từ đó chứng minh phương pháp 
mới có nhiều ưu việt hơn.
 Khu vực đo là khu vực biển 
ngoài khơi cửa Định An, cách Hồ Tàu 
khoảng 4km. Trạm quan trắc mực 
nước đặt tại trạm triều ký cửa Định 
An, cách khu đo khoảng 3km. Đây 
là một vùng biển cạn, mặt nước biển 
có sóng lớn hơn cấp 5, không thể cho 
phép đo sâu theo phương pháp 1.

Sơ đồ vị trí đường đo sâu tại Định An

Kết quả độ sâu của 5 đường đo 
tính từ 2 phương pháp

Đánh giá kết quả thử nghiệm
     Việc tổ chức các thử nghiệm đo 
sâu bằng 2 phương pháp cũ và mới tại hiện 
trường nhằm mục đích so sánh và đánh giá 
kết quả đo của phương pháp mới, để chứng 
tỏ phương pháp mới có độ chính xác phù 
hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế 
S-44 với thử nghiệm trên cầu Thủ Thiêm 
và tại sông Sài Gòn, trong những điều kiện 
địa hình và khí hậu thuỷ văn cho phép thì 
phương pháp mới và phương pháp cũ cho 
ra những kết quả như nhau. Trong các điều 
kiện đo sâu ngoài biển khi có sóng nhỏ hay 
sóng lớn, phương pháp mới cho ra những 
kết quả đáng tin cậy hơn.
 Từ những so sánh kết quả thử 
nghiệm thực tế nêu trên, phương pháp 
mới có thể sử dụng thay thế phương pháp 
cũ để mang lại hiệu quả kinh tế và độ chính 
xác cao hơn.

TT  Ñöôøng ño  Ñoä cheânh lôùn nhaát (m) 
1 D1  0,33  
2 D2  0,46 
3 D105  0,41 
4 D106  0,41 
5 D107  0,33 

Kiểm nghiệm độ sâu bằng Bar Check
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CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM 
CỦA ĐỀ TÀI

Phần mềm tính trung bình độ cao GPS 
tại mốc cao độ
 Phần mềm có tên gọi là “docaoHP”, 
dùng để tính cao độ GPS của anten 
GPS khi đo đặt tạo mốc cao độ để tìm 
độ chênh giữa mặt chuẩn độ cao của 
mốc và mặt chuẩn độ cao GPS.

Phần mềm hiệu chỉnh dữ liệu đo sâu
 Phần mềm có tên gọi “dosauHP”, 
dùng để hiệu chỉnh các file dữ liệu đo 
sâu(raw file) của phần mềm Hypack 
thành các file dữ liệu đo bằng phương 
pháp mới không cần số liệu đo mực 
nước.

ĐÁNH GIÁ VỀ HIỆU QUẢ 
KINH TẾ CỦA ĐỂ TÀI

 Việc ứng dụng kỹ thuật định 
vị DGPS RTK dùng tín hiệu HP để cải 
tiến công nghệ đo sâu trong điều kiện 
hiện nay sẽ khắc phục được một số tồn 
tại của phương pháp cũ và mang lại 
nhiều hiệu quả kinh tế, có thể tóm tắt 
như sau:
 Độ chính xác về độ sâu cũng 
như vị trí điểm đo sâu sẽ được nâng lên 
nhờ khắc phục được những nguồn sai 
đó như sau:
 • Sai số do tàu đo sâu bị nhấp 
nhô do ảnh hưởng của sóng biển.
 • Sai số do không thực sự nằm 
ngang của mực nước.
 • Sai số trong quá trình quan 
trắc mực nước.
 • Sai số do sự không đồng bộ 
về thời gian khi quan trắc mực nước và 
khi đo sâu.
 Độ chính xác độ sâu và vị trí 
độ sâu được nâng lên có thể đo sâu 
thành lập bản đồ tỷ lệ lớn phục vụ công 
tác thiết kế công trình cũng như việc 
sử dụng có hiệu quả độ sâu luồng tàu 
và tăng mức chính xác trong thông báo 
hàng hải, cải thiện được công tác an 
toàn hàng hải.
 Có thể đo sâu trong điều kiện 
sóng cấp 5 trở xuống, rất chủ động cho 
công tác đo sâu ngoài biển, giảm thời 
gian chờ đợi thời tiết tốt.

 Việc tổ chức thực hiện công 
tác đo sâu ở hiện trường sẽ rút ngắn 
được thời gian, giảm nhân lực và thiết 
bị, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 Khi sử dụng máy DGPS RTK 
diện rộng với tín hiệu thu HP, ngoài 
việc sử dụng cho công tác đo sâu có thể 
sử dụng để định vị mốc toạ độ trên bờ 
mà không phải thành lập hệ thống lưới 
khống chế toạ độ dọc sông và ven biển.

KẾT LUẬN

 Phương pháp đo sâu sử dụng 
kỹ thuật DGPS RTK dùng tín hiệu HP 
là một phương pháp đo sâu mới không 
dùng số liệu đo mực nước cho kết quả 
với độ chính xác cao, khắc phục được 
những hạn chế của các phương pháp cũ 
và ưu thế nổi bật khi đo sâu tại những 
vùng biển luôn bị ảnh hưởng của sóng.
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Một góc sông Sài Gòn
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DU thUYỀn SAng tRỌng

LỚn nhẤt tROng LịCh SỬ nƯỚC MỸ

Cakewalk - tên gọi của một siêu du thuyền khổng lồ dài 85,6 mét bắt đầu 

từ ý tưởng của nhà thiết kế tài ba Tim Heywood kết hợp với quá trình chế 

tạo của nhà máy đóng tàu Derecktor Shipyards ở Mỹ đã tạo nên một kiệt 

tác có lợi cho cả hai phía thiết kế và xây dựng. Kể từ khi ra mắt vào năm 

2010, du thuyền hạng sang Cakewalk đã trở thành một cột mốc quan 

trọng trong công nghệ đóng tàu của Derecktor và cũng là tâm điểm báo 

chí ngành công nghiệp du thuyền.
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Cakewalk được khẳng định là chiếc du thuyền 
lớn nhất được chế tạo tại Mỹ từ trước đến nay 
với 6 boong tàu trang hoàng lộng lẫy, con tàu 
với tổng trọng lượng 2.950 tấn đã được Dereck-

tor hạ thủy tại bến cảng Bridgeport, đây thực sự là một 
thành quả to lớn từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng 
trăm công nhân có tay nghề cao, đội ngũ kỹ sư, nhóm dự 
án và công ty sở hữu.
 Ngoại thất và cấu trúc của Cakewalk là sự hợp tác 
của Tim Heywood Designs và công ty Azure Naval Ar-
chitecture, nội thất bởi Dalton Designs, Inc. và rất nhiều 
nhà thầu phụ từ các công ty hàng đầu về kỹ thuật cùng các 
chuyên gia về an toàn đã tham gia vào dự án.  
 Nhà thiết kế Tim Heywood đã bày tỏ rằng “cô ấy 
thật tuyệt vời”, “sự thành thạo về tay nghề xuyên suốt quá 
trình ngay từ những khâu đầu tiên, bạn có thể nhận thấy 

điều đó trên bất kỳ chiếc du thuyền tốt nhất nào trên thế 
giới. Tôi không thể hài lòng hơn cho chủ sở hữu và những 
người đã tham gia”.
 Sau những lần chạy thử nghiệm trên biển, 
Cakewalk ra mắt với thế giới lần đầu tiên trong triển 
lãm du thuyền Ft. Lauderdale International Boat Show 
vào tháng 10 năm 2010 và gần đây nhất là Monaco 
Yachts Show, sự sang trọng đến ngỡ ngàng của siêu tàu 
vẫn chưa hết hạ nhiệt.
 Màu xanh của vỏ tàu là biểu tượng của sự vững 
chãi trên mặt biển, Cakewalk thật sự ấn tượng và chất 
lượng đến từng chi tiết, là sự kết hợp hài hòa giữa thẩm 
mỹ và hiện đại, nghệ thuật và công nghệ, nó mang đến 
sự ngạc nhiên cho các chuyên gia chế tạo du thuyền ở 
khu vực Bắc Âu – nơi khai sinh ra các du thuyền nổi 
tiếng trên thế giới.
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MỘT VÀI THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAKEWALK
• Chiều dài tổng thể 85.60 mét
• Chiều dài cơ bản 75.08 mét
• Thanh dầm 14.30 mét
• Mớn nước 4 mét
• Trọng lượng toàn phần 2950 tấn
• Động cơ đẩy 2X16V400M71 3306 mã lực 
• Chân vịt 2X5 từ hãng Rolls Royce 
• Vận tốc 17 knots / 15knots (1 knot = 1.852 km/h)
• Dung tích bồn chứa nhiên liệu 370,000 lít 
• Phạm vi hoạt động 5000NM tại 15 Knots
• Máy phát điện diesel: 2X MTU 2000 series V12 M-40B @660EKW; 2X MTU @60 550 Series @ 350 EK
• Một máy phát điện dự phòng  1X MTU S60 400 Series @275 KW
• Bốn bộ điều chỉnh thăng bằng Quantum Zero Speed
• Chân vịt nhỏ Jastrom ở mũi tàu công suất 400 KW
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Vài nét về Derecktor Shipyards: Nhà máy đóng 
tàu Derecktor được thành lập bởi chuyên gia 
xây dựng tàu Robert E. Derecktor vào năm 
1947. Ông dùng tên mình để đặt tên cho công 
ty và từ đó xây dựng nó dựa trên những nguyên 
tắc sáng tạo đòi hỏi khắt khe về mặt kỹ thuật 
và an toàn để trở thành một thương hiệu đáng 
tin cậy. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Paul và 
Tom Derecktor, Derecktor Shipyards hoạt động 
với 3 cơ sở: Derecktor New York ở Mamaroneck, 
Derecktor Connecticut ở Bridgeport và Derecktor 
Florida đặt tại tiểu bang Florida. Derecktor được 
biết đến như một người tiên phong trong lĩnh vực 
du thuyền thương mại, chuyên cung cấp dịch vụ, 
tái trang bị và sửa chữa du thuyền.
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BARIA SERECE
NIỀM TỰ HÀO CỦA BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÀ CẢNG HÀNG RỜI LỚN NHẤT KHU VỰC NAM BỘ, CẢNG BARIA SERECE (CÒN 
GỌI LÀ CẢNG PHÚ MỸ) ĐƯỢC XEM LÀ MỘT TRONG 10 CẢNG HÀNG ĐẦU CỦA 
VIỆT NAM VỀ SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA; CÓ THỂ TIẾP NHẬN TÀU 
TRỌNG TẢI ĐẾN HƠN 80.000 DWT. HIỆN NAY, NĂNG SUẤT BỐC DỠ CỦA CẢNG 
ĐÃ ĐẠT MỨC KỶ LỤC 30.000 TẤN/NGÀY, VƯỢT XA NĂNG SUẤT MÀ CẢNG ĐÃ 

CAM KẾT VỚI NHỮNG KHÁCH HÀNG LỚN.

LÊ NGỌC NAM

Tàu khách Diamond Princess - tàu khách lớn nhất cập cảng Baria Serece  
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Cảng Baria Serece được đầu tư 
xây dựng vào năm 1993 với 
tổng kinh phí ban đầu chỉ 6 
triệu USD, nhưng đến nay, 

sau 19 năm hình thành và phát triển, 
tổng vốn đầu tư đã tăng đến gần 60 triệu 
USD. Cách biển Đông 17 hải lý, cách TP. 
Hồ Chí Minh 70km về phía Đông và ở 
vị trí trung tâm của 8 khu công nghiệp 
lớn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cảng 
Baria Serece có lượng hàng ổn định – là 
điều kiện tiên quyết để một cảng tồn tại 
và phát triển. 
     Cảng Baria Serece có 881m chiều 
dài cầu cảng dành cho tàu biển và 2 
cầu dành cho tàu sông dài 60m, 5 cẩu 
bờ với sức nâng 30MT, kho hàng rộng 
100.000m2, kho ngoại quan 25.000 m2, 
2 kho hàng rời chứa nông sản lớn nhất 
Việt Nam hiện nay, sức chứa mỗi kho 
khoảng 40.000 tấn, 13 dây chuyền đóng 
gói vận chuyển và nhiều tiện ích khác. 
Cảng là thành viên của Hiệp hội Cảng 

biển Việt Nam, Hiệp hội Cảng biển 
châu Á. 
     Là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt 
Nam xây dựng cảng biển bằng vốn đầu 
tư nước ngoài, Công ty CP Baria Serece 
(còn gọi là Công ty Dịch vụ XNK nông 
lâm sản và phân bón Bà Rịa) vinh dự 
là đơn vị tiên phong xây cảng nước sâu 
trên sông Thị Vải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Từ khi các KCN trên địa bàn tỉnh được 
hình thành và phát triển, thương hiệu 
BARIA SERECE đã trở nên quen thuộc 
đối với các công ty trong và ngoài nước 
liên quan đến xuất nhập khẩu và vận tải 
biển. Để có được ngày hôm nay, Baria 
Serece đã phải nỗ lực không ngừng để 
vượt qua bao khó khăn và thử thách 
trong những năm đầu khi KCN Phú Mỹ 
I chưa được hình thành. 
     Sau gần 20 năm đi vào khai thác, hàng 
hóa thông qua Cảng không ngừng tăng 
lên: từ 110.000 tấn hàng thông qua năm 
1996, đã tăng lên đến hơn 5.000.000 tấn 

vào năm 2010, gấp gần 50 lần so với khi 
bắt đầu đi vào hoạt động,  trong đó chủ 
yếu là hàng rời (nông sản), chiếm tỷ 
trọng 65%. 
     Trong số các tàu lớn đã cập cảng 
Baria Serece gần đây, tàu Dimitris Ape-
sakis với trọng tải trên 82.000 tấn, vận 
chuyển hơn 45.000 tấn bã đậu nành của 
Tập đoàn Bunge, đã lập kỷ lục tàu hàng 
Panamax lớn nhất cập cảng. Bên cạnh 
đó, cảng Baria Serece cũng là điểm đến 
của các tàu khách du lịch quốc tế (tàu 
khách lớn nhất cập cảng là tàu Diamond 
Princess của Bermuda, có tổng trọng tải 
115.875 tấn, chở 2.600 du khách quốc tế 
và thủy thủ đoàn hơn 1.500 người).
     Tổng Giám đốc Jean Louis Nicaise và 
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thu Trang 
của Công ty Baria Serece liên tục trong 
nhiều năm liền vinh dự được xếp trong 
danh sách doanh nhân tiêu biểu của 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do những nỗ lực 
không ngừng vì sự phát triển của cảng 

Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Baria Serece

04 - 2012 | biển | 47



| biển | 04 - 201248

VMS -  outh

Phú Mỹ nói riêng cũng như của hệ thống 
cảng biển tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói 
chung. Theo bà Nguyễn Thu Trang, 
thành công của cảng Phú Mỹ ngoài yếu 
tố khách quan còn có yếu tố chủ quan 
bởi chất lượng dịch vụ của Cảng cung 
cấp cho chủ tàu, chủ hàng… luôn đảm 
bảo chất lượng cao nhất; người lao động 
làm việc tại cảng Phú Mỹ thường xuyên 
được Công ty cử đi đào tạo nhằm đáp 
ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng 
trong và ngoài nước.
     Tại Diễn đàn logistics và dịch vụ 
cảng biển Việt Nam vừa được tổ chức 
mới đây tại TP. Vũng Tàu, nhiều chuyên 
gia kinh tế trong và ngoài nước đã đánh 

giá cao những lợi thế, tiềm năng của 
Bà Rịa-Vũng Tàu trong phát triển dịch 
vụ cảng biển và dịch vụ logistics. Có 
người đã so sánh hệ thống cảng biển 
của Bà Rịa-Vũng Tàu với nhiều cảng 
trung chuyển quốc tế hiện đại, có tầm 
ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên 
thế giới. Cùng với những lợi thế trên, 
việc hình thành sân bay quốc tế mới tại 
Long Thành và việc mở tuyến đường 
cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Nhơn Trạch 
và việc Phú Mỹ sẽ trở thành thành phố 
công nghiệp trong tương lai, cảng Baria 
Serece đang đứng trước những vận hội 
lớn nhưng cũng phải đối mặt với những 
thách thức không nhỏ.

     Với kinh nghiệm của nhà đầu tư 
nước ngoài tham gia liên doanh và thực 
tế hoạt động tại Việt Nam trong những 
năm qua, Cảng Baria Serece đã và đang 
triển khai mở rộng và nâng cấp bến 
cảng, hiện đại hóa trang thiết bị và nâng 
cao chất lượng dịch vụ để thương hiệu 
BARIA SERECE luôn là điểm tựa vững 
chắc của khách hàng trong và ngoài 
nước, luôn đồng hành và phát triển 
cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, góp phần 
tô đẹp thêm hình ảnh của Bà Rịa-Vũng 
Tàu xứng đáng là một thương cảng quốc 
gia đầy triển vọng, đứng vào hàng ngũ 
các thương cảng trẻ và năng động trên 
thương trường quốc tế. 

Nhà kho cảng Baria Serece
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Cầu cảng Baria Serece

Cẩu bờ với sức nâng 30MT
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Bảo vệ vững chắc
CHủ quyềN BIểN, ĐẢO VIệT NAM

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 
QUỐC PHÒNG, AN NINH 
LÀ BẢO VỆ VỮNG CHẮC 
ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN, 

THỐNG NHẤT, TOÀN VẸN 
LÃNH THỔ; GIỮ VỮNG CHỦ 

QUYỀN BIỂN, ĐẢO, BIÊN 
GIỚI, VÙNG TRỜI; BẢO VỆ 
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHÂN 

DÂN VÀ CHẾ ĐỘ XHCN... 
PHẠM THỊ NHUNG

Trước yêu cầu bức thiết của 
công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng 
ta nhận thức sâu sắc và thể 

hiện rõ quan điểm về phát triển kinh 
tế độc lập tự chủ, kinh tế biển, bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo trong quá trình 
phát triển và hội nhập quốc tế. Quan 
điểm đó được thể hiện tập trung trong 
các nghị quyết, chỉ thị như: Nghị quyết 
03/-NQ/TW ngày 6-5-1993 của Bộ 
Chính trị (khóa VII) về “Một số nhiệm 
vụ phát triển kinh tế biển trong những 
năm trước mắt”; Chỉ thị 20-CT/TW 
ngày 22-9-1997 của Bộ Chính trị 
(khóa VIII) về “Đẩy mạnh phát triển 
kinh tế biển theo hướng CNH, HĐH”; 
đặc biệt là “Chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020” trong Nghị quyết TW 
4 (khoá X): “Đến năm 2020, phấn đấu 
đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh 
về biển, giàu lên từ biển”.

     Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, 
đảo Việt Nam là trách nhiệm thiêng 
liêng của mỗi công dân Việt Nam đối 
với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan 
trọng bảo đảm cho dân tộc ta phát 
triển bền vững. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Mục tiêu, 
nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, 
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ 
vững chủ quyền biển, đảo, biên giới, 
vùng trời; bảo vệ Đảng, Nhà nước, 
nhân dân và chế độ XHCN…”. Đó là 
ý chí sắt đá, quyết tâm không gì lay 
chuyển được của dân tộc Việt Nam 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
    Thời gian qua, sự biến đổi khôn 
lường của tình hình thế giới, khu 
vực và trên biển Đông khiến nhiệm 
vụ phòng thủ, bảo vệ đất nước, nhất 
là an ninh trên biển trở thành nhiệm 
vụ nhiều khó khăn, thách thức. Để 
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hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ, điều tiên quyết đặt 
ra là phải không ngừng củng cố, tăng 
cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế 
trận quốc phòng toàn dân trên biển. 
Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân, 
đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là 
vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, 
then chốt. 
     Vì vậy, chúng ta cần tập trung thực 
hiện tốt một số vấn đề sau đây: 

1. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN 
TRUYỀN VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO 

    Công tác tuyên truyền biển, đảo cần 
bám sát thực tiễn tình hình, không 
ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa 
hình thức, phương pháp tuyên truyền 
phù hợp với trình độ nhận thức của 
từng đối tượng, đồng thời tận dụng 
có hiệu quả các phương tiện kỹ thuật 
và chú trọng mở rộng phạm vi tuyên 
truyền. 
     Công tác tuyên truyền về chủ quyền 
quốc gia trên biển đòi hỏi có sự phối 
hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành 
và các địa phương; phải có sự chỉ đạo 
thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương tới 
cơ sở về nội dung và phương pháp tuyên 
truyền. Nội dung tuyên truyền phải đa 
dạng và phong phú trên các phương 
tiện thông tin đại chúng trong nước 
và quốc tế, lồng ghép chặt chẽ giữa các 
hoạt động đối ngoại, chính trị, kinh tế, 
quân sự, quốc phòng… Qua đó, nhân 

dân Việt Nam cũng như cộng đồng 
quốc tế hiểu và nắm vững các vùng, khu 
vực thuộc chủ quyền lịch sử lâu đời của 
Việt Nam cũng như chủ quyền biển Việt 
Nam được xác lập trên cơ sở các điều 
khoản quy định trong Công ước quốc tế 
về Luật Biển 1982. 
     Tuyên truyền về các điều khoản và 
nghĩa vụ cần phải chấp hành các quy 
định của luật pháp Việt Nam khi hoạt 
động hoặc tham gia giao thông trong 
phạm vi lãnh hải, các vùng nội thủy, 
vùng đảo, quần đảo và khu vực đặc 
quyền kinh tế trên biển Việt Nam; về 
các quan điểm chủ đạo và nhất quán 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam 
trong thực thi quyền tài phán quốc gia 
trên các vùng biển, đảo, quần đảo và 
các khu vực đặc quyền kinh tế biển. 
Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận 
thức cho các cấp, các ngành, nhất là 
các cấp, ngành ở địa phương ven biển, 
nhận thức rõ tính chất phức tạp của 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo 
trong bối cảnh mở cửa, hội nhập quốc 
tế; khẳng định, củng cố niềm tin cho 
nhân dân cả nước, cộng đồng quốc tế 
về chủ quyền của Việt Nam trên hai 
quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; làm 
chuyển biến ý thức, trách nhiệm của 
mỗi người… Qua đó phát huy sức 
mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân và của cả hệ thống chính trị, kết 
hợp sức mạnh trong và ngoài nước, 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

     Công tác tuyên truyền phải được 
tiến hành sâu rộng trong và ngoài 
nước, phải gắn kết giữa lịch sử với 
hiện tại để người dân thấy được ý 
nghĩa và tầm quan trọng của biển, đảo 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển 
đất nước; làm cho mỗi công dân Việt 
Nam thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ 
của mình đối với chủ quyền biển, đảo 
quốc gia. Từ đó đoàn kết, chung sức 
đồng lòng quyết tâm làm chủ, bảo vệ 
biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

2. ƯU TIÊN NGUỒN LỰC CHO PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ BIỂN, ĐẢO VÀ THỰC 
HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN 
CÁC VÙNG VEN BIỂN, HẢI ĐẢO 

      Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm 
năng to lớn về kinh tế. Vì vậy, để khai 
thác, sử dụng hiệu quả và biến các tiềm 
năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy 
mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, 
Đảng và Nhà nước cần tập trung đầu 
tư nguồn lực thích đáng cho các ngành 
kinh tế mũi nhọn, có thế mạnh ở các 
vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo 
như: Khai thác, chế biến dầu khí; hệ 
thống cảng và dịch vụ vận tải biển; khai 
thác, chế biến hải sản, du lịch... Trong 
đó, ưu tiên xây dựng các trung tâm dịch 
vụ, thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh 
có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát 
triển kinh tế với làm chủ biển, đảo; tập 
trung nguồn vốn, khoa học, công nghệ, 
nguồn lao động để khai thác có hiệu 

Hải đăng An Bang - quần đảo Trường Sa
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quả các tiềm năng của biển; ưu tiên 
phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế - xã hội 
và quốc phòng - an ninh trên khu vực 
quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa 
bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh 
tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh 
sống trên các đảo và quần đảo. 
     Quá trình thu hút nguồn lực để phát 
triển kinh tế - xã hội biển, đảo đòi hỏi 
các ngành chức năng và địa phương 
cần phối hợp nghiên cứu, khảo sát tổng 
thể, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh 
của từng vùng, từng khu vực, đánh giá 
đúng, đủ các yếu tố tự nhiên cũng như 
xu thế phát triển. Việc quy hoạch phải 
tính đến sự kế thừa, phát triển, tính liên 
kết giữa các vùng và các khu vực; phải 
gắn bờ, biển, đảo và quần đảo trong một 
không gian sinh tồn về kinh tế và quốc 
phòng. Vì vậy, nếu không khảo sát đầy 
đủ, đánh giá một cách khoa học thì kết 
quả sẽ thấp, thậm chí không mang lại 
hiệu quả mà còn phá vỡ tính cân bằng 
trong quá trình phát triển kinh tế biển. 
Phát triển kinh tế biển phải gắn với giải 
quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân, coi đó như một vấn đề then chốt 
trong xây dựng thế trận lòng dân trên 
biển. Lịch sử đã chứng minh, ở bất cứ 
thời đại, chế độ nào, nguyện vọng sâu 
xa của nhân dân vẫn là đời sống vật chất 
và tinh thần được đảm bảo, “khoan thư 
sức dân” - cách thức tốt nhất để quy tụ 
lòng dân, làm cơ sở, nền tảng để xây 
dựng thế trận lòng dân. Vì vậy, Đảng 
và Nhà nước ta thời gian qua rất chú 
trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao 
đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho 
nhân dân các vùng ven biển và hải đảo, 
nhất là ở các vùng biển, đảo giữ vai trò 
quan trọng về quốc phòng, an ninh của 
đất nước. 

3. KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA THÚC 
ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH DÂN SỰ HÓA 
TRÊN BIỂN VỚI XÂY DỰNG THẾ TRẬN 
QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN BIỂN 
VỮNG MẠNH, ĐỦ KHẢ NĂNG BẢO VỆ 
CHỦ QUYỀN QUỐC GIA TRÊN BIỂN 

     Dân sự hóa các vùng biển, đảo vừa là 
cơ sở để chúng ta khai thác có hiệu quả 
các nguồn tài nguyên trên biển, vừa là 
tiền đề để xây dựng, củng cố và phát huy Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn
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lực lượng tại chỗ phục vụ chiến lược 
quốc phòng - an ninh trên biển. Đảng 
ta đã khẳng định trong Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020: “Thực hiện 
quá trình dân sự hóa trên biển, đảo gắn 
với tổ chức dân cư, tổ chức sản xuất và 
khai thác biển. Có chính sách đặc biệt 
để khuyến khích mạnh mẽ nhân dân 
ra định cư ổn định và làm ăn dài ngày 
trên biển; thí điểm xây dựng các khu 
quốc phòng - kinh tế tại các đảo, quần 
đảo Trường Sa, vùng biển, đảo của Tổ 
quốc”. Đây là một chủ trương chiến 
lược có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối 
với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của đất nước. Chủ trương này đã 
và đang được hiện thực hóa, đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế biển đi đôi 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo 
vệ vững chắc chủ quyền của Việt Nam 
trên biển. 
Quán triệt đường lối, chủ trương của 
Đảng và Nhà nước, công tác dân sự 
hóa trên các vùng biển, đảo, nhất là ở 
những vùng biển, đảo chiến lược đã 
được đẩy mạnh, ảnh hưởng tốt đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện 
thuận lợi để củng cố và xây dựng thế 
trận lòng dân trên biển. Ở một số đảo 
có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, 
quốc phòng như: Quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa… quá trình dân sự hoá bước 
đầu được thực hiện có hiệu quả, tạo 
được dư luận tốt đối với quần chúng 
nhân dân trong và ngoài nước. Cơ sở 
hạ tầng trên nhiều đảo ở Trường Sa 
được xây dựng ngày càng khang trang. 
Đời sống của nhân dân từng bước đi 
vào ổn định. Nhân dân Trường Sa hoàn 
toàn tin tưởng vào chủ trương, chính 
sách của Đảng. 
    Cùng với quá trình dân sự hóa ở các 
vùng biển, đảo, việc bảo vệ chủ quyền 
biển đảo và duy trì lợi ích quốc gia 
trên biển giai đoạn hiện nay cần kết 
hợp chặt chẽ hơn nữa giữa phát triển 
kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh. Việc quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội ở các khu vực ven 
biển, trên biển và các đảo phải tuân thủ 
các yêu cầu đặt ra trong kế hoạch tổng 
thể của khu vực phòng thủ địa phương, 
phải mang tính hệ thống, bảo đảm sự 
liên kết chặt chẽ giữa biển, đảo với đất 
liền; kết hợp chặt chẽ giữa thế trận 

“tĩnh” của đảo và bờ với thế “động” của 
lực lượng tác chiến cơ động trên biển 
tạo nên thế trận liên hoàn, vững chắc. 
    Trang bị kỹ thuật phục vụ cho mục 
đích kinh tế-xã hội phải phù hợp với hệ 
thống trang bị kỹ thuật quốc phòng - an 
ninh trong hệ thống các cụm lực lượng 
trên biển, thực hiện kiểm soát, giám sát, 
báo động, chi viện, hỗ trợ nhau trong 
đấu tranh phòng chống các hoạt động 
xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia. 
Các cơ sở hậu cần, kỹ thuật kinh tế - xã 
hội ven bờ, trên biển và trên các đảo phải 
sẵn sàng huy động cho nhiệm vụ quốc 
phòng, ưu tiên xây dựng các đảo tiền tiêu 
xa bờ có công sự kiên cố, trang bị hoả lực 
mạnh, có khả năng tác chiến dài ngày. 
Quá trình thiết kế, xây dựng hạ tầng cơ 
sở trên biển, đảo phải mang tính lưỡng 
dụng cao, không chỉ bền vững trước tác 
động của môi trường biển mà còn phải 
bền vững khi chuyển sang phục vụ mục 
đích quốc phòng - an ninh. 
    Bên cạnh đó, cần xây dựng một lực 
lượng kiểm ngư đủ mạnh để bảo vệ việc 
khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân 
trên biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ 
cứu hộ, cứu nạn trên biển; đồng thời 
kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn 
các hành động khai thác hải sản trái phép 
của nước ngoài trên vùng biển của Việt 
Nam. Các địa phương ven biển, huyện 
đảo phải có lực lượng dân quân tự vệ vừa 
tham gia sản xuất, khai thác hải sản, vừa 
làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên 
biển, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn 
chặn các hành động xâm phạm lợi ích, 
chủ quyền quốc gia. 

4. CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG 
CHÍNH TRỊ Ở CÁC HUYỆN ĐẢO 
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU BẢO VỆ CHỦ 
QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC 
    Hệ thống chính trị ở các huyện 
đảo, nhất là những huyện đảo xa bờ 
- vừa là “cầu nối” đưa chủ trương, 
chính sách của Đảng đến với quần 
chúng, vừa là chủ thể trực tiếp tổ 
chức lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện 
các chủ trương của Đảng trên các 
địa bàn biển, đảo. Vì vậy, xây dựng 
hệ thống chính trị ở các huyện đảo 
vững mạnh là một giải pháp quan 
trọng để củng cố thế trận quốc phòng 

toàn dân trên biển đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc 
hiện nay. Quy trình thực hiện là phải 
hoàn thiện hệ thống chính trị với các 
thiết chế đầy đủ, cơ cấu hợp lý và cơ 
chế hoạt động hiệu quả, phù hợp với 
điều kiện hoạt động đặc thù trên các 
địa bàn biển, đảo. Trong đó phát huy 
vai trò và chức năng hoạt động của 
các tổ chức trong hệ thống chính 
trị, nhất là tổ chức đảng; thực hiện 
tốt các chính sách xã hội đối với các 
huyện đảo xa bờ và các địa bàn trọng 
điểm, chiến lược; coi trọng giải quyết 
tốt mối quan hệ và sự phối hợp hoạt 
động giữa các tổ chức trong hệ thống 
chính trị ở mỗi huyện đảo và giữa các 
huyện đảo với nhau, tạo ra thế trận 
liên hoàn trên biển để có thể nhanh 
chóng tập hợp và sử dụng hiệu quả 
sức mạnh của các lực lượng tại chỗ 
phục vụ cho quốc phòng - an ninh 
trên biển. 
    Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận 
lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, 
có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự 
nghiệp xây dựng, phát triển và bảo 
vệ đất nước hiện nay và mai sau. Bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ 
trọng yếu và là trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Để 
hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng và 
cao cả đó, hơn lúc nào hết phải phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, 
của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành 
thống nhất của Nhà nước, giữ vững 
độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, 
quyền tài phán, toàn vẹn vùng biển 
nói riêng và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 
quốc nói chung, xây dựng một nước 
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh”.
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CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI

BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO
THẮP SÁNG HẢI ĐĂNG TRƯỜNG SA

TỪ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI…
     Quần đảo Trường Sa có vị trí quan trọng, 
án ngữ tuyến đường hàng hải quốc tế nối 
liền Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại 
Tây Dương. Xác định vị trí chiến lược, tiềm 
năng kinh tế, an ninh quốc phòng của quần 
đảo Trường Sa, ngay từ sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 
BĐATHH Việt Nam đã có chủ trương nghiên 
cứu và đề xuất với Nhà nước cùng các Bộ, 
ngành liên quan kế hoạch xây dựng các trạm 
đèn biển trên khu vực này. 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 12 CÂY ĐÈN BIỂN TRÊN QUẦN 
ĐẢO TRƯỜNG SA, ĐỐI MẶT VỚI SÓNG TO, GIÓ LỚN, 
NHỮNG KHÓ KHĂN, THIẾU THỐN CẢ VỀ VẬT CHẤT 
LẪN TINH THẦN VÀ NHỮNG NGUY CƠ RỦI RO XẢY 
RA CHIẾN SỰ NHƯNG NGÀY CŨNG NHƯ ĐÊM, VỚI 
SỰ TẬN TÂM, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VÀ TÌNH 

YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CÁC CÁN BỘ, CÔNG 
NHÂN VIÊN (CBCNV) CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 

HÀNG HẢI (BĐATHH) BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO LUÔN 
GIỮ CHO NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG TỎA SÁNG NƠI 

TUYẾN ĐẦU CỦA TỔ QUỐC. 

HẢI ÁNH
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    Đến đầu những năm 1990, BĐATHH 
Việt Nam bắt đầu triển khai, tiến hành xây 
dựng được 4 cây đèn biển gồm: Đá Tây, 
Tiên Nữ, An Bang, Song Tử Tây và 4 trạm 
đèn trên khu vực nhà giàn DK là: Ba Kè, 
Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường. Tất 
cả các cây đèn này đều được giao cho Xí 
nghiệp Biển đông và Hải đảo quản lý. Từ 
năm 2005 đến nay, trên cơ sở Dự án đầu 
tư xây dựng công trình các đèn biển trên 
quần đảo Trường Sa của Bộ Giao thông 
vận tải, Tổng công ty BĐATHH miền 
Nam và Tổng Công ty BĐATHH miền 
Bắc tiến hành xây dựng, đưa vào quản lý, 
vận hành thêm 3 cây đèn biển bao gồm: 
Sơn Ca, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và hiện 
tại đang tiến hành xây dựng đèn biển tại 
đảo Nam Yết. 
    Từ cây đèn biển đầu tiên ra đời cho 
đến con số 12 ngọn hải đăng đang được 
vận hành, chiếu sáng trên khu vực quần 
đảo Trường Sa là cả một quá trình nỗ 
lực không ngừng, vượt qua biết bao gian 
khó và thử thách của tập thể CBCNV 
Công ty BĐATHH Biển đông và Hải đảo 
qua nhiều thời kỳ. Họ không những phải 
chống chọi với sóng to, gió lớn, điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt mà còn phải thường 
xuyên đối mặt với tình trạng khó khăn, 
thiếu thốn về vật chất. Mỗi năm có 5 
chuyến tàu tiếp tế lương thực, thực phẩm 
ra các đảo nhưng trên thực tế, do tàu công 
suất nhỏ, chỉ đi được trong điều kiện gió 
cấp 4, cấp 5, trong khi bắt đầu từ tháng 9, 
tháng 10 trở đi, gió thường ở cấp 6, cấp 
7 nên có những lúc, phải 3 đến 5 tháng 
tàu mới cập đảo. Anh em gác đèn biển 
phải tự tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, 
nuôi gà, nuôi heo… để cải thiện bữa ăn, 

đồng thời phải tiết kiệm nước ngọt cho 
những lúc khô hạn trên đảo xa. Nhưng, 
có lẽ, khó khăn nhất và thử thách nhất đối 
với các CBCNV gác đèn biển Trường Sa, 
đó là những cơn “bão lòng”. Trung bình, 
6 tháng/lần, họ mới được thay ca, về đất 
liền, về với gia đình. Gặp lúc sóng gió, bão 
tố, thời gian về bờ có khi kéo dài tới 8, 9 
tháng, thậm chí 1 năm ròng. Biết bao tâm 
sự, biết bao niềm thương, nỗi nhớ cứ trào 
dâng rồi lại phải đè nén trong tim để công 
việc được hoàn thành, để những ngọn hải 
đăng ngày đêm tỏa sáng. 
…ĐẾN CỘT MỐC CHỦ QUYỀN BIỂN 
ĐẢO
    Ngay từ những cây đèn biển đầu tiên xây 
dựng và vận hành trên quần đảo Trường 
Sa, BĐATHH Việt Nam đã xác định đây 
không chỉ là những ngọn hải đăng thông 
thường, hỗ trợ các tàu thuyền đi lại an toàn 
mà còn là những cột mốc khẳng định chủ 
quyền biển đảo của Tổ quốc. Hiểu được ý 
nghĩa cao cả đó, tập thể CBCNV Công ty 
BĐATHH Biển Đông và Hải đảo luôn làm 
việc với tinh thần, trách nhiệm cao cùng 
tình yêu nước và bản lĩnh chính trị vững 
vàng, không giao động trước mọi khó 
khăn, thử thách. 
    Trước tình hình diễn biến căng thẳng và 
phức tạp trên khu vực quần đảo Trường 
Sa, nhất là trước những động thái của một 
số nước có lực lượng quân sự mạnh, đòi 
tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo 
vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam, Tổng 
công ty BĐATHH miền Nam đã làm việc 
với Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân về 
việc thành lập Hải đội tự vệ biển Xí nghiệp 
Biển đông và Hải đảo, với lực lượng nòng 
cốt là các công nhân đèn biển trên các 

trạm đèn do Xí nghiệp quản lý. Gần 100 
công nhân của Công ty đã hết sức hăng hái 
luyện tập, không quản ngại khó khăn, gian 
khổ, ngày đêm miệt mài trên thao trường. 
Đến nay, họ thật sự đã trở thành những 
chiến sỹ vệ quốc, sẵn sàng chiến đấu, sẵn 
sàng hi sinh để bảo vệ đảo, bảo vệ sự toàn 
vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bên 
cạnh những ngọn hải đăng, chính họ cũng 
là những cột mốc “sống” giữ vững chủ 
quyền biển đảo quê hương Việt Nam.  
    Với những thành tích đã đạt được trong 
công tác bảo đảm an toàn hàng hải nhiều 
năm qua, đặc biệt là với tinh thần, trách 
nhiệm làm việc quên mình vì Tổ quốc 
của các CBCNV công tác tại các trạm 
đèn biển quần đảo Trường Sa, Công ty 
BĐATHH Biển đông và Hải đảo đã nhận 
được nhiều bằng khen của Chính phủ 
và các bộ, ngành. Đồng thời, Tổng công 
ty BĐATHH miền Nam – đơn vị chủ 
quản của Công ty BĐATHH Biển Đông 
và Hải đảo cũng đã trình Bộ Giao thông 
vận tải xem xét, đề xuất Chủ tịch nước 
tặng thưởng cho đơn vị danh hiệu “Huân 
chương Lao động” hạng Ba. Đây là những 
ghi nhận xứng đáng đối với đơn vị hoạt 
động nơi tuyến đầu của Tổ quốc. 

Lễ thành lập Hải đội tự vệ biển Công ty BĐATHHBĐ và HĐ năm 2011
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Ngày 16/11/2011, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký quyết định trao tặng bằng khen 
cho 07 trạm đèn biển: An Bang, Đá Tây, 
Song Tử Tây, Trường Sa Lớn, Tiên Nữ, 
Đá Lát, Sơn Ca thuộc quản lý của Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông 
và Hải đảo vì những thành tích trong 
công tác, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
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CÓ LẼ AI TRONG CHÚNG TA CŨNG ĐÃ TỪNG NGHE, TỪNG ĐỌC 
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC NÀNG TIÊN CÁ (MERMAIDS) 

TRONG THẦN THOẠI HY LẠP, TRUYỆN CỔ CỦA ANH EM NHÀ 
GRIMM HAY ANDERSEN… DÙ AI CŨNG BIẾT RẰNG NÀNG TIÊN 

CÁ LÀ KHÔNG CÓ THỰC, NHƯNG ĐÔI KHI NHỮNG CÂU CHUYỆN 
VỀ NÀNG TIÊN CÁ CŨNG MANG LẠI NHỮNG CẢM XÚC RẤT KHÁC 

BIỆT CHO MỖI NGƯỜI, TÙY THUỘC TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA 
NGƯỜI ĐÓ HAY BỐI CẢNH NGƯỜI ĐÓ TƯ DUY VỀ CÂU CHUYỆN 

NÀNG TIÊN CÁ. BẢN THÂN TÔI CŨNG KHÔNG QUÊN ĐƯỢC 
NHỮNG CẢM GIÁC CỦA MÌNH VÀO NHỮNG ĐÊM TRĂNG SÁNG, 

KHI ANH EM THUYỀN VIÊN CHÚNG TÔI NGỒI TRÊN BOONG TÀU 
VƯỢT ĐỊA TRUNG HẢI, CHỢT NGHE VĂNG VẲNG ĐÂU ĐÓ TRÊN 
MẶT BIỂN NHƯ CÓ TIẾNG SÁO ỐC CỦA NÀNG TIÊN CÁ VẪY GỌI, 

DỤ DỖ… LÀM CHO NGƯỜI ĐI BIỂN VỪA SỜ SỢ, VỪA TÒ MÒ.   

LÊ VŨ KHÁNH
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VẬY THẾ GIỚI NÀY, NGƯỜI TA NGHĨ GÌ, VIẾT GÌ, LÀM GÌ VỀ NÀNG TIÊN CÁ? 

Đó là những 
sinh vật rất 
đẹp, nửa trên 
là người còn 

từ thắt lưng trở xuống 
giống như đuôi cá, chỉ 
tồn tại trong những 
chuyện dân gian, chuyện 

thần thoại tại nhiều vùng đất khác nhau. Trong truyện cổ Hy 
Lạp, nàng tiên cá là những mỹ nhân ngư, nửa người, nửa cá 
thường quyến rũ thủy thủ và làm cho họ chết. Truyện thần 
thoại Đức thì nói rằng các nàng tiên cá từng sống trong một 
lâu đài dưới đáy sông Rhine. Những truyền thuyết cổ khác thì 
nói rằng các nàng tiên cá vốn là những trinh nữ bị các nam 
nhân ngư bắt và dụ dỗ đưa ra biển. Vậy những truyền thuyết 
đó phát sinh từ đâu?
     Có lẽ bắt nguồn từ những câu chuyện do những người 
đi biển kể lại, là những người đã trông thấy những sinh vật 
biển thực được gọi là loài bò biển. Loài động vật có vú này 
sống trong đại dương nhưng phải nổi lên mặt nước để thở. 
Cũng giống như những loài thú có vú khác, bò biển cũng 
cho con bú và giữ con bằng những chi trên to và bẹt như 
vây cá.
     Có lẽ bắt nguồn từ đó và cũng bởi vì loài bò biển cũng có 
những nét gần giống với mặt người, khi chúng nhô lên khỏi mặt nước, ăn tảo biển thì các chi trước thường giơ 
lên, trông có vẻ như chúng đang đứng vậy. Quan sát từ khoảng cách xa, có thể là trong điều kiện sương mù, 

hoặc người thủy thủ có thị lực kém nên mới 
thêu dệt nên chuyện về những nàng tiên cá 
như chúng ta đã nghe. 
     Chữ nàng tiên cá “mermaid” là một 
từ ghép gồm có chữ “mer” có nghĩa 
là “biển” và chữ “maid” có nghĩa là 
một cô gái, hay phụ nữ trẻ. Mặc 
dù một số phim ảnh có đưa ra 
hình tượng nam nhân ngư 
“merman”, nhưng hầu hết 
trong các câu chuyện 
thần thoại, kỳ bí thì 
tiên cá chỉ là nữ 
và không có 
nam nhân 
ngư.  
     Các 
nàng 

tiên cá, trong các câu chuyện thần thoại thường hát dụ con người 
hoặc các thần để mê hoặc họ, làm cho họ sao nhãng công việc 
hay mê muội rồi cứ thế bước khỏi boong tàu hoặc làm cho 
tàu của họ bị mắc cạn. Cũng có những câu chuyện khác kể 
rằng các nàng tiên cá đã lấy đi sinh mạng của những người đang 
chết đuối trong khi đang tìm cách cứu họ. Người ta cũng nói rằng 
các nàng tiên cá bắt và đưa con người về vương quốc dưới nước của họ.
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Tượng Nàng tiên cá tại Copenhagen - Đan Mạch
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     Trong câu chuyện Nàng tiên cá của Hans Christian Andersen, 
thì các nàng tiên cá quên mất rằng con người không thở được ở 
dưới nước, còn các chuyện khác thì lại kể rằng họ dìm chết những 
người đàn ông đi biển để thỏa mãn sự ác độc của mình.   
     Trong rất nhiều các câu chuyện kỳ bí thời hiện đại nói về cướp biển và đại 
dương thì nhân vật nàng tiên cá được miêu tả như là một loài sinh vật mang lại 
may mắn cho con người. Nguyên gốc, các nàng tiên cá thường được vẽ không mặc 
quần áo. Tuy nhiên khi có chế độ kiểm duyệt, nhất là đối với phim ảnh, thì người ta đã 
cố gắng để cho nàng tiên cá có bộ tóc dài xõa xuống che đi bộ ngực của mình. Ở những chỗ 
có chế độ kiểm duyệt chặt chẽ, nhất là trong một số phim chiếu ở gia đình của Mỹ, thì nhân v ậ t 
nàng tiên cá đã được mang áo nịt ngực hoặc đồ tắm. 
    Nàng tiên cá thì không có thật, nhưng danh tiếng mà nàng mang lại cho con người thì rất thật. H à n g 
triệu triệu người trên thế giới biết đến Christian Andersen vì đọc chuyện Nàng tiên cá của ông và cũng rất nhiều 
người vì đọc truyện này nên khi có dịp đến đất nước Đan Mạch của ông thì thế nào cũng cố ghé qua bến cảng nơi 
có tượng nàng tiên cá để chiêm ngưỡng. 
     Chẳng có gì ngạc nhiên khi có người kiếm được rất nhiều tiền từ nàng tiên cá, dù rằng nàng tiên cá là không 
có thật, bằng xương, bằng thịt, mà chỉ là những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của một nghệ sỹ tài hoa, Juan 
Cabana. Một sê-ri những bức ảnh về nàng tiên cá đã được đăng tải trên trang web của người nghệ sỹ này cùng một 
tập hợp những tác phẩm sáng tạo kỳ lạ khác nữa. Juan Cabana đã bán tác phẩm nàng tiên cá này cùng những tác 
phẩm khác của mình mang tên “Bí ẩn của biển cả” thông qua đấu giá trên eBay. Theo những thông tin trên trang 
web đấu giá thì người thắng đã mua tác phẩm nàng tiên cá với mức giá 1,55 triệu USD.
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CON TÀU

MARy
CeLeSTe

& SỐ PHẬN KỲ LẠ 
CỦA NÓ 

LÊ VŨ KHÁNH

| biển | 04- 201260

VMS -  outh



04 - 2012 | biển | 61

Lịch sử hàng hải thế giới 
còn ghi nhận nhiều chuyện 
lạ kỳ, bí ẩn về những con 
tàu mà cho đến nay vẫn 

chưa ai tìm ra được một lời giải 
thích thỏa đáng. Một trong những 
con tàu đó là tàu Mary Celeste. 
Tạp chí Biển kỳ này xin giới thiệu 
cùng bạn đọc câu chuyện về con 
tàu này từ những thông tin trên 
trang mạng bigsiteofamazingfacts 
và wikipedia.
     Tàu Mary Celeste có một lịch 
sử lạ kỳ của nó kể từ khi được hạ 
thủy vào năm 1861. Thuyền trưởng 
đầu tiên của con tàu bị chết chỉ vài 
ngày sau khi đảm nhận cương vị 
chỉ huy.
     Sau đó, con tàu đâm va với một 
tàu khác. Thân tàu Mary Celeste bị 
hư hỏng, nhưng con tàu kia thì bị 
chìm. Mấy năm sau, Mary Celeste 

bị mắc cạn ở Nova Scotia và người 
đã cố gắng cứu con tàu này sau đó 
bị phá sản.  
    Rồi tàu Mary Celeste cũng hoạt 
động trở lại. Năm 1872, trong khi 
đang chở một chuyến hàng rượu 
cồn, nó tự nhiên bị mất tích. Khi 
được tìm thấy nó vẫn đang trôi 
nổi trên biển, các thuyền viên đều 
đã rời tàu, mà cũng chẳng thấy 
có nguyên nhân gì rõ ràng. Trên 
tàu vẫn còn nhiều lương thực và 
nước ngọt; hàng hóa trên tàu cũng 
không hề suy chuyển. 
    Người ta không tìm thấy một 
người nào, cũng như bất kỳ dấu 
hiệu nào của chuyện tàu bị ngập 
nước hay đã có xảy ra tình trạng 
bạo lực. Xuồng cứu sinh của tàu 
cũng không thấy, cũng như tất cả 
thủy thủ đoàn của tàu, kể cả người 
thuyền trưởng, bà vợ cùng đứa con 

gái nhỏ và 7 thuyền viên khác. Sự 
mất tích của những người trên con 
tàu này cho đến ngày nay vẫn chưa 
hề có được lời giải.  
    Năm 1884, một bác sỹ trẻ người 
Anh đã cho xuất bản một cuốn 
truyện dựa trên câu chuyện kỳ bí 
của con tàu Mary Celeste. Chàng 
bác sỹ này nhanh chóng trở nên 
nổi tiếng với tư cách là tác giả 
của những chuyện trinh thám lớn 
nhất thời đại. Tên anh ta là Arthur 
Conan Doyle và nhân vật thám tử 
kỳ tài nổi tiếng trong các truyện 
của anh là Sherlock Holmes. 
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Anh sinh ra thì bến đã nghiêng rồi
Nơi đảo Dáu, bến dập dềnh qua sóng

Sống với biển thường mộng mơ xao động
Chan chứa nỗi buồn vui dư cả chiều mưa

Với Bến Nghiêng không đợi gió theo mùa
Biển xào xạc bọt bèo trôi theo sóng

Bao lầm lỗi của người, biển không hề xao động
Vô tư như ánh sao trời

Đảo rừng nguyên sinh lại đồng vọng tiếng cười
Bao thế hệ đã canh đèn trong mưa bão

Nàng Tiên Cá về đây qua tay người tái tạo
Neo giữ ân tình từ bến đến trùng khơi

Bến Nghiêng theo mạn tàu khoát sóng đưa nôi
Và tạo nhịp ầm ào cùng biển biếc

Người thợ, đảo đèn - ngày và đêm không có lời tiễn biệt
Giữa trời mây muôn sóng cứ điệp trùng

Những đảo đèn bao đời thủy chung
Nói thay lời biển biếc

Từ Bến Nghiêng - đến An Bang, Tiên Sa đảo chìm, đảo nổi
Và Vĩnh Thực, Long Châu đảo Phú Quý, Sa Huỳnh

Năm tháng âm thầm đèn đảo giữa mông mênh
Thức với biển khơi trải lòng cùng mưa nắng

Đêm cửa biển Vũng Tàu, Bến Nghiêng cánh võng
Đồng vọng lời ru của sóng biếc quê mình

Tiếng hát chèo nhặt khoan đất Thái Bình
Lời quan họ Bắc Ninh - giọng hò đưa Xứ Nghệ

Vọng khúc ca Nam Ai và câu hò Huế
Thành lớp sóng chao nghiêng

Đảo cứ thế chòng chành...

về LẠI
bẾN NGHIêNG

MAI HỒNG NIÊN
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Tặng Phạm Đình Vận - Lưu Văn Quảng
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Khi xưa
 em chưa yêu biển
  như bây giờ
Từ ngày yêu anh nghề hàng hải
 lòng em yêu biển đến thẫn thờ…
Em yêu sóng
 vỗ vào bờ cát
Vỗ mạn tàu
 như mẹ hát ru con
Như bờ môi anh
 hôn môi thắm của em
Có chút ngất ngây
 say say của sóng
Và mặn mòi
 như biển và anh…
Trong bão tố
 tàu anh chòng chành theo sóng
Sóng bạc đầu
 làm nghiêng cánh hải âu
Nhưng biển ơi
 đừng thử lòng người hàng hải
Vì trái tim anh
 mãi yêu biển và em!

bIỂN
  và EM

ĐỖ ĐỨC YÊN
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CÓ LẼ, TRONG CUỘC ĐỜI MỖI NGƯỜI, AI CŨNG MONG CÓ MỘT LẦN ĐƯỢC ĐỨNG TRƯỚC BIỂN, ĐƯỢC HOÀ 

MÌNH VÀO GIÓ VÀ NẮNG CỦA BIỂN KHƠI, ĐƯỢC NGHE CON SÓNG HÁT VỖ BỜ. BIỂN, BỞI THẾ, TUY RỘNG 

LỚN VÀ BAO LA NHƯNG CŨNG RẤT ĐỖI GẦN GŨI, THÂN THƯƠNG. BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG, BIỂN LÀ MÁU THỊT 

CỦA BAO ĐỜI CHA ÔNG ĐI MỞ NƯỚC VÀ DỰNG NƯỚC, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC.

NỐI DÀI THÊM TÌNH YÊU VỚI BIỂN, CUỘC THI ẢNH “BIỂN QUÊ HƯƠNG” LÂN THỨ 2, DIỄN RA TỪ NGÀY 

11/03/2012 ĐẾN NGÀY 10/4/2012 DO TẠP CHÍ BIỂN TỔ CHỨC, TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC NHIỀU BỨC ẢNH ĐẸP, GHI 

LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC, NHỮNG CẢM XÚC CỦA CON NGƯỜI TRƯỚC BIỂN KHƠI VÀ MỖI MIỀN DUYÊN 

HẢI DỌC THEO MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ S – VIỆT NAM. 

| biển | 04 - 201264

VMS -  outh



04 - 2012 | biển | 65

CuỘC THI SÁNG TÁC ẢNH

BIểN quÊ HƯƠNG
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GIẢI NHẤT
HOÀNG LÊ TÁO

TÁC PHẨM: RA KHƠI BUỔI SỚM
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GIẢI NHÌ
NGUYỄN VĂN NGỌ

TÁC PHẨM: MỘT MÀU XANH XANH
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ĐỒNG GIẢI BA
THANH HUYỀN

TÁC PHẨM: NEO BẾN
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ĐỒNG GIẢI BA
NGUYỄN BẢO KHÁNH
TÁC PHẨM: ĐỒNG MUỐI
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phi đội
thuyền thúng máy tRÊn biển

LAGI
KHÁC VỚI CÁC “XÓM ĐĨA BAY” CHUYÊN ĐÁNH BẮT BẰNG PHƯƠNG TIỆN 

THUYỀN THÚNG Ở CÁC VÙNG BIỂN KHÁC, NGƯ DÂN LAGI, BÌNH THUẬN CÓ 
SÁNG KIẾN TRANG BỊ CHO MÌNH CHIẾC THUYỀN THÚNG LÀM BẰNG COMPOSIT 

VÀ CÓ GẮN THÊM MÁY ĐUÔI TÔM ĐỂ RA XA TÍT NGOÀI KHƠI ĐÁNH BẮT. CÓ 
“HIỆN ĐẠI” HƠN, THẾ NHƯNG “PHI ĐỘI” THUYỀN THÚNG MÁY Ở CÁC BÃI BIỂN 

HÀNG DƯƠNG HAY BIỂN DINH THẦY THÍM VẪN PHẢI MẠO HIỂM ĐỂ TÌM NGUỒN 
SỐNG CHO GIA ĐÌNH MÌNH…

ĐOÀN ĐẠT

PHÓNG SỰ ẢNH
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Ngay từ chiều tối, các ngư dân thuyền thúng đã chuẩn bị lưới, rập để sáng tinh mơ hôm sau ra khơi buông lưới

Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị ra khơi
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Ngay những đợt sóng đầu tiên, chiếc thuyền thúng mong manh đã như bị hất tung lên rồi

Tuy là thuyền thúng máy, nhưng chúng vẫn lướt băng băng trên mặt biển
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Vẫn có những ngư dân sống bằng nghề thuyền nan, chèo tay đánh lưới

Lưới giăng dài cả cây số, khi bủa lưới hay kéo lưới đều sử dụng mái chèo, máy chỉ để đi ra biển và chạy đến nơi bủa lưới
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Cuộc sống vất vả và mạo hiểm nhưng cũng chỉ đắp đổi qua ngày, lúc trúng thì hơn một triệu, khi thất cũng chỉ vài ba trăm ngàn

Sau mỗi chuyến ra khơi, lưới đều phải giũ, vá cho ngày đi khơi hôm sau.
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bộ sưu tập
BIKINI
cho hè 2012

Hãng thời trang áo tắm Beach Bunny nổi lên như một thương hiệu uy tín bậc nhất 

thế giới, luôn biết làm hài lòng sở thích của phụ nữ mỗi khi lựa chọn trang phục 

chăm sóc đường cong cơ thể. Với sự tinh tế trong nỗ lực tôn vinh nét đẹp của phụ nữ, 

Beach Bunny đã cho ra đời bộ sưu tập bikini vô cùng độc đáo cho mùa xuân hè qua sự 

trình diễn của siêu mẫu ăn khách xứ sở Bạch Dương - Irina Sheik.

Đặc biệt Beach Bunny nổi bật với những thiết kế hai mảnh đơn giản, nhưng cầu kì trong 

từng chi tiết nhỏ như cách xếp li rúm để tạo độ căng cho ngực hay các dây nơ tạo điểm 

nhấn. Những bộ áo tắm này rất phù hợp với những cô nàng có cơ thể đầy đặn. 
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IRINA SHEIK
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TAM GIÁC quỷ BERMudA
Bí ẩN MãI lÀ Bí ẩN

CHO DÙ VỚI CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, CON NGƯỜI ĐÃ KHÁM PHÁ ĐƯỢC HẦU HẾT MỌI VÙNG ĐẤT 
TRÊN HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA. TUY VẬY TRÊN THẾ GIỚI CÓ RẤT NHIỀU VÙNG ĐẤT VỚI VÔ VÀN BÍ 
MẬT ẨN BÊN TRONG NÓ. HÔM NAY, TẠP CHÍ BIỂN SẼ CÙNG CÁC BẠN KHÁM PHÁ MỘT TRONG NHỮNG 

VÙNG BIỂN BÍ ẨN, NGUY HIỂM VÀ LÀ ĐỀ TÀI CỦA RẤT NHIỀU LỜI ĐỒN, TRUYỀN THUYẾT.
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QUỐC KHÁNH
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TAM GIÁC BERMUDA LÀ GÌ? 
TẠI SAO LẠI BÍ ẨN?

Chắc hẳn đa số các bạn đều đã 
từng nghe qua về tam giác quỷ này. 

Tam giác Bermuda đã xuất hiện 
trong rất nhiều bộ truyện, phim 

phiêu lưu mạo hiểm. Thậm chí, tập 
4 truyện dài của bộ truyện Dorea-

mon cũng đề cập đến vùng biển 
được cho là nguy hiểm nhất thế 

giới này. Tam giác Bermuda được 
biết đến nhiều bởi đây là nơi xuất 

hiện rất nhiều vụ biến mất bí ẩn 
của máy bay, tàu thủy trên thế giới.

Tam giác Bermuda là một vùng 
biển có diện tích khoảng 400 

nghìn km2 ở phía bắc Đại Tây 
Dương, khu vực này được giới hạn 

bởi eo biển Flordia và quần đảo 
Puerto Rico, Caribe (các bạn có 

thể xem rõ hơn ở hình phía trên). 
Đây là vùng biển tương đối rộng 
và quan trọng về mặt địa lý, hầu 

hết các hoạt động giao thông trên 
biển của khu vực này đều phải 
đi qua vùng biển nguy hiểm kể 

trên. 3 đỉnh của tam giác có nhiều 
truyền thuyết, câu chuyện được 

đề cập với 3 đỉnh như trong hình. 
Tuy nhiên, thực tế, hầu hết các vụ 

tai nạn diễn ra trong vùng biển 
xung quanh cũng được “quy” bởi 

tam giác quỷ này.

Vùng biển này được gọi là Bermuda 
bởi nó đã được đô đốc người Tây 

Ban Nha, Huan Bermuda khám 
vào năm 1503. Quần đảo Bermuda 

có diện tích khoảng 53 km2 gồm 

145 hòn đảo nhỏ. Ngoài truyền 
thuyết về một vùng biển nguy 

hiểm bậc nhất hành tinh, các đảo 
thuộc quần đảo Bermuda nổi tiếng 

với phong cảnh rất đẹp.

VÙNG BIỂN CỦA NHỮNG 
TRUYỀN THUYẾT

Như đã nói ở trên, Bermuda là 
nguồn gốc và đề tài của rất rất 

nhiều câu chuyện bí ẩn. Điều 
này cũng không hẳn là vô lý khi 

mà cho đến tận gần đây, người 
ta vẫn chưa xác định chính xác 

được nguyên nhân và đầy đủ 
thông tin liên quan đến những 

vụ mất tích này. Theo thống kê, 
hiện có khoảng 100 vụ mất tích 

không lý giải được nguyên nhân 
đã xảy ra ở khu vực tam giác quỷ 

được ghi chép lại.

Điều đáng ngạc nhiên và kỳ lạ tạo 
nên bức màn bí ẩn xung quanh 

vùng biển này là các vụ biến mất 
thường diễn ra khá bất ngờ: một 

phần không nhỏ xảy ra trong điều 
kiện thời tiết tốt, các phương tiện 

biến mất một cách bí ẩn rồi bất 
ngờ xuất hiện sau đó. Ngoài ra, 

các tín hiệu cuối cùng của các 
phương tiện này thường thông báo 

về những điều kỳ bí như: la bàn 
đột nhiên quay loạn, xuất hiện ánh 
sáng lạ... Hãy cùng điểm lại một số 
vụ mất tích đáng lưu ý đã xảy ra ở 

vùng biển này.

Vụ mất tích được chú ý nhất và 
bí ẩn nhất có lẽ là số phận của 
“phi đội 19” của Mỹ. Vào ngày 

5/12/1945, 5 chiếc máy bay ném 
bom Avenger của Mỹ đã xuất phát 

tập luyện trên vùng biển này và 
sau đó biến mất không để lại một 

dấu tích nào. Trong thông điệp 
cuối cùng để lại, đội trưởng của 

phi đội này đã thông báo về hiện 
tượng lạ khi các thiết bị đo lường 

(độ cao, la bàn...) đều vô dụng. 
Cho đến nay, chưa có thêm báo 

cáo nào về số phận của 5 chiếc phi 
cơ xấu số này.

Cũng là một vụ biến mất của Hải 
Quân Mỹ, niềm tự hào của nước 
Mỹ, vũ khí mạnh nhất trên biển, 

lãnh thổ di động của quốc gia này 
cũng không thoát khỏi số phận 

bi thảm khi đi qua tam giác Ber-
muda. Tàu sân bay USS Cyclops 
đã biến mất không một dấu vết 

cùng thủy thủ đoàn 309 người sau 
4 tháng rời khỏi đảo Barbados. 

Có quá nhiều giả thiết về sự biến 
mất bí ẩn này như ảnh hưởng của 

một cơn bão, hoạt động của kẻ thù 
trong vùng biển đó... nhưng tất cả 

đều không hợp lý.

NHỮNG TRUYỀN THUYẾT 
ĐẢO NGƯỢC KHÔNG GIAN VÀ 

THỜI GIAN

Bên cạnh những vụ biến mất quá 
thường xuyên trên vùng biển này, 

một số vụ biến mất và xuất hiện 
được đặc biệt lưu ý bởi có vẻ như 

nó đã đảo ngược lại và các nạn 
nhân đã du hành trong chiều thời 
gian: đột ngột biến mất, xuất hiện 

và gây ra những tin đồn và tạo nên 
bức màn bí mật của khu vực này.

Các câu truyện về tam giác 
Bermuda nổi tiếng nhất vẫn là 
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trường hợp phát hiện con tàu với 
xác viên thuyền trưởng, còn khá 

mới nhưng y phục cho thấy đây là 
người của thế kỷ 18 hay việc một 

phi công biến mất, 45 năm sau, 
người ta tìm thấy anh ta trên một 
bãi biển ở phía bắc Bermuda, vẫn 
từng đấy tuổi và khẳng định như 

đinh đóng cột: vụ tai nạn mới xảy 
ra ngày hôm qua...

 
Thật ra, cho đến lúc này, con 

người với trình độ hiểu biết của 
mình vẫn chưa chứng minh hay 

kiểm chứng được những câu 
chuyện về sự biến mất xuyên thời 

gian của tàu thuyền. Cũng chưa có 
cơ quan nào lên tiếng xác nhận về 

những trường hợp này.

LỜI GIẢI CHO BÍ ẨN TAM GIÁC 
BERMUDA

Sự bí ẩn và những tại nạn thần bí 
tại vùng biển này luôn là đề tài 

hấp dẫn cho các nhà văn, nhà viết 
truyện thêu dệt nên những huyền 
thoại xung quanh nó. Cũng có rất 

rất nhiều giả thiết về nguyên nhân 
của sự mất tích này.

Có nhiều người có một niềm tin 
mạnh mẽ rằng Bermuda là... bãi 

đáp hoặc bãi thu thập vật mẫu 
của người ngoài hành tinh. Chính 

người ngoài hành tinh đã gây 
nên sự nhiễu loạn các phương 

tiện định hướng của con người, 
các vụ biến mất bí ẩn là do người 
ngoài hành tinh... chọn mẫu vật. 
Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, 

nếu cần một bãi đỗ thì mặt đất an 
toàn và dễ dàng hơn là biển.

Hoặc giả đôi khi cũng có những 
giả thiết kiểu như có một nền văn 
minh dưới đáy biển... tìm cách trả 

thù nhân loại. Họ đánh đắm, ăn 
cắp tàu bè về để... nghiên cứu. Cá 
nhân tôi thì cho rằng nếu có công 

nghệ cao đến mức như vậy, họ 
cũng không cần nghiên cứu tàu 

bè của chúng ta làm gì cả.
 

Hay nhiều người cho rằng vùng 
biển này trước khi là đất liền, các 
“pháp sư” đã yểm các trận đồ bát 
quái nhằm tránh người khác xâm 

nhập. Sau đó, những trận đồ bát 
quái này chìm xuống đáy biển và 

tạo nên vùng biển nguy hiểm nhất 
thế giới.

Ngay cả  những nhà khoa học 
cũng chưa thống nhất  được 

nguyên nhân tạo nên sự nguy 
hiểm khủng khiếp của vùng 

biển này.

Khu vực eo biển Florida được 
là một địa điểm phức tạp - nơi 

các dòng hải lưu hoạt động một 
cách mạnh mẽ. Các dòng hải 

lưu này được cho là tạo nên các 
xoáy nước khổng lồ, mạnh và đủ 
khả năng nuốt chửng bất cứ con 
tàu nào vô tình lọt vào tầm ảnh 
hưởng của nó. Tất nhiên, nhiều 
người sẽ nghĩ tránh xoáy nước 

đơn giản thôi vì nó hiện diện 
trên mặt biển mà. Tuy nhiên, với 
rất nhiều xoáy nước lớn khi bạn 

phát hiện ra nó, bạn đã không 
thể thoát được, đơn giản bởi 

vùng ảnh hưởng của xoáy nước là 
rất rộng xung quanh chứ không 
phải chỉ cái xoáy như bạn nhìn 

thấy. Việc  quan sát  các  dòng hải 
lưu tạo nên vùng xoáy này hầu 
như là  không thể.  Phạm vi  ảnh 

hưởng của xoáy nước này rất 
rộng chứ không phải  chỉ  vùng 

xoáy như bạn nhìn thấy.

Một điểm cần lưu ý nữa là địa hình 
của khu vực đáy biển Bermuda 

cực kỳ  phức tạp.  Trong 400.000 
km 2 diện t ích vùng biển này, 

chúng ta  có  cả  thềm lục  địa  cho 
đến những đáy vực sâu nhất  thế 
g iới .  Địa  hình này góp phần vào 
v iệc  tạo nên các  xoáy nước,  các 

dòng hải  lưu phức tạp.

Nên chú ý  một  điểm nữa,  thời 
t iế t  khá bất  thường ở khu vực 

này.  Các cơn bão,  vòi  rồng 
thường xuất  hiện bất  thường 

kèm theo sự hoạt  động phức tạp 
của mặt  biển khiến cho nguy cơ 
xảy ra  tai  nạn ở đây rất  rất  cao.

Theo một số nhà khoa học,  ở 
vùng biển Bermuda có lượng khí 

metan rất  lớn (do một mỏ than 
đã bị  chìm xuống từ lâu).  Dưới 

độ sâu khoảng 2000 mét,  metan 
bị  băng hóa tạo thành metan hy-
drate.  Với một số biến động của 
đáy biển,  các bong bóng khí này 

sẽ thoát ra và nổi  lên.  Bạn có thể 
tưởng tượng giống như các bong 
bóng khí được tạo ra từ thiết  bị 

tạo khí  của bể cá cảnh.  Điều này 
làm giảm t ỉ  trọng của nước,  đẩy 
tàu thuyền chìm xuống đáy của 

vùng biển này.  Phải  nhớ rằng, 
một số nơi ở Bermuda có độ sâu 

tới  hàng ngàn mét,  con người 
chưa có điều kiện để thăm dò 

hết  ở đây.
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Ngoài ra, khi những bong bóng 
khổng lồ này nổi lên, nó ma sát 
với nước tạo ra từ trường khiến 

các thiết bị như la bàn, vô tuyến 
... rơi vào tình trạng vô dụng. 

Đây có thể cho là giả thuyết hợp 
lý nhất nhưng cho đến bây giờ, 

vẫn chưa ai chứng minh được giả 
thuyết này.

Gần đây, một giả thuyết nữa được 
các nhà khoa học rất để tâm là 

giả thuyết về sóng hạ âm. Về cấu 
trúc địa lý, vùng biển này có thể 

coi là một tấm gương phản chiếu 
rất rộng, cộng thêm với yếu tố địa 

hình đáy phức tạp, các cơn bão 
từ Đại Tây Dương tạo nên luồng 
sóng hạ âm cực mạnh, phản hồi 

vào khu vực này khiến cho các 
luồng sóng hạ âm có cường độ 

lớn. Những sóng hạ âm tạo nên 
cảm giác sợ hãi, muốn bứt ra khỏi 

không gian khép kín (tàu, máy 
bay...). Chính những sóng này đã 
làm cho hành khách nhảy ra khỏi 

tàu, tạo nên những con tàu ma 
không người.

Đồng thời,  cường độ cực mạnh 
của sóng hạ âm cũng có thể giết 

người ngay tức khắc, làm vỡ 
vụn cột buồm trên tàu, gây ra sự 

nhiễu loạn về tín hiệu của các 
thiết bị,  tạo nên các huyền thoại 

về tiếng hú.. .

Cho đến tận bây giờ, Bermuda 
vẫn mang trong mình nhiều bí 

ẩn. Chưa nói đến cấu tạo đáy đầy 
phức tạp với hàng loạt các vực 

biển thuộc loại sâu nhất thế giới, 
thời tiết, khí hậu và các yếu tố tự 

nhiên ở Bermuda vẫn khiến nhiều 
nhà khoa học đau đầu.
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TRÒN 100 NĂM TRƯỚC, VÀO NGÀY 15/04/1912, NGAY TRONG CHUYẾN HẢI HÀNH ĐẦU TIÊN, 
TITANIC - CON TÀU DU LỊCH LỚN NHẤT, SANG TRỌNG NHẤT THẾ GIỚI ĐÃ “TỬ NẠN” Ở BẮC 

ĐẠI TÂY DƯƠNG. HƠN 1500 NGƯỜI ĐÃ CÙNG CON TÀU CHÌM XUỐNG ĐÁY ĐẠI DƯƠNG MANG 
THEO BAO BÍ ẨN. VẬY NGUYÊN NHÂN NÀO ĐÃ GÂY NÊN THẢM HỌA HÀNG HẢI KINH HOÀNG 

NHẤT MỌI THỜI ĐẠI NÀY? CÁC BẠN HÃY CÙNG TẠP CHÍ BIỂN TÌM HIỂU NHÉ!

Con tàu Titanic huyền thoại 
siêu sang khổng lồ đã đâm 
trúng một tảng băng lớn cách 
đảo Newfoundland, Canada 

khoảng 640 km trong đêm và chìm hẳn 
xuống đại dương vào sáng sớm hôm 
sau, tức ngày 15/4/1912, mang theo 
sinh mạng của 1.517 người, bao gồm 
vị thuyền trưởng danh tiếng Edward 
Smith – người đã không kịp điều khiển 
con tàu thoát khỏi vụ va chạm kinh 
hoàng với tảng băng “tử thần”.
 Việc bỏ lỡ thông tin về các tảng 
băng trôi dường như là một điều không 
tưởng với thuyền trưởng Smith – vị 
thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm 
nhất của hãng White Star Line. Ông 
từng điều khiển vô số con tàu trên 
vùng biển phía bắc Đại Tây Dương. Và 
White Star Line đã lựa chọn Smith điều 
khiển con tàu Tintanic huyền thoại vì 
ông là một người giàu kinh nghiệm và 
rất cẩn thận.
 Donald Olson, nhà vật lý tại 
Đại học Texas, Mỹ khẳng định: “Mặt 
trăng là thủ phạm gây rối loạn hướng 
di chuyển của các tảng băng trên biển, 
dẫn chúng dạt vào hải trình của tàu 
Titanic”.
 Thông thường những tảng 
băng trên vùng biển Greenland bị 
chìm vì quá nặng trong vùng nước 

nông gần đảo Newfoundland và Lab-
rado của Canada, cho tới khi thủy 
triều cao kéo chúng nổi trở lại mặt 
nước.

 Theo tài liệu nghiên cứu về 
hiện tượng trăng tròn vào tháng 
1/1912 của nhà hải dương học 
Fergus Wood – 3 tháng trước khi 
xảy ra thảm họa đắm tàu Titanic, 
nhóm nghiên cứu của Olson cho 
rằng, chính hiện tượng trên đã khiến 
thủy triều dâng cao hơn, làm các 
tảng băng trên vùng biển Greenland 
phân tách, sau đó trôi dạt hỗn loạn 
trên biển.
 Trong sự kiện “siêu trăng” 
vào ngày 4/1/1912, mặt trăng và mặt 

trời đã xếp thẳng hàng với nhau, làm 
tăng lực hút của chúng với trái đất.
 Vào thời điểm đó, khoảng 
cách giữa mặt trăng và trái đất đạt 
gần nhất trong vòng 1.400 năm và 
hiện tượng trăng tròn kết thúc đúng 
6 phút trước khi mặt trăng tiến tới 
điểm gần trái đất nhất. Kết quả là 
những đợt thủy triều thấp trở nên 
thấp hơn, còn những đợt thủy triều 
cao lại càng cao hơn so với mức bình 
thường.
 Theo lý thuyết, tảng băng mà 
tàu Titanic va phải vào tháng 4/1912 
đã bị chìm ngoài khơi Greenland 
vào tháng 1/1912, nhưng chính thủy 
triều cao đã nâng các tảng băng 
lên khỏi mặt nước và đẩy chúng về 
phương nam theo hải trình của tàu.
 Đây cũng là lý do giải thích 
cho việc thuyền trưởng Smith không 
kịp phản ứng điều khiển con tàu 
tránh khỏi va chạm với tảng băng, 
dẫn tới thảm kịch cho các hành 
khách trên tàu.

MINH THU
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Một con tàu du lịch sẽ tái hiện lại hành trình định mệnh của con tàu Titanic huyền thoại

Bảo tàng lớn nhất về con tàu Titanic trị giá 155 triệu USD

 Nhân kỉ niệm 100 năm kể từ 
ngày xảy ra thảm họa Titanic, công ty du 
lịch Anh Quốc Miles Morgan Travel sẽ 
tái hiện cuộc hành trình dang dở của tàu 
Titanic.
 Con tàu sẽ mang tên Titanic 
Memorial Cruise khi rời bến cảng South-
ampton (Anh) vào ngày 8/4/2012 và 
hướng đến đúng địa điểm tàu Titanic 
chìm vào ngày 12/4/1912. Một buổi lễ 
tưởng niệm sẽ được tổ chức ngay tại nơi 
con tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi 
và chìm xuống đáy Đại Tây Dương.
 Giám đốc điều hành công ty 
Miles Morgan cho biết, đến nay họ đã 
bán được 710 khoang hành khách với 
giá vé từ 2.595 đến 7.995 Bảng Anh, có 
rất nhiều chỗ được đặt bởi họ hàng của 
những nạn nhân xấu số trong thảm họa 
Titanic.
 Con tàu sẽ tiếp tục cuộc hành 
trình đến Halifax, Canada để viếng thăm 
nghĩa trang nơi chôn cất rất nhiều nạn 
nhân của Titanic. Hành trình sẽ kết thúc 
vào ngày 19/4 tại cảng New York, đây lẽ 
ra cũng chính là bến đỗ cuối cùng của 
con tàu Titanic.
 Ngày 31/3/2012, bảo tàng 
lớn nhất về con tàu xấu số Titanic 
đã được khánh thành tại Belfast, Bắc 
Ireland - ở đúng nơi tàu Titanic ra 
đời cách đây 100 năm.
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100 YEARS
Chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của con tàu Titanic
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TITANIC

100 YEARS
Chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của con tàu Titanic ...và Titanic mãi mãi là huyền thoại dưới đáy biển

Thuyền trưởng Edward Smith (đeo huy hiệu ngực trái) cùng đội ngũ thuyền viên Tàu Titanic đang được đóng ở Belfast
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DU KHÁCH ĐÃ CÓ CƠ HỘI ĐI THĂM NHIỀU THẮNG CẢNH 
TRÊN THẾ GIỚI, KHI TỚI THĂM NHỮNG VÙNG VỊNH DƯỚI 
ĐÂY CỦA VIỆT NAM VẪN SẼ KHÔNG KHỎI NGHẸT THỞ BỞI VẺ 
ĐẸP NHƯ NHỮNG MIỀN CỔ TÍCH.

 10Vịnh đẹp nổi tiếng
                        VIỆT NAM

THU HUYỀN
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 Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long như một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động. Hàng ngàn đảo đá 
nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền ảo, vừa khỏe khoắn hoành tráng nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng, sống động.
 Đi giữa Hạ Long với muôn ngàn đảo đá, ngỡ như lạc vào một thế giới cổ tích bị hóa đá. Đảo thì giống hình ai đó đang 
hướng về đất liền - hòn Đầu Người; đảo thì giống như một con rồng đang bay lượn trên mặt nước - Hòn Rồng; đảo thì lại giống 
như một ông lão đang ngồi câu cá - hòn Lã Vọng; và kia hai cánh buồm nâu lực lưỡng đang rẽ sóng nước ra khơi - hòn Cánh 
Buồm; rồi hai con gà đang âu yếm vờn nhau trên sóng nước - hòn Trống Mái; đứng giữa biển nước bao la một lư hương khổng 
lồ như một vật cúng tế trời đất - hòn Lư Hương... Tất cả đều rất thực, thực đến kinh ngạc. 
 Trong lòng các đảo đá trên vịnh còn có những hang động tuyệt đẹp như động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, động Sửng 
Sốt, hang Trinh Nữ, động Tam Cung... 
 Ngày 11-11-2011, vịnh Hạ Long chính thức lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do Tổ chức New-
7Wonders tổ chức.

VỊNH HẠ LONG 
QUẢNG NINH01
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 Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) là một vùng đất giàu tiềm năng bởi thiên nhiên, phong cảnh đẹp. Đèo 
Hải Vân, non xanh nước biếc, núi chạy dài ra sát mép biển. Bên dưới là bãi tắm Lăng Cô phẳng lì, gần như nguyên sơ, nước xanh trong. 
Nhiều du khách khi tới Huế, được đắm mình trong khung cảnh ở Lăng Cô đã nói rằng “Lăng Cô đẹp hơn tranh thủy mặc”. 
 Lăng Cô lại là một vùng biển hiền hòa, nguyên sơ với một dải cát trắng mịn, mặt nước biển xanh trong. Trước đây, người ta 
biết đến Lăng Cô như một điểm dừng chân của khách trước khi qua đèo, với vài dãy hàng cơm, một vài điểm bán hàng hải sản khô 
lèo tèo. Từ khi hầm đường bộ Hải Vân được khởi công xây dựng, thị trấn Lăng Cô mới trở nên nhộn nhịp hơn.
 Từ Lăng Cô, vào những ngày đẹp trời, có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh quan khu vườn quốc gia Bạch Mã. Lăng Cô 
còn có đầm Lập An. Cứ mỗi chiều, từng đàn cò trắng nhấp nhô bay về đầm tìm chỗ ngủ.
 Hiện nay, vịnh Lăng Cô đã chính thức trở thành thành viên thứ 30 của Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays Club).

VỊNH LĂNG CÔ
HUẾ02
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 Được che chắn bởi 19 đảo lớn nhỏ, vịnh 
Nha Trang rộng chừng 500 km2 khá kín gió, 
không có sóng lớn. Trong vịnh Nha Trang có gần 
mười đảo yến, hằng năm, việc khai thác yến sào 
mang về hàng triệu USD cho tỉnh Khánh Hòa. 
Dưới mặt vịnh Nha Trang lại có một thế giới kỳ 
thú khác, đó là thế giới của 350 loài san hô, 190 
loài cá, các loài nhuyễn thể, giáp xác, cỏ biển...
 Về mặt sinh thái, vịnh Nha Trang là một 
trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ 
thống vũng, vịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết 
các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng 
biển nhiệt đới. Đó là hệ sinh thái đất ngập nước, 
rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh 
thái cửa sông, hệ sinh thái đảo biển, hệ sinh thái 
bãi cát ven bờ. Đặc biệt, khu vực Hòn Mun của 
Vịnh Nha Trang có đa dạng sinh học cao nhất 
với 350 loài rạn san hô, chiếm 40% san hô trên 
thế giới.
 Tháng 7 năm 2003, cùng với vịnh Hạ 
Long, vịnh Nha Trang chính thức công nhận 
và xếp hạng là một trong 29 vịnh đẹp nhất 
trên thế giới.

VỊNH NHA TRANG
KHÁNH HÒA03
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 Ninh Vân là một hòn đảo xinh đẹp nằm trong quần thể vịnh Nha Trang. Nằm cách Nha Trang hơn 60km, 
thuộc bán đảo Hòn Hèo, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ninh Vân vốn được gọi là xã đảo vì không có đường bộ, muốn 
đi đến đây, duy nhất chỉ có tàu từ Nha Trang qua lại bằng đường biển, mất khoảng 18 phút đi tàu cao tốc từ thành 
phố Nha Trang. 
 Từ tàu cao tốc hướng vào bờ, Ninh Vân không phải là một khu nghỉ mát sang trọng, lộng lẫy như hình dung 
thông thường. Cảnh thiên nhiên ở đây gần như được giữ nguyên bản với những gì tự nhiên và hoang sơ nhất. Ninh 
Vân yên bình như một ốc đảo cổ tích xanh mướt hoa cỏ, thiên đường này sở hữu những rặng núi cao, rừng cây xanh 
ngút tầm mắt. Bãi biển cát trắng nguyên sơ, biển xanh như ngọc hay những rạn san hô ngầm đầy kỳ thú cũng là 
những yếu tố chính thu hút khách du lịch đến với Ninh Vân.
  Nơi đây chỉ thấy những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm ngay sát mé bờ biển, trên đá hoặc chếch trên đồi… Chỉ cần vài 
bước chân, bạn đã có thể xuống biển, để cảm nhận rõ hơn hương vị mằn mặn của biển, hay đơn giản là đùa nghịch 
với làn nước trong xanh và mát lạnh. Chèo kayak, câu cá hay lên chiếc thuyền gỗ ra xa xa ngắm hoàng hôn xuống 
dần, để thấy nhịp sống dường như chậm lại, thư thái. Mạo hiểm hơn một chút, bạn có thể tham gia lặn biển, ngắm 
nhìn những rạn san hô tuyệt đẹp với hệ sinh thái biển phong phú. Tất cả làm nên một ấn tượng đặc biệt với những 
du khách lần đầu tiên đến nơi đây.

VỊNH NINH VÂN
KHÁNH HÒA04
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VỊNH VĨNH HY
NINH THUẬN05

 Vịnh Vĩnh Hy thuộc làng Vĩnh Hy, 
xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, cách trung tâm 
thành phố Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) 
chừng 40km. Từ Phan Rang, du khách sẽ lên 
thuyền thực hiện hành trình khám phá vịnh 
Vĩnh Hy. Vịnh Vĩnh Hy được bao bọc bởi 
những ngọn núi có nhiều hang động kì thú, 
khí hậu thiên nhiên trong lành, đặc biệt là làn 
nước xanh và trong đến mức bạn có thể nhìn 
thấy từng đàn cá cơm bơi quanh mạn thuyền. 
 Thuyền đưa du khách từ từ rẽ sóng 
hướng ra biển, đến với vịnh Vĩnh Hy trong 
mênh mang trời xanh, nước biếc. Vịnh Vĩnh 
Hy được đánh giá là điểm đến đầy hấp dẫn. 
Ngồi trên thuyền, giữa lòng vịnh mênh 
mông, hướng mắt về phía Nam, du khách sẽ 
thấy những bãi cát dài lượn cong ven chân 
núi. 
 Hiện nay, tại Vĩnh Hy đã có nhiều 
loại hình du lịch biển hấp dẫn, đặc biệt là thú 
vui đi tàu đáy kính ngắm san hô và cá dưới 
đáy biển... Tại khu bảo tồn biển Vĩnh Hy có 
307 loài san hô quý hiếm, trong đó có 50 loài 
mới được phát hiện ở Việt Nam. Nếu gặp thời 
tiết thuận lợi, du khách có thể tham gia một 
tour lặn biển để được tận mắt chứng kiến 
những rạn san hô đầy màu sắc dưới đáy biển.
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VỊNH XUÂN ĐÀI
PHú YÊN06

 Từ thành phố Tuy Hòa - Phú yên, đi theo quốc lộ 1A về hướng bắc chừng 45km, vịnh Xuân Đài hiện ra như một bức 
tranh thủy mặc. Vịnh được tạo thành bởi một dãy núi chạy dài ra biển khoảng 15km, trông giống hình đầu của một con kì lân. 
 Ít có vịnh nào sự đa dạng đan xen về địa hình như vịnh Xuân Đài. Ghềnh nối tiếp vũng, vũng nối tiếp bãi, bãi nối tiếp 
núi, uốn lượn trùng điệp. Chỉ riêng vũng đã có hàng chục cái to nhỏ, nông sâu khác nhau. Xuân Đài cũng có rất  nhiều núi, đảo 
và bán đảo, nơi nào cũng đẹp một cách hoang sơ. 
 Một nét độc đáo khác của vịnh Xuân Đài là những bãi cát sạch mịn màng, sạch đẹp còn nguyên dáng vẻ hoang sơ như: 
Bãi Than, Bãi Vũng Lắm, Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Tràm, Bãi Nồm, Bãi Ôm, Bãi Rạng, Bãi Trầu, Bãi Nhỏ, Bãi Nhàu... Ấn tượng 
hơn cả là Bãi Bình Sa hay còn gọi là Bãi Dài. Từ biển nhìn vào, Bãi Dài như một dải lụa trắng óng ả chạy dài 5 km, ven những 
rừng dừa, rừng dương và những ngọn đồi lúp xúp.
 Nằm trong danh sách đề cử những vịnh đẹp nhất thế giới, vịnh Xuân Đài là một trong những thắng cảnh tiêu biểu ở 
Phú Yên.
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 Nhìn trên bản đồ Phú Yên, ở góc Đông Nam có một bán đảo hình dáng như đầu con chim với chiếc mỏ nhọn. Bán đảo 
ấy được hình thành bởi núi Vũng Rô làm cho bờ biển cao và dốc, ghềnh đá ngổn ngang tạo ra nhiều mũi, phía đông có mũi 
Mao, mũi Ba, phía nam có mũi La.
 Vịnh Vũng Rô rộng 1.640 ha mặt nước, vịnh có 12 bãi nhỏ: Bãi Lách, Bãi Mù U, Bãi Ngà, Bãi Chùa, Bãi Chân Trâu, Bãi 
Hồ, Bãi Hàng, Bãi Nhỏ, Bãi Chính, Bãi Bàng, Bãi Lau, Bãi Nhãn với phong cảnh sơn thủy hữu tình, quyến rũ tuyệt vời cho tham 
quan, tắm biển. Trong lòng biển của Vũng Rô có nhiều loài hải sản, dưới đáy biển là những rạn san hô màu rất hấp dẫn cho các 
loại hình du lịch câu cá, bơi, lặn. 
 Các bán đảo này ôm lấy Vũng Rô, tạo nơi đây thành một cảng biển tốt, để tàu thuyền neo đậu, tránh bão, đánh bắt cá. 
Vũng Rô được các dãy núi Đèo Cả, Đá Bia, Hòn Bà che chắn cả 3 hướng bắc, đông, tây. Phía nam là cửa biển có đảo Hòn Nưa 
cao 105m như một pháo đài canh gác cho tàu bè ra vào.

VỊNH VŨNG RÔ
PHú YÊN07
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 Vịnh Hà Tiên (Kiên Giang) có đến 105 
đảo lớn nhỏ, trong đó có xã đảo Hòn Nghệ, nơi 
đang phát triển nghề nuôi cá bè trên biển và có 
nhiều thắng cảnh du lịch.
 Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Hà Tiên 
một tổng thể hài hòa: Núi, biển, đảo và đồng 
bằng kết hợp thành một vùng đất đẹp như tiên 
cảnh. Biển Hà Tiên cũng rất dồi dào sản vật ngon 
và lạ. Có lẽ chính vì vậy mà du khách thích đến 
với Hà Tiên để ngắm cảnh, để ăn hải sản. Không 
khó lý giải khi Hà Tiên thu hút lượng khách tham 
quan đông nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

VỊNH HÀ TIÊN
KIÊN GIANG08
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 Từ lâu người ta chỉ biết Cam Ranh như một hải cảng quân sự hơn là một nơi có tiềm năng du lịch. Trong khi thực tế, thiên nhiên Cam 
Ranh quá đẹp, rất lý tưởng cho việc xây dựng một khu du lịch biển tầm cỡ thế giới. Vịnh Cam Ranh đích thực là một kỳ quan thiên nhiên. 
 Nằm cách thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) 60km về phía nam, vịnh Cam Ranh trải dài như một dải lụa xanh thẳm đẹp 
đến mê hồn. Vịnh Cam Ranh quanh năm nắng ấm chan hòa, bầu trời trong xanh tạo cho mặt vịnh một màu xanh rất dễ chịu. 
 Thiên nhiên ở vịnh Cam Ranh đẹp gần như còn nguyên sơ: Những bãi cát trắng vàng, trải dài mịn màng như chưa bao 
giờ có dấu chân người, dưới lòng vịnh có những rạn san hô và những đàn cá nhiều màu sắc rất đẹp mắt. Nhưng đẹp nhất vẫn là 
những quần thể ghềnh đá granit do sự xâm thực của gió, của nước biển đã tạo nên những hình thù chồng chất. 
 Vịnh còn có nhiều bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, bên cạnh những rặng dừa xanh cao vút, tạo nên nét đặc trưng của miền 
duyên hải Trung Bộ.
 Vịnh Cam Ranh là nơi lý tưởng để tổ chức các loại hình du lịch biển quốc tế như: bơi thuyền, câu cá, lặn biển xem san hô, nghỉ dưỡng, 
chữa bệnh, leo núi... không thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới.

VỊNH CAM RANH
KHÁNH HÒA09
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 Vịnh Vân Phong thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Nha Trang khoảng 80km về phía bắc.Vịnh 
Vân Phong là một vùng vịnh rất rộng và kín đáo. 
 Vịnh có địa hình rất phong phú, đặc biệt là hệ thống đảo, bán đảo, vịnh sâu kín gió, bờ và bãi biển, cồn cát hấp dẫn 
và là khu vực có hệ sinh thái đa dạng như rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, động thực vật ven biển…. 
 Vịnh có những bãi tắm tuyệt đẹp, hoang sơ cát trắng mịn, nước biển trong vắt như Bãi Tây, Bãi Me, Bãi Búa, Bãi Lách, 
Bãi Xuân Đừng… Các đảo đẹp trong vịnh phải kể đến: Hòn Đỏ, Hòn Ông, Hòn Cổ, Hòn Nước, hòn Bịp ( Điệp Sơn), đi lùi 
xuống phía nam của vịnh có Đầm Môn, Hòn Gốm….
 Trong những năm gần đây, vịnh Vân Phong đã tạo được sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu và khai thác du 
lịch trong, ngoài nước.

VỊNH VÂN PHONG
KHÁNH HÒA10
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VINPEARL RESORT NHA TRANG VỪA ĐƯỢC TỔ CHỨC WORLD TRAVEL AWARDS BÌNH CHỌN 
LÀ KHU NGHỈ DƯỠNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM NĂM 2011. ĐÓ LÀ LẦN THỨ 4 VINPEARL RESORT 

NHA TRANG ĐƯỢC TỔ CHỨC WORLD TRAVEL AWARDS BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI, TRONG 
ĐÓ CÓ 2 LẦN ĐẠT DANH HIỆU KHU NGHỈ DƯỠNG SPA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VÀ 2 LẦN ĐẠT 

DANH HIỆU KHU NGHỈ DƯỠNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM.

L.H

vinpearl land nHa TranG
RESORT TốT NHấT TạI VIệT NAM 
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Vinpearl Resort Nha Trang vừa 
được tổ chức World Travel 
Awards bình chọn là Khu 
nghỉ dưỡng hàng đầu Việt 

Nam năm 2011. Đó là lần thứ 4 Vinpearl 
resort Nha Trang được tổ chức World 
Travel Awards bình chọn và trao giải, 
trong đó có 2 lần đạt danh hiệu Khu nghỉ 
dưỡng Spa hàng đầu Việt Nam và 2 lần 
đạt danh hiệu Khu nghỉ dưỡng hàng đầu 
Việt Nam.
     Được Tạp chí Wall Street ví như giải 
Oscar trong lĩnh vực du lịch, giải thưởng 
World Travel Awards là giải thưởng 
danh giá nhất và được biết đến nhiều 
nhất trong lĩnh vực du lịch, lữ hành trên 
thế giới. Giải thưởng này lấy tiêu chí cao 
nhất là sự hài lòng của khách hàng để 
đánh giá các đơn vị xuất sắc, nhằm nâng 
cao tính cạnh tranh và chất lượng của 
ngành du lịch và dịch vụ khách sạn toàn 
cầu. Cuộc bình chọn được thực hiện 
trên trang web Worldtravelawards.com, 
thu hút sự tham gia của các chuyên gia 
du lịch, đại lý lữ hành và các khách du 
lịch trên toàn thế giới. Hàng ngàn phiếu 
bầu được gộp lại từ 213.000 khách hàng, 
các công ty du lịch vận tải và các tổ chức 

du lịch trên hơn 160 nước.
     Đó là danh hiệu du lịch thứ ba Vin-
pearl Resort Nha Trang nhận được 
trong năm nay, sau giải thưởng The 
Guide Award 2011 (do Vietnam Eco-
nomic Times bình chọn) và giải thưởng 
Top ten Khách sạn 5 sao hàng đầu Việt 
Nam (do Hiệp hội Du lịch Việt Nam xét 
chọn). Liên tiếp được được bầu chọn và 
trao các giải thưởng danh giá trong lĩnh 
vực du lịch, Vinpearl Resort Nha Trang 
đã khẳng định được đẳng cấp và chất 
lượng của mình. Với các giải thưởng 
cao quý này, Vinpearl sẽ có nhiều ưu thế 
hơn trong công tác quảng bá, xây dựng 
và phát triển thương hiệu, và có uy tín 
đối với sản phẩm dịch vụ, qua đó nâng 
cao hiệu quả kinh doanh, góp phần 
nâng cao khả năng cạnh tranh trong 
điều kiện hội nhập quốc tế.
     Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, 
Vinpearl Resort Nha Trang đã hoạt động 
hết sức hiệu quả và thu được nhiều thành 
tựu, thu được thắng lợi không chỉ trong 
sản xuất kinh doanh mà còn ghi dấu ấn 
ngoạn mục với sự thành công của các sự 
kiện văn hóa, chính trị lớn ở cả trong và 
ngoài nước, gần đây nhất là hai cuộc thi 

sắc đẹp tầm cỡ: Hoa hậu thế giới người 
Việt 2010 và Hoa hậu trái đất 2010. 
Trong suốt những năm qua, với chiến 
lược phát triển nhằm đi tiên phong trong 
việc hướng đến một thương hiệu du lịch 
đẳng cấp, một thương hiệu xanh và phát 
triển bền vững, góp phần xây dựng một 
xã hội phát triển bền vững, nhân văn và 
vì môi trường. Với việc là đơn vị đồng tổ 
chức và đồng hành cùng cuộc thi Hoa 
hậu Trái đất cũng như những cuộc thi 
sắc đẹp lớn khác, Vinpearl đã thành công 
trong việc điền tên mình vào bản đồ địa 
điểm tổ chức các sự kiện sắc đẹp của thế 
giới. Vinpearl mong muốn chuyển tải 
thông điệp: Bên cạnh là một thiên đường 
du lịch của Việt Nam thì Vinpearl còn là 
một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp 
đẳng cấp quốc tế với hạ tầng sự kiện cao 
cấp và giàu kinh nghiệm...
      Song hành cùng với các hoạt động sôi 
nổi, tham gia tổ chức thành công các sự 
kiện tầm cỡ quốc tế, Vinpearl cũng đã nỗ 
lực tìm ra những hướng đi đúng đắn và 
đã duy trì, phát triển một Vinpearl Re-
sort Nha Trang đẳng cấp 5 sao ngày càng 
được du khách Việt Nam cũng như quốc 
tế ưa thích.

Vinpearl - địa điểm thường xuyên diễn ra các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế
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      Không chỉ có lợi thế là được tọa lạc trên 
đảo Hòn Tre xinh đẹp giữa biển khơi với 
cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, Vinpearl 
còn hấp dẫn du khách bởi nơi đây có đầy 
đủ tất cả những tiện ích cho một kỳ nghỉ 
hoàn hảo. Khách sạn với hệ thống gần 
500 phòng có nội thất sang trọng cùng 
những món ăn ngon; một Spa cao cấp 
hay khu công viên giải trí với những trò 
chơi hấp dẫn... Tất cả những điều đó đã 
tạo nên một Vinpearl Resort Nha Trang 
hoàn hảo trong mắt du khách.
     Ông Đặng Thanh Thủy - Tổng Giám 
đốc Công ty CP Vinpearl bày tỏ: “Chúng 
tôi rất vui mừng vì liên tiếp được trao 
các giải thưởng danh giá trong lĩnh vực 
du lịch, đặc biệt là giải thưởng Khu nghỉ 
dưỡng hàng đầu Việt Nam do World 
Travel Awards công nhận và bình chọn. 
Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các 
khách du lịch và các đại lý lữ hành vì 
đã bầu chọn cho Vinpearl Resort Nha 
Trang. Giải thưởng này cũng là sự ghi 
nhận những nỗ lực của chúng tôi trong 
việc đem lại cho khách hàng chất lượng 
dịch vụ cao nhất”. Ông Thủy cũng chia sẻ 
thêm: “Vinpearl Resort Nha Trang chủ 
trương học tập và chọn lọc kinh nghiệm 
từ các khu nghỉ dưỡng thành công trên 
thế giới, chọn lọc áp dụng các sản phẩm 
dịch vụ phù hợp với Việt Nam trên cơ sở 
phù hợp với văn hóa, tập tục, khí hậu của 
Việt Nam, nhấn mạnh đến ẩm thực Việt 
và Văn hóa Việt. Bên cạnh đó, Vinpearl 
còn hấp dẫn và nổi bật hơn bởi đã gửi gắm 
tới du khách quốc tế sự hiếu khách, tính 
thân thiện của con người Việt Nam…”.

     Mới đây, Công ty Cổ phần Vinpearl đã đưa vào khai thác 02 khách 
sạn vượt chuẩn 5 sao là Vinpearl Luxury Nha Trang và Vinpearl Luxury Đà 
Nẵng. Đó là những bước ngoạn mục nhằm thực hiện chiến lược phát triển 
chuỗi thương hiệu khách sạn cao cấp, thay đổi một cách cơ bản vị thế của 
Vinpearl trên thị trường kinh doanh du lịch - nghỉ dưỡng Việt Nam. Dịch 
vụ 5 sao + của hệ thống Vinpearl Luxury tuy chỉ mới xuất hiện trong hơn 4 
tháng qua, song đã tạo được những ấn tượng sâu sắc trong nhận thức của du 
khách trong và ngoài nước về đẳng cấp và vị thế mới của Vinpearl trong tiến 
trình vươn ra thế giới.
     Vào tháng 7 tới (09-12/07/2012), Vinpearl được chọn là địa điểm diễn ra 
Hội nghị Diễn đàn lãnh đạo các cơ quan hàng hải châu Á - Thái Bình Dương 
(APHoMSA) lần thứ 13 do Cục Hàng hải Việt Nam đăng cai tổ chức với sự 
phối hợp của 02 đơn vị: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
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Bể bơi lớn nhất Đông Nam Á

Sân golf trên đảo

Thủy cung dưới nước Dịch vụ hoàn hảo
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TIẾT CANH CUA
ĐẶC SẢN CÀ MAU

NGHE TÊN LẠ QUÁ PHẢI KHÔNG! Ừ LẠ THIỆT! NHƯNG 
NÓ LÀ MÓN ĐẶC SẢN CỦA NGƯỜI DÂN MIỀN BIỂN CÀ 
MAU. TIẾT CANH CUA RA ĐỜI TỪ ĐÂU? AI LÀ ĐẦU BẾP 
ĐẦU TIÊN CHẾ BIẾN NÊN MÓN ĂN CÓ HƯƠNG VỊ RẤT 

RIÊNG CỦA MIỀN ĐẤT CUỐI TRỜI NÀY? CÓ LÃO NGƯ 
MIỆT BIỂN KỂ LẠI RẰNG: XƯA KIA, TRONG NHỮNG 

CHUYẾN ĐI BIỂN DÀI NGÀY, KHI NƯỚC UỐNG TRÊN 
THUYỀN CẠN, KHÔNG KỊP TRỞ VỀ HOẶC GHÉ ĐẢO 

HÒN KHOAI ĐỂ LẤY NƯỚC NGỌT, NGƯỜI ĐI BIỂN 
THƯỜNG BẺ CÀNG CUA, HỨNG LẤY CHẤT DỊCH BÊN 

TRONG ĐỂ UỐNG. VỊ MẰN MẶN, NGÒN NGỌT TRONG 
CÀNG CUA DỄ UỐNG HƠN NƯỚC BIỂN, LẠI KHÔNG 

TANH. SAU NÀY, CÓ NGƯỜI KHÉO CHẾ BIẾN THÀNH 
MÓN ĂN TRONG HÀNH TRÌNH TÌM MÓN LẠ ĐÃ NHỚ 

ĐẾN CHẤT DỊCH NÀY TRONG CƠ THỂ CUA, VÀ MÓN 
TIẾT CANH CUA RA ĐỜI TỪ ĐÓ. ĐÚNG HAY SAI? TA 
KHÔNG QUAN TÂM, MÀ CHỈ BIẾT TRÊN THỰC ĐƠN 

MIỀN CUỐI ĐẤT ĐÃ CÓ MÓN TIẾT CANH CUA CÙNG 
VỚI HÀNH TRÌNH MỞ ĐẤT TRÊN XỨ NÀY.

HỒNG VÂN
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Cua dùng làm tiết canh nhất 
thiết phải là cua biển, và 
nên lựa những con có gạch 
thì đĩa tiết canh cua mới 

ngon ngọt và đầy đủ chất bổ khi ăn.
     Để có đủ tiết làm được một đĩa 
tiết canh cua loại thường, người ta 
phải cần từ ba đến bốn con cua loại 
lớn, mỗi con chừng bảy tám trăm 
gam đến một ký. Nhưng chưa hết, 
vì tiết cua không thể hãm được như 
tiết canh vịt, tiết canh heo nên người 
ta phải chuẩn bị trước phần nguyên 
liệu từ một con cua khác. Cua được 
luộc sơ, khi luộc cho vào một chút 
rượu đế để cho thơm thịt cua. Khi 
cua chín, gỡ lấy từng miếng nạc cua, 
cho vào đĩa để nguội, rồi trộn với gia 
vị cho đậm đà; trộn thêm ít ngò gai, 
tía tô, rau húng xắt nhuyễn và phải 
có một ít lá quế để giảm bớt vị nồng 
của cua.
     Kế đến mới thực hiện giai đoạn 
quan trọng nhất là cắt tiết cua. Cua 
còn sống, rửa thật sạch, sau đó dùng 

dây buộc thật chặt bốn chiếc ngoe 
lại thành một chụm. Dùng kéo bén 
cắt thật ngọt một lượt. Tiết cua màu 
trắng từ những chiếc chân còn ngo 
ngoe chảy thẳng xuống đĩa thịt cua 
đã được bày biện sẵn, ban đầu thành 
vòi nhỏ, sau cứ ri rỉ cho đến hết. 
Xong phần chân bên này lại cắt tiếp 
phần chân bên kia. Ở những con cua 
có gạch thì ta lấy phần gạch có ở mu 
cua cho vào đĩa tiếp theo sau phần 
lấy tiết cua. Phần tiết cua luôn có lẫn 
nước, khi tiết đã đông, phần nước nổi 
lên mặt, phải khéo léo dùng muỗng 
hớt ra cho thật khô, rồi mới rắc lên 
ngò rí, đậu phộng rang giã nhỏ.
     Tiết cua đông lại trông như rau 
câu. Tiết canh cua ăn là lạ, phần thịt 
cua mềm lẫn với tiết cua, thêm vào 
đó vị ngọt béo của gạch cua cho ta 
một hỗn hợp: mằn mặn, ngòn ngọt 
khiến dễ hình dung đến những 
lần trên bãi biển ta ăn cua luộc mà 
miệng và tay còn dính nước biển. 
Tiết canh cua cũng được ăn chung 

với bánh tráng như các loại tiết canh 
khác, nhưng phần rau thì ngoài mùi 
tàu, không thể thiếu rau dấp cá và 
có khi cũng ăn chung với khế chua, 
chuối chát cũng rất hợp và ngon. 
Và mỗi lần đến Cà Mau, không thể 
không nhắc đến món tiết canh cua 
trên mỗi bàn nhậu của cư dân miệt 
biển sành ăn.

Sông nước Cà Mau
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LẶN bIỂN
NHA TRANG

NHA TRANG SỞ HỮU MỘT BỜ BIỂN VÀ HỆ THỐNG CÁC ĐẢO TUYỆT ĐẸP NÊN 
DỊCH VỤ LẶN BIỂN Ở ĐÂY PHÁT TRIỂN RẤT SÔI ĐỘNG, THU HÚT CẢ DU KHÁCH 

TRONG NƯỚC LẪN NGOÀI NƯỚC THAM GIA. TẠI CÁC TRUNG TÂM LẶN BIỂN 
CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC TRANG THIẾT BỊ VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ 

HƯỚNG DẪN CHO BẠN.

THU HUYỀN
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Hòn Mun là một trong 
những hòn đảo thơ mộng 
nhất trong hệ thống đảo 
của Nha Trang. Hòn Mun 

cách cảng Cầu Đá 10 km (khoảng 45 
phút đi tàu).
 Không chỉ hấp dẫn bởi cát 
trắng, biển xanh, những tổ yến hoang 
sơ cheo leo trên vách đá… nơi đây còn 
nổi tiếng là một trong những “thủy 
cung” “giàu và đẹp” nhất của biển Đông 
Nam Á! Dịch vụ biển tại Hòn Mun khá 
phong phú bao gồm : Bar nổi trên biển, 
lặn biển khám phá san hô, thuyền đáy 
kính,... Du lịch lặn biển ngắm san hô 
là một trong những hoạt động thu hút 

khách du lịch nhất ở đảo Hòn Mun. 
 Hòn Mun với dáng tròn cong 
và vách đá đen nổi bật trông rất ấn 
tượng. Đây là nơi có khu bảo tồn biển 
đầu tiên của nước ta với những rạn san 
hô và sinh vật biển kì thú được dân lặn 
biển đánh giá rất cao.
Một điều thú vị là dù bạn biết bơi hay 
không biết bơi thì bạn vẫn có thể tham 
gia lặn biển. Nếu bạn không biết lặn, 
hướng dẫn viên sẽ có bài học về lặn 
trong vòng 5 phút cho cuộc hành trình 
diễn ra 30 phút ngắm nhìn đáy đại 
dương.
 Huấn luyện viên lặn biển sẽ 
hướng dẫn bạn mặc bộ đồ lặn, kèm 

theo là một xâu chì nặng khoảng 7 - 8 
kg và một bình hơi, tất nhiên có cả kính 
lặn và chân vịt. Bắt đầu lặn biển ở Hòn 
Mun, bạn sẽ được dạy cách trao đổi 
dưới nước qua kí hiệu tay.
 Nếu đây là lần đầu tham ra 
lặn biển, bạn sẽ không tránh khỏi cảm 
giác hồi hộp. Nhưng bạn sẽ hoàn toàn 
yên tâm khi các huấn luyện viên lặn sẽ 
luôn theo sát và hỗ trợ từng bước cho 
bạn. Khi xuống nước, bạn cũng sẽ được 
chuyên gia hướng dẫn giảng thêm về 
sức ép của nước lên ngực, lên tai và 
những kĩ năng cần thiết khi lặn biển. 
Nếu muốn lưu lại những khoảnh khắc 
phiêu lưu khám phá đầy ấn tượng trong 
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lòng biển, bạn có thể đặt trước dịch vụ 
quay camera dưới nước để lưu lại.
 Do địa thế của đảo rất gần với 
dòng hải lưu nóng từ phía xích đạo đưa 
tới nên thích hợp với điều kiện phát 
triển của san hô và nhiều loại sinh vật 
biển nhiệt đới cũng về đây quần tụ. 
Đáy biển vùng Hòn Mun là một tập 
hợp quần thể sinh vật biển phong phú, 
đa dạng, là nơi quan sát, nghiên cứu 
rất lý thú, bổ ích cho các nhà nghiên 
cứu sinh vật biển, hải dương học và du 
khách muốn tìm hiểu về biển.
 Tùy theo khả năng của mỗi 
người và dung lượng bình khí mà bạn 
có thể lặn được dưới nước lâu đến bao 

nhiêu. Thông thường, một cuộc phiêu 
lưu của mỗi du khách chỉ kéo dài từ 15 
đến 30 phút. 
 Thật không có gì thú vị hơn 
việc có thể lặn xuống biển chiêm 
ngưỡng vẻ đẹp của hơn 300 loài san hô, 
có thể tận tay chạm vào cá biển, chạm 
vào san hô… Sao bạn không đến Nha 
Trang, và thử một lần trải nghiệm cảm 
giác này.
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HOÀNG NHỊ

30 Tay đua quốc tế
ĐUA THUYỀN BUỒM Ở

VŨng TÀU
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Ngày 17/3, Lễ hội đua 
thuyền buồm do Sở Văn 
hóa-Thể thao và Du lịch 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối 

hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đóng tàu Thủy Triều Aqua- Rhum tổ 
chức đã chính thức khai mạc tại khu 
vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu. 
     Đây là lần thứ 2 lễ hội đua thuyền 
buồm được tổ chức tại thành phố 
Vũng Tàu. Tham dự giải năm nay có 
15 đội với 30 vận động viên. Hầu hết 
các vận động viên là người nước ngoài 
đến từ các công ty nước ngoài đóng tại 
Việt Nam. 
    Giải thi đấu được xếp loại theo 

phương thức tính điểm để chọn ra 3 
thứ hạng cao nhất. Trong thời gian 
diễn ra lễ hội sẽ diễn ra phần biểu 
diễn môtô ngoạn mục dưới nước bởi 
các vận động viên chuyên nghiệp và 
nghiệp dư, kết hợp với thả diều và đua 
thuyền buồm. 
    Đại diện của Công ty trách nhiệm 
hữu hạn đóng tàu Thủy Triều Aqua-
Rhum cho biết, trong thời gian diễn ra 
lễ hội, Công ty sẽ thực hiện chặt chẽ 
các quy định để bảo đảm an toàn cho 
các vận động viên và khán giả tới xem. 
     Theo Ban tổ chức, việc tổ chức lễ 
hội nhằm tạo điều kiện cho người dân 
địa phương cũng như du khách được 

làm quen với bộ môn thuyền buồm, 
đồng thời khuyến khích những người 
yêu thích đua thuyền buồm có cơ hội 
thử sức, tham gia vận động rèn luyện 
thể chất. Sự kiện này góp phần thu hút 
du khách, đồng thời quảng bá hình 
ảnh thành phố biển du lịch Vũng Tàu.
    Kết quả sau 2 ngày thi đấu, đội 
Indochina Legal đạt giải Nhất, giải 
Nhì thuộc về đội High Tile Sailing 
và đội HTV được giải Ba.
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hải đăng
MŨI D NH

HẢI ĐĂNG MŨI DINH CÓ TỪ NĂM 1904, KHI TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG JEAN BAPTISTE 

PAUL BEAU KÝ LỆNH XÂY ĐÈN BIỂN MŨI DINH PHỤC VỤ NHỮNG CHUYẾN HẢI TRÌNH Ở 

KHU VỰC. KIẾN TRÚC SƯ CHAVANAT, NGƯỜI THIẾT KẾ ĐÈN BIỂN MŨI DINH ĐÃ CHỌN VỊ 

TRÍ ĐẮC ĐỊA Ở ĐỘ CAO 178 M ĐỂ DỰNG ĐÈN, NƠI MÀ TRƯỚC KHI CÓ ĐÈN BIỂN, DÂN LÀNG 

BIỂN SƠN HẢI CHƯA MỘT LẦN CHẠM CHÂN. NHƯNG, CŨNG CHÍNH VÌ THẾ MÀ NƠI ĐÂY 

CÒN NHIỀU NÉT HOANG SƠ ĐỂ MỌI NGƯỜI CÙNG KHÁM PHÁ.

HÙNG VINH

04 - 2012 | biển | 123



| biển | 04 - 2012124

VMS -  outh

Xã Phước Dinh, huyện Ninh 
Phước, tỉnh Bình Thuận không 
chỉ có bờ biển đẹp trải dài trên 
5km, cồn cát di động khi thì tiến 

ra phía biển khi thì lùi sâu vào đất liền mà 
còn có một cây đèn biển nằm chót vót trên 
ngọn núi Mũi Dinh, cách mặt nước biển gần 
180m. 
     Nếu so với hải đăng Kê Gà hay hải đăng 
Mũi Điện thì hải đăng Mũi Dinh không “nổi 
tiếng” bằng. Mũi Dinh thuộc làng Sơn Hải, 
xã Phước Dinh, chỉ cách biển Cà Ná một 
vòng cung núi, cách Phan Rang chưa đầy 
40 km. Nếu đi từ Phan Rang khoảng 15 km 
theo quốc lộ 1A đến làng Chăm Văn Lâm, 
rẽ trái và băng qua vùng bằng lăng khoảng 
8 km là đến chỏm núi Đại Bàng. Sau đó đi 
thêm 7 km nữa là đến Sơn Hải, từ đây đi xe 
thẳng vào sa mạc, đến cột mốc cuối cùng thì 
để xe lại cho thiên nhiên giữ hộ, vượt thêm 
một trảng cát dài và khoảng hơn 1 km dốc 
núi là đến hải đăng Mũi Dinh.

     Trước mắt, một sa mạc cát rộng lớn nằm 
dưới chân núi sát bờ biển bao la. Một ngôi 
làng nhỏ sát mép biển, những đàn dê nhởn 
nhơ, những khối đá lớn có hình thù lạ mắt 
đáng để bạn chụp ảnh. Tuy không nằm 
ở trên đảo xa, nhưng ngọn hải đăng Mũi 
Dinh cũng heo hút và vắng bóng người. Từ 
đó đến nay, đêm nào hải đăng cũng sáng 
đèn, nhấp nháy để báo hiệu cho tàu thuyền 
hoạt động trong vùng biển Ninh Thuận – 
Bình Thuận định hướng và xác định vị trí 
của mình. Tháp đèn Hải đăng Mũi Dinh 
có chiều cao 16m, tâm sáng 186m,  có tầm 
hiệu lực (tọa độ địa lý) ban ngày 33 hải lý, 
ban đêm 26 hải lý, đặc tính ánh sáng trắng 
với chu kỳ 10s.
     Muốn lên đến Mũi Dinh phải đi bộ, 
leo núi, đường dốc ngoằn ngoèo cả 
tiếng đồng hồ. Bù lại, cái mà Mũi Dinh 
có thể “chiêu đãi” khách đầu tiên là gió 
và ngắm cảnh bốn bề. Vì nằm ở vị trí 
có thể hứng cả gió Tây Nam lẫn Đông 

Bắc nên mùa nào gió kéo qua đây 
cũng lên đến cấp 7. Gió rít qua các khe 
cửa hú lên những tràng dài suốt đêm. 
Trong ngôi nhà có tường dày nửa mét 
theo phong cách kiến trúc của người 
Pháp với những chiếc cửa cao, hành 
lang dài hun hút, tiếng gió rít gợi lên 
cảm giác thật lạ. Để duy trì cho “mắt 
biển” hoạt động suốt năm, sáu công 
nhân đèn biển tại đây đã bao năm nay 
thầm lặng bám trụ, duy trì cho hải 
đăng hoạt động liên tục. Dù nắng mưa 
hay giông bão, cứ khi trời sẩm tối thì 
ngọn hải đăng lại tỏa sáng, dẫn đường 
cho tàu thuyền hành hải an toàn. Công 
việc có vẻ đơn giản, nhưng để duy trì 
cho hải đăng hoạt động liên tục, họ 
phải thường xuyên bảo trì cả một hệ 
thống điện năng lượng mặt trời, bình 
ắc quy và máy phát điện dự phòng để 
trong tư thế luôn sẵn sàng cho những 
ngày mưa bão.

Hải đăng Mũi Dinh năm 1904
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     Suốt đêm, ngọn hải đăng lặng lẽ quét 
những luồng sáng dài trên mặt biển, trong 
vòng bán kính trên 50 km, các tàu đi biển 
sẽ thấy ngọn đèn nhấp nháy như một vì 
sao theo chu kỳ. Ngày xưa, lúc chưa có 
máy phát điện, hải đăng Mũi Dinh thắp 
bằng đèn dầu và vòng kính hội tụ xoay 
bằng một quả tạ nặng chừng 10kg, được 
nhân công kéo lên, quả tạ rơi xuống sẽ 
làm đèn xoay. Hải đăng được dân đi biển 
gọi bằng cái tên thân thương: “mắt biển”.
     Một mình với ngọn đèn biển, phiên 
trực của người gác đèn biển kéo dài suốt 
đêm và thật vắng vẻ. Xa xa, ánh đèn thị xã 
Phan Rang - Tháp Chàm hiện ra lung linh 
quyến rũ. Đứng trên “mắt biển” Mũi Dinh 
thấy trời biển sao sáng lung linh. Nhìn 
xuống mặt biển tối như bưng, ngọn đèn 
nhấp nháy hẳn không chỉ giúp cho tàu 
thuyền xác định phương hướng trong hải 
trình thăm thẳm của mình mà còn làm 
yên lòng hàng vạn chiếc tàu đánh cá đang 
thả lưới trên vùng ngư trường phong phú 
và giàu có. 
     Hơn một trăm năm qua, hải đăng 
Mũi Dinh vẫn miệt mài thắp sáng và 
là người bạn tin cậy, trung thành của 
những người đi biển. Ánh sáng nhấp 
nháy của ngọn hải đăng không những 
dẫn đường, chỉ lối mà còn như thắp lên 
niềm tin và hy vọng, giúp cho những 
con tàu cập bến đỗ bình an.

Hải đăng Mũi Dinh ngày nay
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Hải đăng
ÔNG ĐỐC

Hải đăng
HÒN CHUỐI

Hải đăng
NÚI NAI

Hải đăng
DƯƠNG ĐÔNG

Hải đăng
AN THỚI

Hải đăng
HÒN CHÔNG

Hải đăng
RẠCH GIÁ

Hải đăng
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Hải đăng
BÃI CẠNH

Hải đăng
ĐÁ TRẮNG

Hải đăng
HÒN KHOAI

Hải đăng
BỒ ĐỀ

Hải đăng
HÒN NƯỚC

Hải đăng
HÒN HẢI

Hải đăng
BA KIỀM

Hải đăng
KÊ GÀ

Hải đăng
CỬA TIỂU

Hải đăng
THỔ CHU

Hải đăng
NAM DU

Hải đăng
HỒ TÀU

Hải đăng
PHAN THIẾT

Hải đăng
VŨNG TÀU

Hải đăng
AVAL

Hải đăng
BA ĐỘNG

Hải đăng
MŨI DINH

Hải đăng
PHAN RÍ

Hải đăng
PHÚ QUÝ
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Hải đăng
TRƯỜNG SA LỚN

Hải đăng
ĐÁ LÁT

Hải đăng
PHÚC TẦN

Hải đăng
ĐÁ TÂY

Hải đăng
SINH TỒN

Hải đăng
SONG TỬ TÂY

Hải đăng
TIÊN NỮ

Hải đăng
AN BANG

Hải đăng
BA KÈ

Hải đăng
HUYỀN TRÂN

Hải đăng
CÙ LAO XANH

Hải đăng
GÀNH ĐÈN

Hải đăng
ĐÀ RẰNG

Hải đăng
ĐẠI LÃNH

Hải đăng
HÒN NƯA

Hải đăng
HÒN ĐỎ

Hải đăng
HÒN LỚN

Hải đăng
MŨI CHỤT

Hải đăng
HÒN CHÚT

Hải đăng
BA NGÒI

Hải đăng
QUẾ ĐƯỜNG

Hải đăng
TRIỀU DƯƠNG



QUẢNG CÁO



- Thiết kế, đóng mới, sửa chữa bảo dưỡng, lắp đặt các phao báo hiệu hàng hải và các 
phao neo đậu tàu;
- Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác;
- Đóng mới các phương tiện thủy;
- Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu;
- Gia công, đóng mới các sản phẩm cơ khí;
- Kiểm định thiết bị công nghiệp;
- Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa;
- Kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam là doanh nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH
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