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Tàu Cửu Long thực hiện nhiệm vụ thay thả phao, tiếp tế, 
kiểm tra hệ thống đèn biển

Hải đăng Aval - Cần Giờ

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG NAM BỘ 

Hải đăng Kê Gà - Bình Thuận

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ 
thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Điều tiết đảm bảo an 
toàn hàng hải | Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn 
hàng hải: AIS, VTS, DGPS... và hệ thống kĩ thuật bảo đảm an 
toàn hàng hải | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu 
| Sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ ngành hàng hải, 
sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải 
và công nghiệp khác | Cho thuê phương tiện vận tải đường 
bộ, đường thủy, container | Đầu tư kinh doanh bất động sản 
và dịch vụ cho thuê văn phòng | Kinh doanh dịch vụ cảng 
biển, bến cảng, kho bãi, kho ngoại quan | Vận tải biển, dịch 
vụ bốc dỡ hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch 
| Mua bán vật tư, thiết bị hàng hải | Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ là doanh 
nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam.
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Chế bản và in tại Nhà in Lê Quang Lộc

GIÁ: 45.000 VNĐ

Bạn đọc thân mến!
 Năm 2014 khép lại với tin vui nhân đôi cho ngành hàng hải từ hai 
điểm sáng lớn về an toàn, an ninh hàng hải. Đó là lần đầu tiên sau 15 năm là 
thành viên của tổ chức Tokyo MOU, đội tàu biển Việt Nam đã thoát khỏi “danh 
sách đen”, bỏ qua “danh sách xám”, bước thẳng vào “danh sách trắng” của 
tổ chức này. Thêm vào đó là số vụ, người chết và mất tích giảm mạnh 47% so 
với năm 2013, không có người bị thương, góp phần hoàn thành Năm An toàn 
giao thông 2014. 
 Để có được thành quả ấn tượng này, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của 
Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải là sự cố gắng, nỗ lực chung của các cơ quan, 
đơn vị ngành hàng hải từ Cục Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ hàng hải, các 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và miền Bắc đến các chủ tàu, 
thuyền viên… trong việc đề ra và thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan trong nước và quốc tế. 
 Đây sẽ là động lực để ngành hàng hải tiếp tục làm tốt công tác an 
toàn, an ninh hàng hải năm 2015, góp phần làm tiền đề cho các ngành kinh tế 
biển Việt Nam phát triển, lập nên những thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm 
Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải 
(28/8/1945 – 28/8/2015). 
 Tạp chí Biển số đặc biệt xuân Ất Mùi năm 2015 xin chia sẻ tin vui này 
tới quý độc giả. Hy vọng rằng, niềm vui nhân đôi cùng với hương xuân đang 
lan tỏa khắp mọi nhà sẽ mang đến cho các bạn và gia đình một năm mới may 
mắn, thành công, vạn sự như ý!

 Trân trọng!

Lời tòa soạn

Số xuân Ất Mùi - tháng 01, 2015

www.vms-south.vn

Du
xuân

trên sóng nước

nét đẹp
đua thuyền

truyền thống

dê trong
văn hóa

việt

doanh nghiệp

vì người
lao động

Ảnh bìa: Đua thuyền truyền thống

Trưởng Ban biên tập

Tổng Giám đốc
ThS. Phạm Quốc Súy



Địa chỉ: 436 Đào Sư Tích, ấp 3, X. Phước Lộc, H. Nhà Bè, TP. HCM | VPGD: 18 đường 16, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM 
Tel: +84 8 22189069 | Fax: +84 8 62621416 | Email: tuongvycompany@yahoo.com.vn

         Ngày 14 tháng 06 năm 2007: Công ty TNHH XD&TM Tường Vy chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh số 0305023675 của Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.

         Công ty TNHH XD &TM Tường Vy được chuyển đổi từ Công ty CP XD & TM Tường Vy, là một trong những đơn vị 
mạnh trong lĩnh vực xây dựng các công trình thủy. Từ khi thành lập Công ty Tường Vy đã không ngừng kiện toàn bộ 
máy tổ chức, đầu tư trang thiết bị hiện đại, thiết bị có trọng tải lớn… đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc, 
nâng cao chất lượng công trình. Đồng thời sử dụng tối đa mọi nguồn lực, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 
nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho cán bộ công nhân viên, công nhân kỹ thuật...

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY
TUONG VY CONSTRUCTION&TRADING CO.,LTD

Chúc mừng năm mới

HAPPY NEW YEAR



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
DẪN ĐẦU VỀ CÔNG TÁC

cỔ phẦn hóa08 32

38

44

VMS-SOUTH - DOANH NGHIỆP
vÌ ngưỜi Lao đỘng

hẢi đỒ điện tỬ
gia tăng

AN TOÀN HÀNG HẢI

14

28

MaLtEsE FaLcon
CỘT BUỒM HUYỀN THOẠI

XUÂN TRÊN
rẺo cao

Ma thuẬt
KỲ LÂN BIỂN



SWALLOW’S NEST
LÂu đÀi tÌnh yêu

du XuÂn
TRÊN SÓNG NƯỚC

DÊ TRONG
văn hóa việt

62

72

58 84

109

116

tÀu cỔ X3
600 năM
DƯỚI ĐÁY BIỂN

đua thuyền BuỒM
LƯỚT CÙNG SÓNG GIÓ

9 điều thÚ vỊ
VỀ HẢI ĐĂNG
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Bộ GTVT dẫn đầu công tác

Cổ phần hóa
năM 2014: dẫn đẦu 
công tác cph
     Năm 2014, Bộ đã hoàn 
thành cổ phần hóa 10 
Công ty mẹ - Tổng công 
ty thuộc Bộ theo đúng kế 
hoạch được phê duyệt. 
Phương án cổ phần hóa 
Tổng công ty Hàng không 
Việt Nam (HKVN) đã 
được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt và ngày 
14/11/2014 đã phát hành 
thành công trên 49 triệu 
cổ phần (3,475% vốn điều 
lệ) thông qua đấu giá công 
khai. Ngay sau đó, Tổng 
công ty thực hiện bán cổ 
phần cho người lao động, 
tổ chức công đoàn theo 
quy định, đồng thời, tiếp 
tục thực hiện quy trình 
lựa chọn và bán cổ phần 
cho nhà đầu tư chiến lược, 

dự kiến cuối Quý I/2015 
sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông lần đầu, Quý II/2015 
sẽ chính thức chuyển sang 
hoạt động theo mô hình 
công ty cổ phần. Đối với 
10 Công ty mẹ - Tổng 
công ty, sau cổ phần hóa, 
các doanh nghiệp chuyển 
từ sở hữu nhà nước sang 
đa sở hữu. Thông qua 
cổ phần hóa, các doanh 
nghiệp đã huy động được 
nhiều nguồn lực của xã 
hội, vốn chủ sở hữu tăng 
17,21%, hệ số nợ phải trả/
vốn chủ sở hữu giảm 
18,3%. Các doanh nghiệp 
được chủ động quyết định 
toàn bộ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, công 
tác tổ chức quản lý doanh 
nghiệp được công khai, 
minh bạch, chặt chẽ, năng 

suất lao động tăng nhanh, 
doanh thu tăng 10,27%, 
lợi nhuận trước thuế tăng 
43,29%, thu nhập bình 
quân người lao động 

tăng 13,21%. Những kết 
quả đạt được như trên là 
minh chứng khẳng định 
chủ trương đúng đắn của 
Đảng, Quốc hội và Chính 

Phạm hoàng (Th)

Liên tục Là đơn vị dẫn 
đầu cả nước về công 
tác cổ phần hóa (cph), 
những năm gần đây, Bộ 
giao thông vận tải (gtvt) 
đã thể hiện rõ năng Lực 
quản Lý và điều hành 
hiệu quả thông qua 
những giải pháp quyết 
Liệt, đồng Bộ.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.
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phủ về cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước, 
thực hiện đúng mục tiêu 
của cổ phần hóa, đó là: 
Huy động vốn của các 
nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài để nâng 
cao năng lực tài chính, 
đổi mới công nghệ, đổi 
mới phương thức quản lý 
nhằm nâng cao hiệu quả 
và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế; Bảo đảm hài 
hòa lợi ích của Nhà nước, 
doanh nghiệp, nhà đầu tư 
và người lao động trong 
doanh nghiệp.
     Ngoài ra, trong năm 
2014, Bộ cũng đã cổ phần 
hóa 03 Công ty mẹ - Tổng 
công ty  và 50 công ty, đơn 
vị sự nghiệp, cụ thể: Đã 
thẩm định, phê duyệt giá 
trị doanh nghiệp cho 50 
doanh nghiệp, phê duyệt 
phương án cổ phần hóa 
39 doanh nghiệp thành 
công ty cổ phần, trong đó 
37 doanh nghiệp đã hoàn 
thành IPO. Các doanh 
nghiệp còn lại sẽ tiếp tục 
thực hiện các quy trình, 
thủ tục để hoàn thành 

IPO vào đầu năm 2015. 
Như vậy, năm 2014, Bộ 
đã hoàn thành IPO 48 
doanh nghiệp trên tổng 
số 143 doanh nghiệp của 
cả nước, tiếp tục là đơn vị 
dẫn đầu cả nước về công 
tác cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước.
     Song song với công 
tác CPH, Bộ cũng tăng 
cường công tác tái cơ cấu 
nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các doanh 
nghiệp nhà nước, kết quả 
đạt được đối với một số 
doanh nghiệp trọng điểm 
cụ thể như sau:
•    Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam: Hoàn thiện 
phương án tái cơ cấu nợ 
báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ. Đến nay, Tổng công 
ty đã thực hiện giải thể, 
dừng hoạt động 05 doanh 
nghiệp; sáp nhập 01 
doanh nghiệp; thực hiện 
các thủ tục để phá sản 02 
doanh nghiệp; thực hiện 
thoái vốn tại 27 doanh 
nghiệp, trong đó thoái vốn 
triệt để và giảm đầu mối 
được 22 doanh nghiệp, 

tổng số tiền thu về đạt 532 
tỷ đồng, số lượng còn lại 
sẽ hoàn thành trong năm 
2015 theo đúng đề án tái 
cơ cấu đã được phê duyệt. 
Căn cứ tình hình thực 
tế triển khai Đề án và đề 
xuất của Tổng công ty, 
Bộ GTVT đã báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ xem 
xét, cho phép điều chỉnh 
một số nội dung của Đề 
án tái cơ cấu Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam 
giai đoạn 2012 - 2015  và 
đã được Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý.
•    Tổng công ty Công 
nghiệp tàu thủy: Đã 
hoàn thành việc rút vốn 
thương hiệu tại 61/66 
doanh nghiệp; giảm đầu 
mối được 50/236 đơn 
vị. Tổng số lao động đã 
được giải quyết chế độ từ 
tháng 4/2013 (thời điểm 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Đề án tái cơ cấu) 
đến nay là 10.941 người. 
Đối với số lao động còn lại 
trong các doanh nghiệp 
không giữ lại trong mô 
hình Tổng công ty, Bộ 

chỉ đạo Tổng công ty tiếp 
tục tái cơ cấu cùng với lộ 
trình tái cơ cấu các doanh 
nghiệp. Đồng thời, Bộ đã 
tập trung chỉ đạo Tổng 
công ty thực hiện rà soát 
toàn bộ tình hình tài 
chính, công nợ, lao động, 
tài sản và hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của từng 
đơn vị thành viên; phê 
duyệt Đề án tái cơ cấu 8 
đơn vị thành viên được 
giữ lại trong mô hình theo 
hướng thu gọn mô hình 
tổ chức, chỉ giữ lại nhà 
máy đóng tàu trong các 
doanh nghiệp, triển khai 
thực hiện cổ phần hóa 07 
doanh nghiệp.
•    Tổng công ty Đường 
sắt Việt Nam: Chuyển 
biến khá tích cực và đạt 
được một số nội dung của 
Đề án tái cơ cấu đã được 
Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Trong đó, nổi 
bật là việc sắp xếp lại các 
doanh nghiệp khối vận tải 
phù hợp với nhu cầu sản 
xuất, kinh doanh, đảm 
bảo ổn định, không gây 
ảnh hưởng đến hoạt động 
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sản xuất, kinh doanh của 
Công ty mẹ và kế hoạch 
chạy tàu, bám sát mục 
tiêu đổi mới toàn diện 
ngành đường sắt; hoàn 
thành cổ phần hóa Công 
ty In Đường sắt và Công 
ty In Đường sắt Sài Gòn; 
hoàn thành thoái vốn 
tại 5/13 doanh nghiệp 
theo phương án đã được 
phê duyệt và xây dựng 
phương án thoái vốn tại 
14 doanh nghiệp còn lại; 
xây dựng phương án sắp 
xếp, cổ phần hóa đối với 
các doanh nghiệp thuộc 
lĩnh vực cơ khí và khối 
kết cấu hạ tầng; tách công 
tác quản lý kết cấu hạ tầng 
với quản lý vận tải.
     Thực hiện Nghị quyết 
số 15/NQ-CP ngày 
06/3/2014 của Chính phủ, 
Bộ đã tập trung chỉ đạo, 
đẩy mạnh công tác thoái 
vốn tại các doanh nghiệp 
nhà nước không cần nắm 
cổ phần chi phối. Kết quả, 
đã thoái vốn tại các doanh 
nghiệp thuộc các Tổng 
công ty và thoái vốn nhà 
nước tại 02 công ty mẹ - 
Tổng công ty với tổng số 

tiền thu về trên 1.098 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, Bộ đã 
sớm ban hành Quy chế 
hoạt động của Người đại 
diện theo ủy quyền của 
Bộ GTVT đối với phần 
vốn nhà nước đầu tư tại 
doanh nghiệp, trên cơ sở 
đó, giám sát và chỉ đạo 
người đại diện thực hiện 
quyền, trách nhiệm của 
cổ đông tại các công ty cổ 
phần, trong đó tập trung 
vào việc xây dựng, thực 
hiện chiến lược, kế hoạch 
phát triển trung hạn và 
kế hoạch kinh doanh 
hàng năm của công ty, 
các giải pháp phát triển 
thị trường, huy động vốn, 
tiếp thị và áp dụng công 
nghệ, sắp xếp và hoàn 
thiện cơ cấu tổ chức, lao 
động nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp. 
Bộ cũng đã quyết liệt 
triển khai, thực hiện giám 
sát tài chính các doanh 
nghiệp theo Nghị định 
số 61/2013/NĐ-CP của 
Chính phủ và các văn bản 
hướng dẫn, hoàn thành 
xếp loại doanh nghiệp 

năm 2013 cho các doanh 
nghiệp thuộc Bộ. Qua đó, 
kịp thời phát hiện, chỉ 
đạo khắc phục các tồn tại, 
có biện pháp nâng cao 
hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, cải thiện tình 
hình tài chính của doanh 
nghiệp. Kết quả giá trị sản 
xuất công nghiệp GTVT 
năm 2014 đạt 11.536,3 tỷ 
đồng, vượt 4,9% kế hoạch 
năm và tăng 18,8% so với 
năm 2013; doanh thu đạt 
13.940,9 tỷ đồng, vượt 
18,6% kế hoạch năm và 
tăng 56,9% so với năm 
2013. Trong đó:
•    Công nghiệp ô tô: giá 
trị sản xuất đạt 5.816,8 tỷ 
đồng, vượt 10,1% kế hoạch 
năm và tăng 33,7% so với 
năm 2013; doanh thu đạt 
6.299 tỷ đồng, vượt 8% kế 
hoạch năm và tăng 59,9% 
so với năm 2013. Sản 
phẩm chủ yếu: sản xuất 
6.930 xe chở khách, xe 
buýt, xe tải các loại.
•    Công nghiệp tàu thủy: 
Giá trị sản xuất công 
nghiệp đạt 5.719,5 tỷ 
đồng, vượt 0,1% kế hoạch 
năm và tăng 10,1% so với 

năm 2013; doanh thu đạt 
7.641,9 tỷ đồng, vượt 29% 
kế hoạch năm và tăng 
72,7% so với năm 2013. 
Hoàn thành, bàn giao 76 
tàu các loại.

năM 2015: tiếp tục 
quyết Liệt cẢi cách
     Năm 2015 là năm có 
ý nghĩa rất quan trọng, 
là năm cuối thực hiện Kế 
hoạch phát triển KT-XH 
5 năm 2011-2015, là năm 
tiến hành đại hội Đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội 
Đại biểu Đảng toàn quốc 
lần thứ XII, là năm với 
nhiều ngày lễ kỷ niệm 
trọng đại của đất nước: 
Kỷ niệm 70 năm Ngày 
Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm 
40 năm Ngày Giải phóng 
miền Nam, thống nhất 
đất nước... và Kỷ niệm 70 
năm Ngày Truyền thống 
và Đại hội Thi đua yêu 
nước của ngành GTVT 
(28/8/1945 - 28/8/2015).
     Với phương châm hành 
động của toàn ngành 
GTVT năm 2015 là “Phát 
huy truyền thống 70 năm 
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đi trước mở đường, tiếp 
tục đổi mới, quyết liệt cải 
cách, vì sự hài lòng hơn 
của người dân và doanh 
nghiệp”, tập thể Lãnh đạo 
Bộ, cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động 
ngành GTVT tiếp tục đoàn 
kết, nỗ lực phấn đấu nhiều 
hơn nữa, đẩy mạnh tái cơ 
cấu tổng thể ngành GTVT, 
quán triệt, thực hiện 
nghiêm các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, Quốc 
hội, Chính phủ; quyết liệt 
triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 01/NQ-CP ngày 
03/01/2015 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo điều 
hành thực hiện kế hoạch 
phát triển KT-XH và dự 
toán NSNN năm 2015, góp 
phần cùng cả nước bảo 
đảm ổn định kinh tế vĩ mô, 
duy trì tốc độ tăng trưởng 
hợp lý, bền vững, giữ vững 
ổn định chính trị, đảm bảo 

an ninh, quốc phòng và trật 
tự, an toàn xã hội; quyết 
tâm thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển KT-XH 5 
năm 2011-2015, tạo động 
lực chuẩn bị cho kế hoạch 
phát triển KT-XH 5 năm 
tiếp theo 2016-2020.
Để đạt được mục tiêu năm 
2015, Bộ đã đưa ra 4 việc 
lớn cần làm đối với công 
tác sắp xếp, đổi mới, cổ 
phần hóa và nâng cao hiệu 
quả hoạt động các doanh 
nghiệp nhà nước, đó là: 
•    Hoàn thành việc quyết 
toán, bàn giao vốn nhà 
nước sang công ty cổ phần 
đối với các doanh nghiệp 
đã được phê duyệt phương 
án cổ phần hóa, thực 
hiện IPO trong năm 2014. 
Hoàn thành cổ phần hóa 
14 doanh nghiệp, triển 
khai thực hiện cổ phần 
hóa 29 doanh nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp theo đúng 
mục tiêu, kế hoạch. 

•    Tiếp tục chỉ đạo các 
Tổng công ty thực hiện 
đề án tái cơ cấu, thoái 
vốn theo kế hoạch đã 
được phê duyệt, đặc biệt 
tập trung chỉ đạo đối 
với Tổng công ty Công 
nghiệp tàu thủy, Tổng 
công ty Hàng hải Việt 
Nam. Trong đó, trọng 
tâm là tái cơ cấu tài chính 
đối với Công ty mẹ - 
Tổng công ty và tái cơ cấu 
170 doanh nghiệp thuộc 
nhóm không giữ lại trong 
mô hình Tổng công ty 
Công nghiệp tàu thủy.
•    Tập trung tăng cường 
công tác giám sát, chỉ đạo 
chặt chẽ Người đại diện 
phần vốn nhà nước tại các 
doanh nghiệp là công ty 
TNHH MTV, công ty cổ 
phần nhằm hoàn thành 
các mục tiêu, nhiệm vụ, 
bảo toàn và nâng cao hiệu 
quả sử dụng vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp.

•    Tập trung nâng 
cao năng lực quản trị, 
hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh, sức cạnh tranh 
của các doanh nghiệp 
thuộc Bộ tương xứng với 
nguồn lực được giao. Đảm 
bảo cho doanh nghiệp 
nhà nước làm tốt vai trò 
là công cụ góp phần điều 
tiết vĩ mô, định hướng 
sự phát triển, tạo môi 
trường thuận lợi, thúc đẩy 
các doanh nghiệp thuộc 
thành phần kinh tế khác 
cùng phát triển.
     Hy vọng rằng, thông 
qua những mục tiêu và giải 
pháp cụ thể, đồng bộ, quyết 
liệt này, Bộ GTVT sẽ tiếp 
tục giữ vững và phát huy 
được thành tích dẫn đầu 
trong công tác đổi mới, tái 
cơ cấu doanh nghiệp nhà 
nước, xứng đáng với niềm 
tin của Đảng, Chính phủ và 
nhân dân cả nước những 
năm qua 

tin tỨc & sỰ Kiện



12 | biển | 01 - 2015

An toàn, an ninh hàng hải

Điểm sáng
năm An toàn giao thông 2014Vân Anh

Số vụ, người chết và 
mất tích giảm mạnh 47% 
So với năm 2013, không 

có người Bị thương 
cùng với việc đội tàu 

Biển việt nam thoát 
khỏi danh Sách đen, 

Bỏ qua danh Sách xám, 
vào danh Sách trắng 
của tokyo mou Sau 15 

năm việt nam Là thành 
viên. an toàn, an ninh 

hàng hải chính Là điểm 
Sáng của năm an toàn 

giao thông 2014.

Quán triệt Chỉ 
thị số 18-
CT/TW của 
Ban Bí thư 

TW Đảng (khóa XI) về 
“Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với 
công tác bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông 
đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và 
khắc phục ùn tắc giao 
thông”, Nghị quyết số 
88/NQ-CP của Chính 
phủ về “Tăng cường giải 
pháp bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông” và các 
văn bản chỉ đạo của Ủy 
ban An toàn giao thông 
quốc gia và Bộ GTVT; 

các cơ quan, đơn vị hàng 
hải đã triển khai quyết 
liệt, đồng bộ các giải 
pháp công tác đảm bảo 
an toàn giao thông năm 
2014. Kết quả số vụ, số 
người chết và mất tích 
giảm mạnh 47% so với 
năm 2013, không có 
người bị thương.

STT

1

2

3

ĐơN vị

vụ

người

người

2013

30

19

0

2014

16

10

0

TuyệT Đối

-14

-9

0

%

-46,6

-47,3

0

TăNG GiảmChỉ Tiêu

Số vụ tai nạn

Số người chết và mất tích

Số người Bị thương

Tình hình tai nạn hàng hải năm 2014 (đến ngày 15/12/2014).
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STT

1

2

3

ĐơN vị

Lượt

Lượt

%

2012

785

54

6,88

2013

767

47

6,13

2014 (dự kiến)

745

26

3,49

Chỉ Tiêu

Số Lượt tàu Bị kiểm tra

Số Lượt tàu Lưu giữ

tỉ Lệ tàu Lưu giữ

     Bên cạnh đó, Cục 
HHVN đã phối hợp 
với cơ quan liên quan 
triển khai đồng bộ các 
biện pháp, tăng cường 
tuyên truyền phổ biến 
cho chủ tàu, triển khai 
kiểm tra tàu biển Việt 
Nam hoạt động tuyến 
quốc tế (25 Cảng vụ 
Hàng hải đã thực hiện 
kiểm tra 822 lượt tàu 
biển Việt Nam hoạt 
động tuyến quốc tế, 
phát hiện 743 lượt tàu 
có khiếm khuyết với 
tổng số 9.309 khiếm 
khuyết)…. Kết quả năm 
2014 đạt tỉ lệ lưu giữ 
3,49% (so với 5,5% mục 
tiêu của Đề án). Với 
kết quả đạt được sau 03 
năm (2012, 2013, 2014) 
đội tàu biển Việt Nam 
đã thoát khỏi Danh 
sách đen, bỏ qua Danh 
sách xám vào Danh 
sách trắng của Tokyo 
MOU sau 15 năm Việt 
Nam là thành viên.

     Tình hình an ninh 
cảng biển tiếp tục được 
bảo đảm, trong năm 
không có sự cố an ninh 
nghiêm trọng nào xảy ra 
trong hệ thống cảng biển 
Việt Nam. Việt Nam vẫn 
là điểm đến an toàn cho 
các tàu biển nước ngoài. 
Các tổ chức APEC và 
US Coast Guard đánh 
giá cao việc triển khai 
Bộ luật an ninh cảng và 
tàu biển (ISPS) của Việt 
Nam, tạo thuận lợi cho 
hàng hóa vào thị trường 
Mỹ, Châu Âu.
     Định kỳ, Cục Hàng 
hải Việt Nam phối hợp 
với các đơn vị thuộc 
Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, địa phương và 
các lực lượng liên quan 
tổ chức diễn tập an ninh 
cảng biển để các cơ quan 
quản lý và các doanh 
nghiệp cảng biển trong 
cả nước tham khảo học 
tập kinh nghiệm, tránh 
bị động khi xảy ra tình 

huống thực. Đầu tháng 
12/ 2014, Cục đã tổ chức 
thành công diễn tập tại 
Bà Rịa - Vũng Tàu.   
     Phát huy kết quả đạt 
được năm 2014, bước 
sang năm 2015, các cơ 
quan, đơn vị hàng hải sẽ 
tiếp tục triển khai thực 
hiện quyết liệt văn bản 
của Ban Bí thư, Chính 
phủ, Ủy ban ATGT Quốc 
gia và Bộ GTVT đã ban 
hành về công tác ATGT, 
ATGT hàng hải và đường 
thủy nội địa, đảm bảo 
hoàn thành Năm An toàn 
giao thông 2015. Đồng 
thời, chú trọng công tác 
tuyên truyền phổ biến kết 
hợp với kiểm tra giám sát 
các quy định pháp luật 
về an toàn, an ninh hàng 
hải đến các đối tượng 
liên quan trong hoạt 
động hàng hải và duy trì 
kết quả đội tàu biển Việt 
Nam nằm ngoài danh 
sách đen của Tokyo MOU 
đã đạt được 
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tổng công ty Bảo 
đảm an toàn 
hàng hải miền 
Nam là doanh 

nghiệp hoạt động công ích 
trong lĩnh vực hàng hải. 
Tổng công ty hiện có 16 
đơn vị thành viên, với tổng 
số 1.800 lao động. Trụ sở 
các đơn vị đóng chân trên 
các địa bàn: Vũng Tàu, 
TP.HCM, Cần Thơ, Quy 
Nhơn và Nha Trang; hoạt 
động chủ yếu trên các lĩnh 
vực: Quản lý vận hành hệ 
thống báo hiệu hàng hải 
đèn biển, luồng tàu biển; 
Hoa tiêu hàng hải, trục vớt 
cứu hộ tàu thuyền; Nạo 
vét, khảo sát, xây dựng, 
thiết kế, lắp đặt các công 
trình, thiết bị báo hiệu 
hàng hải; Phối hợp với 

các ngành chức năng bảo 
vệ môi trường biển và an 
ninh quốc phòng… 
     Thực hiện và hoàn 
thành xuất sắc ngần ấy 
nhiệm vụ trong lưu vực 
hàng hải lớn nhất cả nước 
kéo dài từ phía Nam cây 
đèn Sa Huỳnh, tỉnh Quảng 
Ngãi đến hết địa phận tỉnh 
Kiên Giang, bao gồm cả 
khu vực quần đảo Trường 
Sa, đòi hỏi CBCNV Tổng 
công ty phải vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thử 
thách, hiểm nguy, dám 
sống, làm việc giữa nghìn 
trùng núi cao, biển sâu, nơi 
có xoáy lốc, đá ngầm.   Vì 
vậy, để người lao động yên 
tâm công tác, Công đoàn 
và Chính quyền Tổng 
công ty luôn luôn quan 

tâm, chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp 
pháp của mọi CBCNV. 
Bên cạnh việc duy trì việc 
làm thường xuyên, ổn 
định thu nhập, thực hiện 
đầy đủ các chế độ BHXH, 
BHYT, BHTN cho người 
lao động, Tổng công ty còn 
chú trọng công tác khám 
sức khỏe định kỳ, bảo đảm 
an toàn vệ sinh lao động, 
trang bị bảo hộ lao động, 
hạn chế tối đa rủi ro tai 
nạn, bệnh nghề nghiệp cho 
người lao động. 
     Đảng ủy, Chính quyền, 
Công đoàn, Đoàn Thanh 
niên Tổng công ty thường 
xuyên phối hợp, tạo ra 
nhiều phong trào, hoạt 
động thiết thực, ý nghĩa 

VMS-South - doanh nghiệp
Vì người lao động Phạm hoàng 

với những người Lao 
động đã và đang Làm 
việc tại tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền nam (vmS-
South), tổng công ty 
thực Sự Là mái nhà 
chung thân thương 
và ấm áp, nơi mọi người 
được quan tâm, chăm 
Lo chu đáo đời Sống 
vật chất, tinh thần, hỗ 
trợ những Lúc khó 
khăn, hoạn nạn và tạo 
điều kiện để phát triển, 
cống hiến.

VMS-South vinh dự vào “top” 85 doanh nghiệp toàn quốc nhận danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động” 2014.
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với CBCNV: Tổ chức thăm 
hỏi, động viên, tặng quà 
những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, các dịp 
hiếu, hỉ, lễ, Tết; Tổ chức 
Hội thao, Hội diễn văn 
nghệ tạo điều kiện cho 
người lao động rèn luyện 
sức khỏe, phát huy khả 
năng văn hóa, văn nghệ, 
tăng cường cơ hội giao lưu, 
gắn kết các CBCNV trong 
toàn Tổng công ty; Tổ chức 
vui Tết Trung thu, tặng 
quà cho con em CBCNV 
dịp 1/6; Tổ chức Ngày hội 
cho chị em phụ nữ dịp 8/3, 
20/10; Tổ chức tham quan, 
du lịch hàng năm và các 
chương trình từ thiện – xã 
hội, xung kích vì cộng 
đồng, thể hiện trách nhiệm 
công dân với Tổ quốc… 
     Đặc biệt, với đội ngũ 
công nhân gác đèn biển 
trên quần đảo Trường Sa, 
nơi có vị trí hết sức quan 
trọng về kinh tế - chính 
trị - an ninh quốc phòng 
và cũng là “quần đảo 
bão tố” với điều kiện tự 

nhiên, thời tiết vô cùng 
khắc nghiệt, lại thêm 
những hiểm nguy rình 
rập từ việc tranh chấp 
chủ quyền giữa một số 
nước trong khu vực, Tổng 
công ty luôn dành trọn 
những tình cảm quý báu, 
những sự quan tâm, giúp 
đỡ chân tình mà sâu sắc 
nhất. Công đoàn Tổng 
công ty đã thành lập Quỹ 
“Vì công nhân hải đăng 
Trường Sa”, vận động 
toàn thể 1.800 CBCNV 
trong toàn Tổng công 
ty mỗi năm ủng hộ một 
ngày lương cơ bản, quyên 
góp cho quỹ nhằm tạo 
nguồn kinh phí tổ chức 
các chuyến thăm hỏi, 
tặng quà, động viên công 
nhân hải đăng Trường Sa 
vượt qua mọi khó khăn, 
gian khổ, vững tâm công 
tác, toàn tâm toàn ý gắn 
bó, xây dựng đơn vị. Vào 
dịp Tết Nguyên đán hàng 
năm, Tổng công ty còn 
bố trí cán bộ đến tận gia 
đình có anh em công tác 

tại Trường Sa ở các tỉnh 
thành phía Bắc như Hải 
Phòng, Nam Định, Hải 
Dương, Thái Bình, chúc 
Tết, tặng quà, thăm hỏi, 
thể hiện sự quan tâm 
không chỉ với “tiền tuyến” 
mà còn với “hậu phương” 
của người lao động, tiếp 
thêm sức mạnh cho anh 
em công nhân hải đăng 
Trường Sa quyết tâm bám 
trụ nơi đầu sóng ngọn gió, 
thiết lập và duy trì môi 
trường an toàn về hàng 
hải cho tàu thuyền qua lại, 
góp phần khẳng định chủ 
quyền, quyền chủ quyền 
biển đảo của Tổ quốc.
Công đoàn còn tham mưu 
với Chính quyền trong 
việc xây dựng và sử dụng 
“Quỹ hỗ trợ chính sách 
cho người lao động”, vận 
động CBCNV mỗi quý 
đóng góp một ngày lương 
cơ bản nhằm hỗ trợ người 
lao động nghỉ làm do suy 
giảm khả năng lao động, 
người lao động nghỉ hưu 
hoặc đủ tuổi nghỉ hưu 

nhưng không đủ thời gian 
tham gia BHXH để hưởng 
chế độ hưu trí theo quy 
định của Luật BHXH Việt 
Nam hiện hành, người lao 
động và gia đình thực sự 
gặp khó khăn do hỏa hoạn, 
thiên tai bất khả kháng… 
     Ngày 25/10, vượt qua 
hơn 1000 hồ sơ đăng ký, 
Tổng công ty vinh dự vào 
“top” 85 doanh nghiệp 
toàn quốc nhận danh hiệu 
“Doanh nghiệp vì người 
lao động” 2014. Đây là 
ghi nhận xứng đáng cho 
những chủ trương, chính 
sách đúng đắn cùng nhiều 
phong trào, hành động ý 
nghĩa, thiết thực của Đảng 
ủy, Chính quyền và Công 
đoàn Tổng công ty vì người 
lao động, đồng thời, cũng là 
niềm tự hào của các thế hệ 
CBCNV đã và đang gắn bó 
với mái nhà chung VMS-
South để từ đó mọi người 
thêm quyết tâm đoàn kết, 
thi đua lao động sáng tạo vì 
sự phát triển bền vững của 
doanh nghiệp 

Lễ khai mạc Hội thao VMS-South 2014.
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tỔng quan về vts
Sự hình thành và phát 
triển của VTS
     Với sự phát triển của 
hệ thống vô tuyến điện 
vào cuối thế kỷ XIX, 
việc liên lạc bằng vô 
tuyến điện ngày càng trở 
nên quan trọng. Thêm 
vào đó, sự phát triển của 
radar trong Thế chiến 
thứ hai góp phần theo 
dõi và giám sát một cách 
chính xác giao thông 
hàng hải. 

     Radar giám sát cảng 
đầu tiên của thế giới 
được đưa vào sử dụng từ 
tháng 7/1948 tại Liv-
erpool (Anh) và tháng 
3/1950, một hệ thống 
giám sát bằng radar được 
thành lập tại Long Beach, 
California – đây là hệ 
thống đầu tiên tại Mỹ. 
Thông qua hệ thống này, 
chính quyền ven biển có 
thể theo dõi hoạt động 
hàng hải của các tàu bằng 
radar, kết hợp với phương 

tiện phát đi những thông 
điệp liên quan đến hàng 
hải tới các tàu bằng vô 
tuyến điện, từ đó hệ 
thống VTS chính thức 
đầu tiên được thành lập. 
     Giá trị đầu tiên của 
VTS trong an toàn hàng 
hải được công nhận bởi 
Tổ chức Hàng hải quốc 
tế IMO theo Nghị quyết 
A.158 (ES.IV) khuyến 
cáo về hệ thống chỉ dẫn 
ra vào cảng được thông 
qua vào năm 1968. 

Ths. TRẦn VĂn ĐỨC

hệ thống điều phối 
giao thông hàng hải 

(veSSeL traffic Service 
- vtS), Sử dụng thiết Bị 
radar, hải đồ điện tử, 
máy Liên Lạc vhf và hệ 
thống nhận dạng tự 
động (aiS) Là công cụ 

hữu hiệu theo dõi hoạt 
động của tàu thuyền 

và cung cấp thông tin 
đảm Bảo an toàn hàng 

hải trong khu vực 
hoạt động của trạm, 

góp phần thiết yếu vào 
việc nâng cao năng 

Lực quản Lý cảng Biển.

Cảng biển Việt Nam

Cần lắp đặt VTS
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Chức năng của VTS
     Hệ thống quản lý 
giao thông tàu biển 
(VTS) được hiểu là các 
hoạt động giám sát và 
trợ giúp hoạt động giao 
thông của các tàu thuyền 
thương mại nhằm nâng 
cao hiệu quả, an toàn 
của việc khai thác cảng 
biển. Mục đích của dịch 
vụ giao thông hàng hải 
là nâng cao an toàn và 
hiệu quả của hoạt động 
hàng hải, an toàn sinh 
mạng trên biển, bảo vệ 
môi trường biển.  
Cấu trúc của VTS
     Về cơ bản, một trạm VTS 
có cấu trúc gồm 3 phần:
•     Phần sensor site: Vị 
trí các cảm biến như 
radar, camera,... được 

lựa chọn cẩn thận để thu 
được hiệu quả lớn nhất 
của hệ thống. Các cảm 
biến này được chia làm 
2 phần: phần phía ngoài 
hiện trường (second sen-
sor site) và phần trong 
phòng thiết bị (main 
sensor site). Các thiết bị 
lắp đặt phía ngoài được 
nối với những thiết bị 
bên trong bởi các mạng 
LAN, sử dụng sóng 
radio tần số MW, đường 
truyền ADSL,…
•     Phần VTS opera-
tor console: Hoạt động 
điều khiển VTS dựa vào 
những hiển thị về các 
thông số của các tàu mà 
hệ thống phát hiện được 
trên hải đồ điện tử, tiếng 
nói trên các phương tiện 

thông tin, và trên màn 
hình CCTV... 
•     Khối VTMS server 
là phần điều khiển của 
hệ thống, đó chính là 
bộ não của hệ thống 
VTS. Các phần mềm áp 
dụng trong khối này tùy 
thuộc vào cấu trúc lắp 
đặt hệ thống.

cẦn Lắp đặt vts 
cho các cẢng 
Biển việt naM
     Việt Nam hiện có 25 
Cảng vụ hàng hải, quản 
lý các hoạt động hàng 
hải dọc suốt bờ biển Việt 
Nam với hàng trăm bến 
cảng và khu chuyển tải; 
hệ thống luồng lạch sông 
biển đan xen dày đặc. 
Nhưng duy nhất có cảng 
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Sài Gòn, Hải Phòng đã 
đầu tư trang bị hệ thống 
VTS để quản lý, giám sát 
tàu bè di chuyển, neo đậu 
và ra vào khu vực cảng 
Sài Gòn - Vũng Tàu, khu 
vực cảng Hải Phòng. Một 
số cảng khác như Quảng 
Ninh, Đà Nẵng, Nha 
Trang,... vẫn chưa có hệ 
thống quản lý tàu trong 
cảng một cách chính xác, 
hiệu quả và hiện đại để 
theo kịp với xu hướng 
phát triển của thế giới. 
     Với xu thế hội nhập 
và sự phát triển nhanh 
chóng của nền kinh tế, 
những năm gần đây số 
lượng tàu thuyền hoạt 
động tại các khu vực 
cảng của nước ta ngày 
càng gia tăng mạnh mẽ, 
bao gồm các tàu lớn nhỏ 

của các chủ tàu Việt Nam 
và các tàu biển nước 
ngoài. Trước tình hình 
phát triển đó, bên cạnh 
việc phải mở rộng quy 
mô của các cảng biển 
Việt Nam, còn đòi hỏi 
vấn đề nâng cao an toàn 
trong hoạt động hàng hải 
cũng như vấn đề nâng 
cao năng lực quản lý Nhà 
nước trong lĩnh vực hàng 
hải phải được quan tâm 
đúng mức.
     Quản lý nhà nước 
tại vùng nước các cảng 
biển Việt Nam nói 
chung hiện nay chủ 
yếu bằng phương pháp 
nhân công, thủ công. 
Tàu thuyền đến vùng 
đón trả hoa tiêu, vào 
hoặc ra khỏi vùng nước 
cảng biển đều dựa vào 

thông tin được thông 
báo bởi hoa tiêu dẫn tàu 
hay thuyền trưởng qua 
VHF. Tàu thuyền chạy 
trong luồng có chấp 
hành đúng các quy định 
hàng hải hay không, có 
đi đúng với tốc độ quy 
định hay không đều khó 
kiểm chứng. Để giám 
sát vị trí neo đậu và một 
số hoạt động hàng hải 
khác đều phải sử dụng 
nhân công quan sát 
bằng mắt thường. Tuy hệ 
thống pháp luật đã hoàn 
thiện nhưng việc quản 
lý, giám sát việc tuân thủ 
pháp luật chưa nghiêm, 
không thường xuyên liên 
tục và có những chỉnh 
đốn vi phạm kịp thời thì 
cũng khó mang lại hiệu 
quả cao.
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     Tại Việt Nam, được 
sự quan quan tâm của 
Chính phủ, Bộ Giao 
thông vận tải đã giao 
Cục Hàng hải Việt Nam 
nghiên cứu, thiết lập dự 
án đầu tư xây dựng hệ 
thống VTS cho luồng 
Sài Gòn-Vũng Tàu bằng 
nguồn vốn ODA. Hệ 
thống này bao gồm 02 
trung tâm xử lý và 05 
trạm thu tín hiệu. Tuy 
nhiên, do một số lý 
do khách quan và chủ 
quan nên hệ thống này 

chưa phát huy tối đa 
hiệu quả.
     Xuất phát từ tình 
hình thực tế nói trên 
cho thấy, việc đảm bảo 
an toàn hàng hải và an 
ninh các tàu thuyền 
hoạt động trong khu 
vực cảng biển là cần 
thiết, cấp bách. Vì vậy, 
rất cần lắp đặt hệ thống 
VTS cho các cảng biển 
Việt Nam nhằm nâng 
cao tính an toàn cho 
các tàu thuyền hoạt 
động trong vùng nước 

cảng biển để đáp ứng 
các mục tiêu kinh tế, 
chính trị của Nhà nước. 
Lợi ích của việc thiết 
lập một trạm VTS là 
cho phép nhận dạng và 
giám sát các tàu thuyền, 
đưa ra kế hoạch chiến 
lược hoạt động của tàu 
thuyền, cung cấp thông 
tin hàng hải và trợ giúp 
hàng hải. Nó cũng giúp 
cho việc ngăn ngừa ô 
nhiễm và phối hợp ứng 
phó trong trường hợp 
xảy ra ô nhiễm biển 

an toÀn hÀng hẢi
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? Không chỉ thoát khỏi 
“danh sách đen”, bỏ 
qua “danh sách xám”, 

đội tàu biển Việt Nam 
còn bước thẳng vào “danh 
sách trắng” của Tokyo 
MOU – Đây có lẽ là tin 
vui đối với ngành Hàng 
hải Việt Nam khi năm 
cũ 2014 khép lại và năm 
mới Ất Mùi đang đến?

! Đúng vậy. Đây là tin 
vui đối với ngành Hàng 
hải Việt Nam nói riêng 

và ngành Giao thông vận 
tải  nói chung. 
     Bởi lẽ, những năm 
trước, về mặt khách quan, 
do ảnh hưởng của cuộc 
khủng hoảng kinh tế thế 
giới, ngành Vận tải biển 
Việt Nam gặp vô vàn 

thách thức và khó khăn; 
tuy nhiên về mặt chủ 
quan, nhiều tàu Việt Nam 
khi hoạt động tuyến quốc 
tế không đáp ứng các tiêu 
chuẩn về an toàn, an ninh 
hàng hải và phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường, khi 
hoạt động ở cảng nước 
ngoài luôn là đối tượng 
“ưu tiên” kiểm tra của 
các PSCO. Do vậy, số tàu 
biển của chúng ta bị lưu 
giữ rất cao.
     Trước tình hình đó, 
ngày 24/10/2011, Bộ 
GTVT đã ban hành Chỉ 
thị số 09/CT-BGTVT về 
việc tăng cường các biện 
pháp nhằm giảm thiểu 
tàu biển Việt Nam bị lưu 
giữ PSC ở nước ngoài, 
trong đó có đề ra các 

yêu cầu cụ thể đối với 
Cục Hàng hải Việt Nam 
(HHVN), Cục Đăng 
kiểm Việt Nam (ĐKVN), 
các cơ sở đào tạo sỹ 
quan, thuyền viên và các 
chủ tàu…
     Dưới sự chỉ đạo 
quyết liệt của Lãnh đạo 
Bộ GTVT, sự nỗ lực cố 
gắng của Cục HHVN, 
Cục ĐKVN và các 
Cảng vụ hàng hải, sự 
phối hợp của các chủ 
tàu, thuyền viên nên cả 
năm 2014, tàu biển Việt 
Nam bị lưu giữ tại cảng 
biển nước ngoài chỉ còn 
3,55%. Với kết quả đạt 
được sau 03 năm (2012, 
2013, 2014), không 
những đội tàu biển Việt 
Nam thoát khỏi “danh 

Thành công từ
Nỗ lực chung

hỒng mInh 

việc đội tàu Biển việt 
nam hoàn toàn thoát 
khỏi “danh Sách đen” 

của tokyo mou vào 
cuối năm 2014 Là tin vui 
đối với ngành hàng hải 

việt nam. phóng viên 
Tạp chí BiểN đã có 

Buổi phỏng vấn phó 
cục trưởng cục hàng 

hải việt nam nguyễn 
hoàng xoay quanh kết 

quả đáng mừng này.

Ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
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sách đen”, bỏ qua “danh 
sách xám” mà còn bước 
thẳng vào “danh sách 
trắng” của Tokyo MOU 
sau 15 năm là thành 
viên của tổ chức này.
     Với thứ hạng cao 
trong “danh sách trắng” 
của Tokyo MOU, tàu 
Việt Nam sẽ không còn 
là đối tượng bị “ưu tiên” 
kiểm tra của các chính 
quyền cảng nước ngoài. 
Một năm, thậm chí một 
năm rưỡi hoặc hai năm, 
các tàu trong đội tàu 
treo cờ Việt Nam mới 
bị chính quyền các cảng 
quốc tế kiểm tra một lần 
thay vì hai tháng, có khi 
mỗi tháng một lần như 
trước đây. Điều này cũng 
khẳng định uy tín của 
đội tàu biển Việt Nam 
được nâng lên đối với 
khu vực, trong Tổ chức 
Tokyo MOU và IMO.
     Tôi cũng muốn nhấn 
mạnh, thắng lợi bước 
đầu của đội tàu biển Việt 
Nam cũng minh chứng 
rõ là nhiều chủ tàu và 
thuyền viên Việt Nam 
đã thực sự quan tâm đến 
việc bảo đảm an toàn 
sinh mạng con người 
trên biển, ở đây là thuyền 
viên, và hướng tới mục 
tiêu của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế: “Hành hải 
an toàn hơn, đại dương 
trong sạch hơn”.

?Thành công này có 
xuất phát điểm từ 
đâu, thưa ông?

! Tỷ lệ lưu giữ của đội 
tàu biển Việt Nam 
trong năm 2014 chỉ 

có 3,55%, so với 5,5% 
mục tiêu của Đề án đặt 
ra đúng là thành tích 
đáng mừng. Sở dĩ có 
được kết quả này là do 
Cục HHVN đã xây dựng 
và bám sát Đề án “Đưa 
đội tàu biển Việt Nam 
ra khỏi danh sách đen 
vào cuối năm 2014” để 
đề ra kế hoạch cụ thể 
trong từng tháng, từng 
quý, từng năm; chỉ đạo 
các Cảng vụ hàng hải 
tích cực tăng cường công 
tác kiểm tra các tàu biển 
hoạt động tuyến quốc 
tế; sơ kết, tổng kết và rút 
ra những bài học kinh 
nghiệm cho giai đoạn 
tiếp theo... Bên cạnh đó, 
Cục chủ động phối kết 
hợp với cơ quan liên 
quan (Cục Lãnh sự Bộ 
Ngoại giao, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam) triển 
khai đồng bộ các biện 
pháp, trong đó, riêng 
việc tăng cường kiểm 
tra tàu trước khi xuất 
bến, 25 Cảng vụ hàng 
hải đã thực hiện kiểm 
tra 913 lượt tàu biển Việt 
Nam hoạt động tuyến 
quốc tế trong năm 2014, 

phát hiện 828 lượt tàu có 
khiếm khuyết với tổng 
số 10.368 khiếm khuyết, 
yêu cầu khắc phục. Đồng 
thời, làm việc với chính 
quyền cảng các nước nơi 
tàu Việt Nam đến để đấu 
tranh, làm rõ, bảo vệ các 
trường hợp tàu Việt Nam 
bị lưu giữ không chính 
đáng tại nước ngoài.
     Từng bước, từng bước 
một, chúng ta giảm dần 
tỷ lệ tàu bị lưu giữ ở cảng 
nước ngoài, xây dựng 
lại hình ảnh mới và tạo 
sự tin cậy, mối quan hệ 
đối tác tốt với các PSCO 
nước ngoài…
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?Thắng lợi bước đầu 
rất quan trọng. Tuy 
nhiên, để duy trì 

kết quả này một cách 
bền vững, Cục HHVN 
cần tiếp tục triển khai 
các giải pháp tương 
thích nào?

!Từ kinh nghiệm thực 
tiễn trong ba năm 
2012, 2013 và 2014, 

Cục HHVN, các Cảng 
vụ hàng hải và các cơ 
quan liên quan cần tiếp 
tục cố gắng thực hiện 
một cách tốt nhất công 
tác kiểm tra tàu biển 
theo đúng quy định của 
các công ước quốc tế về 
hàng hải mà Việt Nam 
là thành viên (Công ước 
SOLAS 74/78, MARPOL 
73/78…), hướng dẫn của 
Tổ chức Tokyo MOU; 
Cập nhật các quy định 
mới về kiểm tra tàu, 
đồng thời, tăng cường 
phối hợp với các cơ quan 
liên quan của Việt Nam 

và chính quyền hàng hải 
các nước triển khai nhiều 
biện pháp phù hợp, đồng 
bộ để giảm thiểu tối đa 
tàu biển Việt Nam bị lưu 
giữ tại nước ngoài. 
     Trong thời gian tới, 
Cục HHVN sẽ tiếp tục 
chỉ đạo các Cảng vụ 
hàng hải tiếp tục triển 
khai các nội dung công 
việc cụ thể như sau:
•    Tập trung nâng cao 
chất lượng các cuộc 
kiểm tra, kiên quyết 
không cấp phép cho các 
tàu không đủ tiêu chuẩn 
hoạt động. 
•    Phối hợp chặt chẽ với 
Cục ĐKVN trong việc 
kiểm tra, giám sát tình 
trạng kỹ thuật của đội 
tàu biển Việt Nam hoạt 
động tuyến quốc tế.
•    Chú trọng nâng cao 
chất lượng công tác đào 
tạo chuyên môn và ngoại 
ngữ cho thuyền viên.
•    Tuyên truyền, phổ 
biến nâng cao nhận thức 

cho chủ tàu Việt Nam 
duy trì tình trạng của 
tàu, bảo đảm điều kiện 
an toàn, an ninh hàng 
hải, phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường trước khi tàu 
rời cảng biển Việt Nam.
•    Phối hợp chặt chẽ với 
các quốc gia thành viên 
của Tokyo MOU tăng 
cường mối quan hệ hữu 
nghị, hiểu biết, giúp đỡ lẫn 
nhau trong công tác PSC.
•    Tăng cường công tác 
đào tạo, huấn luyện nâng 
cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ của sỹ quan 
kiểm tra tàu biển; phòng 
chống các biểu hiện tiêu 
cực có thể xảy ra khi kiểm 
tra tàu biển Việt Nam.
•    Tăng cường phổ biến, 
cập nhật các quy định 
mới của IMO, ILO về an 
toàn hàng hải, an ninh 
hàng hải và phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường, 
điều kiện lao động 
hàng hải cho chủ tàu và 
thuyền viên 
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     Kể từ 01/6/2016, phải 
cân container trước khi 
đưa lên tàu
     Tổ chức Hàng hải quốc tế 
IMO đã quyết định bắt buộc 
cân trọng lượng của các con-
tainer trước khi đưa lên tàu 
để vận chuyển bằng đường 
biển. Việc làm này nhằm 
nâng cao an toàn và ngăn 
ngừa ô nhiễm môi trường.
     Kể từ 01/6/2016, các 
container sẽ không được đưa 
lên tàu cho tới khi nào trọng 
lượng của chúng được xác 
định - Đó là quyết định được 

Ủy ban An toàn hàng hải 
(MSC) đưa ra trong Kỳ họp 
94. Trọng lượng chính xác hay 
còn gọi là trọng lượng được 
xác nhận của container được 
xác định bằng hai cách: có thể 
cân trọng lượng có hàng của 
container tại các trạm cân 
được chứng nhận hoặc các chi 
tiết hàng trong container được 
cân cộng với trọng lượng bản 
thân container. 
     Trọng lượng là yếu tố 
rất quan trọng đối với an 
toàn. Giá cước phụ thuộc 
vào trọng lượng và loại 

hàng vận chuyển. Nhưng 
trong vận chuyển container 
thì không dễ xác định được 
chính xác trọng lượng 
hàng. Tuy nhiên, ngày nay, 
mọi người đều nhận biết 
được rằng số liệu không 
chính xác sẽ có thể dẫn đến 
sự cố sập hàng xếp trong 
container, container có thể 
rơi khỏi tàu và tàu có thể 
gặp tai nạn vì quá tải. 
     Quy định quốc tế về bắt 
buộc phải cân trọng lượng 
container sẽ có hiệu lực từ 
01/6/2016.
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Ths. nguyễn ThAnh ĐIệP

khi tàu hoạt động 
trong điều kiện thời 
tiết Sóng to, gió Lớn 

thường gặp nhiều 
hiện tượng nguy hiểm. 

chính vì vậy, việc nắm 
Bắt được các đặc điểm 

thời tiết trong vùng 
Biển tàu hoạt động và 

có phương án điều 
khiển tàu thích hợp Là 

việc Làm cần thiết để 
Bảo đảm an toàn cho 

tàu thuyền.

Dẫn tàu
trong thời tiết xấu
các Mối nguy 
hiểM thưỜng gặp
     Khi tàu đi ngược hoặc 
xuôi sóng lớn: Nếu đi 
ngược sóng, tốc độ tàu bị 
giảm, tàu thường bị lắc 
dọc mạnh. Với các tàu 
có mớn nước nông, thì 
bánh lái và chân vịt có 
lúc sẽ ở trên không, dẫn 
tới máy bị quá tải, không 
ăn lái, dễ bị đảo mũi và 
đặc biệt là có lúc con tàu 
sẽ bị nằm ở đỉnh hoặc 
chân sóng. Nếu đi xuôi, 

con tàu cũng có thể bị 
lắc dọc mạnh và nhiều 
khi tốc độ cũng bị suy 
giảm, nhất là gặp trường 
hợp sóng gió xuôi quá 
lớn. Lúc đó, thường có 3 
tình huống có thể xảy ra 
đối với con tàu: Tàu cưỡi 
trên đỉnh sóng và bị quay 
ngang; Lắc ngang xảy ra 
đồng thời; Kết hợp nhiều 
tình huống nguy hiểm.
     Trường hợp tàu cưỡi 
trên đỉnh sóng và bị 
quay ngang có thể dẫn 

tới lật tàu do sự đổi hướng 
tàu đột ngột và nghiêng 
ngang lớn. Khi tàu cưỡi 
lên đỉnh sóng thì độ ổn 
định ban đầu của tàu sẽ 
giảm đi. Lượng suy giảm 
ổn định gần như tỉ lệ với 
độ cao sóng và con tàu 
có thể mất ổn định khi 
bước sóng lớn, chiều dài 
thân tàu và chiều cao 
của sóng lớn. 
     Trường hợp lắc ngang 
xảy ra đồng thời có thể 
gây nguy hiểm cho tàu, 
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đặc biệt khi tỉ số giữa 
tần số lắc ngang riêng 
của tàu (τt) và tần số của 
sóng biển (τs) bằng 1 
hoặc nằm trong giới hạn 
từ 0,7 ÷ 1,3. 
     Chuyển động của 
tàu là ba chiều và nhiều 
yếu tố nguy hiểm có thể 
kết hợp với nhau xảy 
ra đồng thời hoặc nối 
tiếp, dẫn tới nguy hiểm 
cho tàu như mô men 
nghiêng thêm khi có 
nước trên boong, dịch 
chuyển của nước và dịch 
chuyển của hàng hóa do 
lắc ngang lớn. 
     Các mức độ nguy 
hiểm khi tàu đi ngược 
hoặc xuôi sóng còn phụ 
thuộc vào vận tốc tàu. 
Khi vận tốc tàu quá cao 

mà thành phần của nó 
theo hướng sóng tiến 
gần đến tốc độ sóng biển, 
thì tàu sẽ bị đẩy nhanh 
hơn tới trường hợp cưỡi 
trên sóng. Qua tính 
toán, người ta thấy rằng, 
tốc độ chính để xảy ra 
hiện tượng này là 1,8√L 
(M/h), với L là chiều dài 
tàu. Tuy nhiên, ở khu 
vực tốc độ lân cận (1,4√L 
÷ 1,8√L) hiện tượng tàu 
quay ngang trên sóng 
vẫn có thể xảy ra và nó 
cũng nguy hiểm tương 
tự như hiện tượng tàu bị 
quay ngang, làm giảm 
ổn định nguyên vẹn của 
tàu. Bên cạnh đó, khi 
thành phần của vận tốc 
tàu theo hướng sóng gần 
bằng với tốc độ truyền 

sóng, con tàu sẽ liên tục 
bị tác động bởi sóng lớn. 
Trong tình huống này 
con tàu sẽ bị suy giảm ổn 
định nguyên vẹn, chuyển 
động lắc ngang đồng thời 
hoặc kết hợp của nhiều 
tình huống nguy hiểm có 
thể xảy ra và tạo ra nguy 
cơ lật tàu. 
     Khi tàu đi ngang hoặc 
gần ngang sóng lớn: Con 
tàu thường bị lắc ngang 
mạnh, khi đó sẽ xảy ra 
các hiện tượng lắc mềm 
hoặc cứng đều không có 
lợi cho tàu. Hiện tượng 
lắc ngang quá mức đều 
gây nguy hiểm cho tàu. 
Khi tỉ số τt/τs  = 1 hoặc 
trong khoảng từ 0,7 ÷ 1,3 
thì dễ xảy ra hiện tượng 
lắc cộng hưởng.
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các Biện pháp XỬ Lý 
     Đối với hiện tượng 
tàu cưỡi trên đỉnh sóng 
và quay ngang: Nên 
giảm tốc độ tàu xuống 
nhỏ hơn 1,8√L (M/h) để 
ngăn ngừa hiện tượng 
quay ngang. Ngay cả 
khi tốc độ tàu thấp hơn 
tốc độ đã nêu ở trên thì 
vẫn xảy ra hiện tượng 
nguy hiểm, do vậy trong 
trường hợp này cũng nên 
giảm tốc độ tàu.
     Khi liên tục bị sóng 
lớn tác động: Khi bước 

sóng trung bình lớn hơn 
0,8 lần chiều dài tàu, 
đồng thời chiều cao sóng 
lớn hơn 0,04 lần chiều 
dài tàu ở cùng thời điểm 
thì tàu sẽ gặp nguy hiểm. 
Nếu tàu ở trong khu vực 
này, thì tốc độ tàu nên 
được giảm để tránh hiện 
tượng tác động liên tiếp 
của sóng. 
     Đổi hướng cũng có 
thể giúp tàu thoát khỏi 
khu vực nguy hiểm. 
Tuy nhiên, đổi hướng 
lớn là không thích hợp 

bởi vì nó có thể gây ra 
tác động ngược do sóng 
đánh vào ngang tàu và 
cũng nguy hiểm cho ổn 
định tàu. Kết hợp giữa 
việc giảm tốc độ và thay 
đổi hướng sẽ là lựa chọn 
tối ưu cho việc điều 
động tàu trong trường 
hợp này. Khi giảm tốc 
độ để tránh một vài 
tình huống tới hạn, nên 
xem xét cẩn thận việc 
giảm tốc độ xuống nhỏ 
và duy trì giữ hướng 
trong sóng và gió lớn.
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điều đỘng chuyển 
hướng trong 
sóng to, gió Lớn 
     Đang chạy ngược sóng 
chuyển về xuôi sóng: 
Chú ý quan sát mặt biển, 
chờ đợt phẳng lặng của 
mặt biển sắp tới thì tàu 
bắt đầu chuyển hướng. 
Lúc đầu bẻ góc lái nhỏ 
để tàu từ từ quay, khi 
mặt phẳng lặng tới tàu 
thì lúc này tàu đã ngang 

sóng, ngay lập tức tăng 
góc bẻ lái và cần thiết có 
thể tăng máy cưỡng bức, 
mục đích là tạo điều kiện 
cho con tàu quay trở thật 
nhanh khỏi tình trạng 
ngang sóng. 
     Đang chạy xuôi sóng 
chuyển về ngược sóng: 
Trước hết cho tàu giảm 
tốc độ chờ thời cơ. Khi 
ngọn sóng bắt đầu tới 
lái tàu thì bẻ lái, góc lái 

ban đầu nên để nhỏ. 
Tính toán để khi con tàu 
đã nằm gần như ngang 
sóng thì toàn bộ con 
tàu rơi vào đợt phẳng 
lặng của mặt biển. Ngay 
lập tức tăng góc bẻ lái 
và cần thiết có thể tăng 
máy cưỡng bức, mục 
đích là tạo điều kiện cho 
con tàu quay trở thật 
nhanh khỏi tình trạng 
ngang sóng 
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Sự phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ 
thông tin và Sự ra 
đời của công nghệ 

định vị chính xác 
cao gpS đã cho ra 

đời nhiều thiết Bị, Sản 
phẩm hàng hải giúp gia 

tăng Sự an toàn cho 
các chuyến hành trình 

trên Biển, trong đó, 
tiêu Biểu Là Sản phẩm 

hải đồ điện tử.

đã từ rất lâu đời, 
hải đồ giấy 
là một trong 
những công 

cụ cơ bản hỗ trợ đắc lực 
cho người đi biển. Đây 
là loại tài liệu bắt buộc 
sẵn có trên tàu theo điều 
khoản V/20 công ước 

Quốc tế SOLAS 1974. Và 
cho đến nay vẫn không ai 
có thể phủ nhận vai trò 
thiết yếu của hải đồ giấy. 
Tuy nhiên, sự phát triển 
mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin và sự ra đời của 
công nghệ định vị chính 
xác cao GPS đã cho ra 

đời nhiều thiết bị, sản 
phẩm hàng hải giúp gia 
tăng sự an toàn cho các 
chuyến hành trình trên 
biển. Một trong những 
sản phẩm công nghệ 
được quan tâm nhiều 
trong thời gian gần đây 
đó là hải đồ điện tử.

Ths. Lưu VĂn hà

BìNh Đồ Giấy BìNh Đồ hàNG hải ĐiệN Tử

không hiển thị được trên ecdi
không tích hợp được với aiS, vtS.

hiển thị được trên ecdiS,
tích hợp aiS, vtS...

cho phép thiết lập chế độ tự động
cảnh báo nguy hiểm trong ecdiS.

cho phép chọn lọc các lớp đối tượng
khi hiển thị theo nhu cầu của người dùng.

cung cấp số lượng thông tin lớn.

dễ dàng trong lưu trữ và cập nhật thông tin.

cho phép điều chỉnh tỷ lệ hiển thị.

không dùng trong các mục đích
tự cảnh báo nguy hiểm.

người sử dụng không thể chọn mà bắt buộc
phải xem toàn bộ thông tin đã in sẵn.

Số loại thông tin cung cấp hạn chế.

Lưu trữ cồng kềnh, cập nhật rất phức tạp.

không cho phép điều chỉnh tỷ lệ.

So sánh giữa Bình đồ giấy và Bình đồ hàng hải điện tử.

Hải đồ điện tử
Gia tăng an toàn hành hải
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hẢi đỒ điện tỬ LÀ gÌ?
     Hải đồ điện tử hay 
thường được gọi tắt là 
ENC (Electronic Naviga-
tion Chart) là hải đồ vec-
tor trong đó bao gồm tất 
cả các thông tin, cơ sở dữ 
liệu hải đồ hàng hải được 
chuẩn hóa về cấu trúc, 
nội dung và định dạng 
tuân thủ theo tiêu chuẩn 
S-57 của tổ chức Thủy 
đạc quốc tế IHO. Theo 
nghị quyết của Tổ chức 
Hàng hải Quốc tế IMO, 
từ tháng 7 năm 2012, 
việc trang bị hệ thống 
hiển thị thông tin và hải 
đồ điện tử (ECDIS) là bắt 
buộc và ENC chính là 
bản đồ nền của hệ thống 
này. Khi tích hợp với các 
thiết bị trợ giúp hàng hải, 
ECDIS sẽ hiển thị vị trí 
con tàu theo thời gian 
thực, phân tích cùng với 
các dữ liệu ENC để cảnh 
báo nguy hiểm, chướng 
ngại vật cũng như định 
hướng và theo dõi lộ 
trình hành hải.
      Các thực thể ở thế 
giới thực được mô hình 
hóa và hiển thị trên 
máy tính thông qua các 
đối tượng điểm (Point), 
đường (Line), vùng 
(Area) trên hải đồ. Do 
vậy mà hải đồ điện tử 
cũng được gọi là hải đồ 
vector. So với hải đồ 
giấy, hải đồ vector cung 
cấp cho người sử dụng 
nhiều thông tin hơn. 
Ngoài các thông tin đã 
được thể hiện trên hải đồ 
giấy, hải đồ vector còn 
có những thông tin bổ 
sung như chất lượng dữ 
liệu, nguồn gốc dữ liệu 
hoặc những chi tiết hỗ 
trợ hành hải như hình 

ảnh các hải đăng, phao 
tiêu. Ví dụ như theo yêu 
cầu của Tổ chức Hàng 
hải Quốc tế IMO, một 
phao tiêu hàng hải phải 
có các thông tin và hiển 
thị về hình dáng, tên gọi, 
màu sắc, đặc điểm cấu 
trúc, độ cao, hình ảnh, 
đặc tính chiếu sáng…; 
độ sâu phải hiển thị được 
giá trị độ sâu, độ chính 
xác, kỹ thuật đo sâu, chất 
lượng đo, thời điểm đo 
và nhiều dữ liệu khác. 
Người sử dụng có thể 

chọn các lớp đối tượng 
cần hiển thị trên màn 
hình ECDIS tùy theo nhu 
cầu sử dụng. Chẳng hạn, 
muốn biết độ sâu khu 
vực nào đó, chúng ta có 
thể lựa chọn kiểu hiển thị 
giá trị độ sâu, các đường 
đẳng sâu hoặc hiển thị cả 
hai. Hoặc trong điều kiện 
hành hải ban ngày không 
cần thông tin về đặc tính 
ánh sáng của hải đăng 
chúng ta có thể tùy chọn 
không hiển thị thông tin 
này trên màn hình.
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sẢn Xuất Enc thEo 
tiêu chuẩn s-57
     Hải đồ điện tử được xây 
dựng tuân theo tiêu chuẩn 
S-57 (IHO Transfer Stand-
ard for Digital Hydro-
graphic Data) của Tổ chức 
Thủy đạc quốc tế IHO. 
S-57 định nghĩa các đối 
tượng ở thế giới thực với 
các thuộc tính và tính chất 
mô tả theo khuynh hướng 
thu gọn. Mô hình dữ liệu 
S-57 định nghĩa bốn kiểu 
đối tượng thuộc tính: Geo 
(mô tả đặc tính của đối 
tượng); Meta (thông tin về 
đối tượng khác); Collec-
tion (mô tả các mối quan 
hệ giữa các đối tượng); 
Cartographic (các đối 
tượng trên bản đồ).
     Mỗi mảnh ENC được 
sản xuất theo một trong 6 
mục đích hành hải: Over-
view (Hành hải trên đại 

dương, lên kế hoạch hành 
trình); General (hành hải 
trên đại dương, lên kế 
hoạch hành trình, nhập 
bờ); Coastal (hành hải 
dọc đường bờ, ven bờ, xa 
bờ); Approach (nhập cảng, 
nhập nhánh sông lớn, 
khu nước địa hình phức 
tạp, mật độ phương tiện 
cao); Harbour (hành hải, 
neo đậu trong vùng nước 
cảng, sông, kênh); Berth-
ing (khu neo đậu tại cầu 
cảng). Tỷ lệ ENC cho mỗi 
mục đích hành hải không 
được quy định trong tiêu 
chuẩn S-57 mà các tỷ lệ 
này được đề xuất trong 
một tài liệu khác của Tổ 
chức Thủy đạc quốc tế 
IHO (Recommendations 
for Consistent ENC Data 
Encoding- 2004).
     Sản phẩm ENC chứa 
đựng trong nó thông tin 

của nhà sản xuất. Mỗi 
quốc gia sản xuất ENC có 
một mã riêng biệt được 
cung cấp bởi Tổ chức 
Thủy đạc quốc tế IHO. 
Qua các trình xử lý dữ 
liệu đầu vào, chuẩn hóa 
dữ liệu theo tiêu chuẩn 
S-57, tối ưu hóa dữ liệu,… 
ENC được mã hóa chống 
sao chép trái phép trước 
khi phân phối cho người 
sử dụng.
     Bên cạnh tiêu chuẩn 
nền tảng S-57, để hiển thị 
ENC cho người dùng thấy 
thì cần tham khảo tiêu 
chuẩn S-52 (Specifications 
for Chart Content and 
Display Aspects of ECDIS). 
Đây là tiêu chuẩn được 
công bố bởi IHO, quy định 
hình thức hiển thị của 
ENC trên ECDIS, bao gồm 
quy định về ký hiệu (điểm, 
đường, vùng, chữ, …), kích 

thước ký hiệu, màu sắc ký 
hiệu… đảm bảo khả năng 
nhận biết và hiển thị tối 
ưu các đối tượng ENC trên 
màn hình ECDIS. Ngoài 
ra, một số tiêu chuẩn cần 
tham khảo bổ trợ cho quá 
trình sản xuất, ứng dụng 
và phân phối ENC được kể 
đến như: S‐64 (IHO Test 
Data Sets for ECDIS); S‐65 
(ENC Production Guid-
ance); S‐66 (Facts about 
Electronic Charts and Car-
riage Requirements); S-58 
(Recommended ENC Vali-
dation Checks); S-62 (ENC 
Producer Codes Lists); 
S-63 (IHO Data Protection 
Scheme ENCs).
     Đóng góp vai trò không 
nhỏ trong việc đưa môi 
trường hành hải điện tử 
đến gần hơn với người 
đi biển là các hãng sản 
xuất phần mềm lớn trong 
ngành hàng hải. Trong số 
đó phải kể đến các hãng 
như Jeppensen, SevenCs, 
Caris, Esri,… Họ đã cho 
ra đời các sản phẩm phần 
mềm hỗ trợ quá trình sản 
xuất ENC theo các tiêu 
chuẩn của Tổ chức Thủy 
đạc quốc tế IHO. Một số 
phần mềm sản xuất ENC 
được nhiều quốc gia thành 
viên IHO sử dụng như 
dKart Editor của hãng Jep-
pensen, Caris S-57 Com-
poser của hãng Caris, ENC 
Designer của hãng Sev-
enCs, ArcGIS for Maritime 
- Charting của hãng Esri. 
Thông thường, các nhà sản 
xuất cung cấp một bộ công 
cụ đầy đủ các chức năng 
hỗ trợ người từ khâu xử lý 
dữ liệu ban đầu, phân tích, 
biên tập, cập nhật, tối ưu, 
mã hóa, quản lý và phân 
phối ENC.
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sẢn phẩM Enc của 
vMs-south
     Bắt nhịp với xu hướng 
phát triển của ngành hàng 
hải thế giới, ngay từ năm 
2005, Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam (VMS-South)  
đã rất chú trọng đến công 
tác đào tạo cán bộ kỹ 
thuật, thường xuyên cử các 
cán bộ tham gia các khóa 
đào tạo dài hạn do Tổ chức 
thủy đạc quốc tế IHO tổ 
chức tại các quốc gia New 
Zealand, Anh và các khóa 
đào tạo chuyên đề tại các 
quốc gia tiên tiến về lĩnh 

vực sản xuất hải đồ, hải đồ 
điện tử. Cho đến nay, Tổng 
công ty đã hoàn thành 
công tác sản xuất hải đồ 
điện tử bao gồm 46 mảnh 
ENC trong phạm vi các 
tuyến luồng hàng hải Tổng 
công ty quản lý, vận hành.
     Để sản phẩm hải đồ điện 
tử đáp ứng được các tiêu 
chuẩn của thế giới, Tổng 
công ty đã mạnh dạn đầu 
tư các công nghệ, thiết 
bị hiện đại như hệ thống 
máy đo sâu đa chùm tia, hệ 
thống phần mềm chuyên 
ngành khảo sát, hệ thống 
phần mềm sản xuất, tối ưu, 

mã hóa phân phối hải đồ 
điện tử… Sản phẩm hải đồ 
điện tử của Tổng công ty đã 
được các chuyên gia về hải 
đồ điện tử của IHO kiểm 
tra, soát lỗi trước khi đưa 
vào sử dụng, do vậy, đảm 
bảo được độ chính xác và 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
về kỹ thuật đề ra của IHO. 
Hải đồ điện tử cũng thường 
xuyên được cập nhật theo 
các thông báo hàng hải và 
các số liệu độ sâu mới nhất 
nhằm đảm bảo tính mới và 
sẵn sàng của sản phẩm.
     Vừa qua, Tổng công ty 
đã được Tổ chức thủy đạc 

quốc tế IHO cấp chứng 
chỉ là nhà phân phối hải 
đồ điện tử (Data Server 
Certificate) và khi có đầy 
đủ cơ sở pháp lý sẽ công 
bố cho các cơ quan quản lý 
hàng hải và các đơn vị có 
nhu cầu sử dụng. Điều này 
sẽ mở ra một chương mới 
trong ngành giao thông 
hàng hải Việt Nam, đó là 
đưa môi trường hành hải 
điện tử vào sử dụng rộng 
rãi, nâng cao được yếu 
tố an toàn trong công tác 
giao thông hành hải của 
tàu thuyền tại khu vực 
biển Việt Nam 

Hải đồ điện tử ENC luồng Roài Rạp.
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MaLtEsE FaLcon
Cột buồm huyền thoại

maLteSe faLcon hơn hẳn 
một chiếc Siêu du thuyền 

thông thường, nó được tạo 
ra để đi vào Lịch Sử.

Lâm Anh
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công nghệ tÀu Biển
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nhắc đến Maltese 
Falcon là nhắc 
đến những cách 
tân vượt thời 

đại. Đầu tiên, nó là một 
trong những chiếc siêu du 
thuyền đầu tiên ứng dụng 
vật liệu carbon, một loạt 
vật liệu siêu bền nhưng 
nhẹ và chỉ dùng để sản 
xuất máy bay quân sự. 
Perini Navi đã phải nhập 
loại vật liệu này từ Nhật 

Bản để tạo nên ba cánh 
buồm đã đi vào huyền 
thoại của Maltese Falcon. 
Sở dĩ gọi nó là huyền 
thoại bởi, vào những 
năm đầu của thập niên 
70, một kĩ sư bậc thầy về 
thủy lực học người Đức 
Wilhelm Prolss đã đưa 
ra một ý tưởng về chiếc 
du thuyền dài 160m với 
3 cột buồm. Nhưng ý 
tưởng này sau đó đã bị 

quăng vào góc tủ bởi khi 
đó, ngành chế tạo du 
thuyền chưa tìm ra loại 
vật liệu đủ bền nhưng lại 
phải siêu nhẹ để phát huy 
tối đa sức gió. Chỉ đến khi 
Tom Perkins và đội ngũ 
hãng Perini Navi quyết 
định dùng sợi carbon, 3 
cột buồm kinh điển kia 
đã trở thành một tượng 
đài bất khả chiến bại 
trong ngành du thuyền.
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     Nếu bạn là một tín 
đồ của nghệ thuật thứ 
Bảy, hẳn cái tên Maltese 
Falcon sẽ khiến bạn 
thấy quen quen. Vâng, 
Maltese Falcon là một 
bộ phim thuộc thể loại 
phim Noir đã để lại rất 
nhiều dấu ấn trong lịch 
sử điện ảnh thế giới. Và 
tỷ phú Tom Perkins – 
người đã cùng hãng đóng 
tàu Perini Navi tạo nên 

nó và cũng là ông chủ 
đầu tiên của Maltese Fal-
con đã lấy tên bộ phim 
này để đặt cho dinh 
thự trên biển của mình. 
Maltese Falcon từ lâu đã 
là cái tên quá quen thuộc 
trong thế giới của những 
chiếc siêu du thuyền của 
nhà giàu và cho đến hiện 
tại, dù công nghệ đã phát 
triển vượt trội, dù con 
người đã có những bước 

tiến vũ bão trong thế giới 
công nghệ số và thế giới 
ngày càng phẳng hơn thì 
Maltese Falcon vẫn cứ 
là một tượng đài bất khả 
chiến bại, một niềm kiêu 
hãnh trên biển và cũng 
là mơ ước của mọi tay 
chơi sành sỏi. Điều đó 
chỉ có thể lý giải bởi một 
điều, Maltese Falcon có 
quá nhiều thứ mới mẻ 
và thú vị. 
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     Nhưng Tom Perkins 
là một tay chơi có tiếng 
sành sỏi trong giới 
thời thượng. Nên chỉ 
vật liệu mới thôi chưa 
đủ, tỷ phú này còn tìm 
đến yếu tố công nghệ 
để hoàn thiện sự tiên 
phong cho 3 cột buồm 
kia. Và công nghệ căng 
buồm tự động Dynarig 
đã xuất hiện. Công nghệ 
này tiên tiến đến mức, 
nó không chỉ có khả 
năng quay, điều chỉnh 
đón gió. Mà nó còn có 
khả năng phân tích các 

thông số như tốc độ 
gió, hướng gió. Nhờ 
đó, chỉ cần ấn nút, 15 
cánh buồm với diện tích 
2.400m2 sẽ đồng loạt 
đón gió và tận dụng tối 
đa sức gió hỗ trợ động 
cơ để đạt được vận tốc 
trong mơ. Và cũng nhờ 
đó, Maltese Falcon là 
chiếc du thuyền đầu 
tiên hoàn thiện sứ mệnh 
chinh phục Đại Tây 
Dương chỉ trong vòng 
10 ngày. Một bài toán 
khó tính đến hiện tại 
trong ngành đóng tàu.

     Còn về nội thất ư? Chỉ 
cái tên Tom Perkins cũng 
đã đủ để khẳng định, nội 
thất của Maltese Falcon 
chẳng kém những khách 
sạn 5 sao hàng đầu thế giới. 
Nó có một phòng ăn lớn 
với cách bài trí sang trọng 
đến cả những nhà hàng 
thượng hạng cũng phải 
ngỡ ngàng. Phòng tắm lát 
đá cẩm thạch với gỗ nhập 
khẩu từ châu Phi ốp tường. 
Và tất nhiên, không thể 
thiếu rạp hát tại gia, phòng 
tập thể dục với những 
trang thiết bị tối tân 
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hà giang trong ảnh của Lâm thanh Là 
những Bức tranh màu Sắc, Sinh động 
và hồn hậu. một hà giang đẹp đến ngơ 
ngẩn và Bình yên đến vô cùng vô tận. 
xem ảnh của anh, người ta có cảm 
giác phải đến hà giang, phải đến hà 
giang vào mùa hoa để được đắm mình 
trong thiên đường của những điều 
dung dị và tuyệt diệu ấy.

  Lâm ThAnh

Xuân
      trên rẻo cao
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Hà Giang đẹp. Đẹp 
nhất vào những mùa 

hoa: Những cánh đồng 
tam giác mạch; mùa 
xuân hoa mận, mơ, 

đào, cải nở khắp mọi 
nẻo đường.
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Khắp các bản làng phủ 
kín màu hồng của hoa 
đào và màu trắng của 
hoa mận. Cảnh sắc đẹp 
lại càng đẹp và sinh 
động với những tiếng 
cười rộn rã của các em 
bé nơi đây.
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Hà Giang thu hút 
người đến bởi tất cả 

mọi thứ, những cung 
đường uốn lượn như 

lụa, những bờ rào 
đá, những chiếc váy 

hoa sặc sỡ, những cao 
nguyên đá, những con 
sông xanh biếc, những 

ngôi nhà vách đất giữa 
rừng hoa... Mùa xuân 

không thể đẹp hơn 
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truyền thuyết cho 
rằng, ngà của Loài 

vật này có một Sức 
mạnh ma thuật, chữa 

mọi Bệnh tật và đem Lại 
giàu Sang phú quý cho 

người Sở hữu nó...

“Ma thuật”

Kỳ lân biển Vy Vy

LoÀi sinh vẬt huyền Bí
     Loài thú kỳ lạ ấy 
chính là kỳ lân biển 
(narwhal), có quan hệ 
gần với cá voi trắng. 
Chúng sống ở những 
vùng nước đóng băng 
xa xôi ở Bắc Cực nên 
hầu hết mọi người 
thường không biết tới. 
Kỳ lân biển kích thước 
cơ thể khá lớn - chiều 
dài lên tới 4,6m và nặng 
gần 2 tấn.
     Điều thú vị nhất của 
loài thú này chính là 
chúng có một chiếc ngà, 
phát triển từ chiếc răng 
nanh hàm trên bên trái. 
Đây là điều lạ lùng đi 

ngược lại hầu hết các 
quy luật tiến hóa cơ bản 
của sinh vật, khi kỳ lân 
biển chính là sinh vật 
duy nhất trên địa cầu 
không tuân theo quy 
luật đối xứng của tự 
nhiên: “Nếu một vật có 
sừng thì là 2 cái 2 bên 
hoặc chỉ 1 cái ở giữa. 
Thế nhưng chiếc ngà của 
kỳ lân biển lại mọc lệch 
trái... đầy ngẫu hứng”.
     Chiếc ngà có thể phát 
triển dài tới 5m, nặng tối 
đa 10kg. Đây là thứ vũ 
khí lợi hại giúp chúng tự 
vệ và phá vỡ lớp băng dày 
ở Bắc Cực. Dù khá cứng 
rắn nhưng trong chiếc 

ngà chứa nhiều dây thần 
kinh, mạch máu giúp 
kỳ lân có thể cảm nhận 
được những bề mặt khác 
nhau. Ước tính, 1 chiếc 
ngà này có tới 10 triệu 
mối liên kết thần kinh 
nhỏ li ti, chạy từ não tới 
tận cùng của “chiếc răng 
khổng lồ”. nhà nghiên 
cứu Martin Nweeia 
thuộc Trường Nha khoa, 
Đại học Harvard (Mỹ) và 
các cộng sự tin rằng, ngà 
giúp các con kỳ lân biển 
đực nhận biết các thay 
đổi trong môi trường, tạo 
điều kiện thuận lợi cho 
chúng tìm kiếm thức ăn, 
phát hiện bạn tình và 
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xem các con cái đã sẵn 
sàng giao phối hay chưa.
     “Các bằng chứng mới 
hé lộ, nhiều chức năng 
khác nhau của ngà kỳ 
lân biển có thể đã thúc 
đẩy sự phát triển tiến 
hóa và tính bền của hệ 
thống răng ở loài sinh 
vật này”, trích báo cáo 
nghiên cứu trên tạp chí 
The Anatomical Record.
     Các chuyên gia cũng 
phát hiện, khi ngà kỳ 

lân biển tiếp xúc với các 
mức độ mặn khác nhau 
của nước, nhịp tim 
của chúng cũng thay 
đổi tương ứng theo đó. 
Điều này một lần nữa 
chứng thực, kỳ lân biển 
sử dụng khả năng cảm 
biến của ngà để điều 
chỉnh nhịp tim cho phù 
hợp với độ mặn của môi 
trường nước.
     Chiếc ngà còn 
dùng để xác định cấp 

bậc, quyền lực, khả 
năng làm tình của con 
đực - một đặc điểm 
hấp dẫn giới tính 
tương tự như bờm của 
sư tử hay lông đuôi 
của công trống.
     Trong một đàn kỳ 
lân biển, cứ 500 con thì 
có 1 con đực có tới 2 
chiếc ngà. Đây là biểu 
tượng của con kỳ lân 
vua, mạnh mẽ và dũng 
cảm nhất.
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những cÂu chuyện 
đi vÀo LỊch sỬ…
     Người đầu tiên miêu 
tả lại loài sinh vật thú vị 
này trong sách vở chính là 
nhà thám hiểm lừng danh 
Marco Polo. Sau chuyến 
viễn du dài qua nhiều 
vùng đất khác nhau, ông 
đã nhắc đến một con vật 
lướt trên con sóng lớn với 
cái sừng trên đầu. Theo 
ông, bột tán nhuyễn từ 

ngà của chúng có thể chữa 
bách bệnh và hút đi mọi 
loại chất độc trên đời. Từ 
đó, những người châu Âu 
tin rằng, đây chính là loài 
kỳ lân huyền thoại trong 
truyền thuyết vì chiếc 
ngà của chúng xoắn ốc 
hệt như con thú có sừng 
trong các câu chuyện cổ 
của Hy Lạp.
     Những câu chuyện 
đồn thổi, ma mãnh lan 

truyền khắp châu Âu thời 
bấy giờ về những phép 
thuật, sự giàu sang mà 
chiếc ngà này mang lại. 
Lúc đó, người Viking - 
những người dũng cảm 
và khôn ngoan nhất đã 
mở các cuộc thám hiểm 
lên phía Bắc đại dương. 
Họ săn bắt và bán ngà 
kỳ lân biển trên khắp 
châu Âu với giá trên trời. 
Thường thì một chiếc ngà 
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thời bấy giờ được đổi 
với số vàng gấp 10 lần 
khối lượng của nó. Nữ 
hoàng Anh Elizabeth 
đã bỏ ra 10.000 bảng 
(khoảng 320 triệu VND 
theo tỷ giá hiện tại), số 
tiền này thời bấy giờ đủ 
xây dựng một lâu đài 
khổng lồ, để có được 
một chiếc ngà kỳ lân 
chạm khắc tinh xảo. 
     Một câu chuyện khác 
đầy thú vị về sự may 
mắn mà chiếc ngà đem 
lại. Đó là vào đầu thế 
kỷ XVI, vương quốc 

của vua Pháp - Charles 
Quint ngập trong nợ 
nần, một trong những 
chủ nợ lớn nhất chính 
là lãnh chúa Bayreuth 
nước Phổ. Bayreuth dọa 
dẫm Charles Quint nếu 
không trả hết nợ chắc 
chắn sẽ có một cuộc 
chiến đẫm máu diễn 
ra. Vị vua bỗng phát 
hiện trong nhà kho của 
hoàng gia có hai chiếc 
ngà dài và xoắn. Đây 
là hai chiếc ngà mà cha 
ông đã được người bạn 
thân đi biển tặng. Quá 

sợ hãi và vô vọng, vua 
Charles Quint đưa hai 
chiếc ngà cho Bayreuth 
với mong muốn vị quý 
tộc hiếu chiến này có thể 
cho mình thêm ít thời 
gian. Thật không ngờ, 
Bayreuth mừng rỡ vô 
cùng khi thấy hai chiếc 
ngà, ông xóa hoàn toàn 
nợ cho nước Pháp. Ít lâu 
sau, Charles Quint phục 
hồi được kinh tế cho 
quốc gia mình và đưa 
nước Pháp trở thành 
một thế lực lớn trên 
toàn châu Âu.
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...tới các cuỘc săn 
Lùng đẫM Máu
     Nhà thám hiểm 
Olaus Magnus phác 
họa lại loài sinh vật này 
trong cuốn sách của 
ông. Qua những miêu tả 
chi tiết của Magnus, tất 
cả mọi người đều thất 
vọng hoàn toàn, không 
hề có con thú nào như 
trong truyền thuyết 
lướt trên sóng biển kiêu 
hãnh với chiếc sừng ma 
thuật mà chỉ là một sinh 
vật với ngà dài dùng để 
đục băng.
     Tuy vậy, chính nguồn 
cảm hứng của những 
huyền thoại ly kỳ, sự 
quý giá của chiếc ngà đã 
thu hút giới thợ săn lặn 
lội đến tận những vùng 

hoang vu lạnh lẽo nhất để 
săn bắt chúng.
    Hàng ngàn con kỳ lân 
biển bị sát hại dã man, 
chủ yếu là do người Inuit 
- những người bản địa 
trên đảo Greenland. Họ 
được cho phép săn bắt 
để phục vụ đời sống của 
mình. Hầu như tất cả các 
phần của thịt kỳ lân biển, 
da, mỡ và các cơ quan 
được tiêu thụ.
     Đối với người Inuit 
trên đảo Greenland, kỳ 
lân biển cung cấp lượng 
vitamin C nhờ lớp mỡ và 
da phía ngoài, một loại vi-
tamin được coi là hiếm ở 
trên vùng đất khắc nghiệt 
này. Nếu không có chúng, 
có lẽ những người Inuit 
đã không thể tồn tại được.

Cư dân trên đảo Green-
land được chính quyền 
cho phép săn kỳ lân biển, 
nhưng luật pháp ở đây 
cấm khai thác con cái, 
cấm bán ngà kỳ lân biển. 
Thế nhưng, một điều tai 
họa là những người giàu 
có trên khắp thế giới lại 
sẵn sàng trả giá cao cho 
chiếc ngà kỳ lạ này.
     Một đoạn ngà thô chưa 
qua chế tác đã có giá trên 
2.000 USD (khoảng 40 
triệu VND) - một món 
lời vô cùng hấp dẫn với 
người Inuit nghèo khổ. 
Chính vì cám dỗ này nên 
rất nhiều thợ săn tiến 
hành săn bắt trên quy mô 
lớn, vô tình đẩy loài vật 
tội nghiệp này đến nguy 
cơ tuyệt chủng 
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Món ăn
may mắn
đầu năm

hầu hết các quốc gia trên 
thế giới đều có một món ăn 
đặc Biệt cho đêm giao thừa 

hoặc trong ngày đầu tiên 
của năm mới. và mỗi món ăn 

trên mâm cỗ khai xuân ấy 
đều mang ý nghĩa ước mong 
những điều tốt đẹp nhất Sẽ 

“tràn về” cho cả gia đình 
trong Suốt năm.

huyền Châu

việt naM - tên gỌi, 
điềM May
     Có rất nhiều món ăn 
được ưa chuộng trong 
ngày Tết của người Việt, 
chủ yếu vì chúng đồng âm 
với những điều mong ước 
năm mới sung túc, dư giả, 
hạnh phúc. Một cách chơi 
chữ ngộ nghĩnh! Đơn cử 
như món “khổ qua” nhồi 
thịt, với mong ước mọi 
nỗi “khổ” sẽ “qua” đi và 
may mắn, hạnh phúc sẽ 

đến. Hay món thịt kho tàu 
với miếng thịt vuông, quả 
trứng tròn là biểu hiện 
của sự vuông tròn cho cả 
năm. Trên bàn thờ cúng 
ông bà tổ tiên ngày Tết 
không thể thiếu mâm ngũ 
quả. Mỗi người, mỗi nơi 
có cách bày trái cây trên 
bàn thờ khác nhau, nhưng 
tựu chung vẫn được bày 
theo nghĩa “chơi chữ”: cầu 
(mãng cầu), vừa (dừa), đủ 
(đu đủ), xài (xoài).

     Ngoài những món ăn 
có màu sắc hoặc tên gọi 
được tin rằng sẽ đem 
lại may mắn, ngày Tết, 
mọi gia đình không thể 
thiếu món bánh chưng, 
bánh tét truyền thống 
với hạt nếp no tròn, 
nhân đậu xanh vàng 
ươm và thịt mỡ béo 
ngậy tượng trưng cho 
mọi mong ước năm mới 
dồi dào no đủ, sung túc 
và thịnh vượng.
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LÀo - ăn LẠp đón LỘc
     Lạp là món ăn truyền 
thống không thể thiếu 
vào dịp lễ Tết của người 
Lào. Lạp trong ngôn ngữ 
của người Lào nghĩa là 
lộc, được chế biến rất 
công phu. Món lạp để ăn 
trong những ngày đầu 
năm và người ta cũng 
tặng nhau món lạp thay 
lời chúc may mắn đầu 

năm. Gia đình nào nhận 
được nhiều món này thì 
hy vọng năm mới sẽ có 
nhiều tài lộc. 
     Món lạp của người 
Lào gần giống như món 
lạp xưởng của người 
Việt. Lạp thường được 
làm bằng thịt gà hay 
thịt bò tươi, sau đó 
đem trộn với gia vị và 
thường được ăn kèm với 

xôi nóng. Đó là sự pha 
trộn khéo léo giữa chua, 
cay và ngọt, được trung 
hòa thêm chút hương 
vị của thảo mộc. Người 
Lào đặc biệt cẩn trọng 
trong chế biến lạp do 
quan niệm: nếu những 
món này ăn không ngon 
trong ngày Tết thì năm 
mới công việc làm ăn 
không tốt.
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nhẬt BẢn - MÂM cỗ 
đẦy MÀu sắc
     Tết ở Nhật không 
thể thiếu Osechi, món 
ăn đặc biệt dành riêng 
cho ngày Tết xứ mặt trời 
mọc sau khi cúng thần 
năm mới. Osechi được 
chế biến khá công phu 
bao gồm súp ozoni, bánh 
gạo tẻ, tảo biển, hải sản 
hoặc thịt gà, mứt đậu 
đen, tazukuri, le Sebi, 

bánh dày… với hương vị 
và màu sắc phong phú, 
xếp trong một hộp sơn 
màu đỏ thật đẹp. Mỗi 
nguyên liệu của osechi 
đều mang một ý nghĩa 
riêng với cái tráp mang 
ý nghĩa may mắn; rong 
biển với nghĩa vui mừng; 
đậu – mạnh khỏe; trứng 
cá trích – con cháu đông 
đúc; rau mắc – sinh lộc; 
tôm – sự trường thọ…

     Người Nhật còn quan 
niệm món mì ống tượng 
trưng cho sự trường thọ, vì 
vậy, bữa ăn đoàn tụ trong 
ngày Tết của người Nhật 
luôn hiện diện món ăn 
này. Ngoài ra, trong những 
ngày đầu xuân, các gia 
đình Nhật Bản rất thích 
món cá chép chiên vì tin 
rằng cá chép sẽ mang lại sự 
năng động và tâm trí sáng 
suốt cho người ăn nó.
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hÀn quốc - hưởng 
LỘc trỌn vẹn
     Trong thực đơn ngày 
Tết của Hàn Quốc bao 
giờ cũng có kim chi. 
Đây được xem là món ăn 
truyền thống mang lại 
nhiều điềm lành và niềm 
vui, cùng với khoai, gạo 
– hai loại lương thực chủ 
yếu của người dân xứ 

Hàn. Bên cạnh đó, súp 
Ttok kuk và Ddeokguk 
là hai món ăn bắt buộc 
trong ngày Tết ở Hàn 
Quốc. Đây là các món ăn 
từ thịt gia súc và gia cầm, 
chế biến bằng cách đem 
chiên. Vào ngày đầu tiên 
của năm mới, thưởng 
thức Ttok kuk được làm 
từ gạo trứng sẽ đem lại 

một trí tuệ minh mẫn, 
sáng suốt trong ngày 
đầu năm và cho cả năm 
đó. Những món gà, cá, 
bò hầm cùng sâm cũng 
rất được ưa chuộng vì 
ngoài mục đích bồi bổ 
sức khỏe, nó còn mang 
ý nghĩa cầu mong sự an 
khang, thịnh vượng suốt 
cả năm.
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hÀ Lan - vượt qua 
tai ưƠng
     Người Hà Lan tin 
rằng may mắn đến từ 
những món ăn có hình 
tròn. Vì vậy, thưởng 
thức chiếc bánh phồng 
với những lát táo và 
nho khô hấp dẫn Olie 
Bollen sẽ mang đến 
cho bạn những điều tốt 

lành trọn vẹn. Oliebol-
len chỉ được làm trong 
dịp Tết và được sử dụng 
trong suốt mùa lễ hội 
đầu năm. Bánh được 
chế biến từ bột mì bên 
trong có nhân táo, nhân 
dứa hoặc nhân nho 
được chiên ngập trong 
chảo dầu với niềm tin 
rằng vào đêm giao thừa, 

Nữ thần Bertha sẽ bay 
ngang bầu trời, cùng 
với các linh hồn tội lỗi 
trong bóng tối lạnh 
lẽo, tay cầm con dao, 
cắt đi bất cứ cái dạ dày 
trống rỗng nào mà bà 
ta gặp trên đường. Nếu 
ăn bánh rán nhiều dầu 
mỡ, con dao của bà ta 
sẽ trượt đi.
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tÂy Ban nha - Món 
ăn vui nhỘn
     Trong truyền thống 
của người Tây Ban Nha, 
mùa màng bội thu luôn 
mang ý nghĩa tốt lành 
cho năm mới. Thay vì 
thưởng thức những món 
ăn cầu kỳ, người Tây Ban 
Nha lại nhờ những trái 
nho để cầu mong những 
may mắn đầu năm, bởi 
họ cho rằng mỗi trái 

nho để cầu mong những 
may mắn đầu năm, bởi 
họ cho rằng mỗi trái 
nho ngọt sẽ báo hiệu 
một tháng, một năm gặp 
nhiều điềm lành. Truyền 
thống này có từ đầu thế 
kỷ 20, khi tiếng chuông 
đồng hồ từ Puerta del 
Sol, ở Madrid vang lên 
thì mọi người bắt đầu ăn. 
Và cứ mỗi tiếng chuông 
cất lên, họ lại bỏ một quả 

nho vào miệng và nhai 
thật nhanh. Hầu hết mọi 
người không thể ăn hết 
12 quả nho trong 12 giây. 
Song nó lại là nghi thức 
vui nhộn vì miệng ai 
cũng phồng lên đầy nho.

thỔ nhĩ Kỳ - LỰu đỏ 
May Mắn
     Vào đêm cuối cùng 
của năm cũ, người Thổ 
Nhĩ Kỳ thường đón 
năm mới cùng người 
thân và bạn bè. Họ sẽ 
tổ chức những bữa tiệc 
nhỏ với âm nhạc, trò 

chơi và cùng nhau xem 
các chương trình truyền 
hình. Dịp này, người 
Thổ Nhĩ Kỳ thường 
tặng nhau kẹo, bánh, 
kèm theo hạt dẻ để cầu 
mong gặp may mắn 
trong năm tới.
     Và nếu như người Tây 
Ban Nha có phong tục ăn 
12 trái nho vào đêm giao 
thừa, thì người Thổ Nhĩ 
Kỳ lại xem lựu là món ăn 
may mắn bắt buộc ngày 

đầu năm mới. Lựu đại 
diện cho may mắn của 
không chỉ cư dân Thổ 
Nhĩ Kỳ mà cả vùng Địa 
Trung Hải vì nhiều lý do: 
màu đỏ của nó đại diện 
cho trái tim con người, 
biểu thị cuộc sống sinh 
sôi, cho sức khỏe và sự 
giàu có; hạt tròn đại diện 
cho sự thịnh vượng là 
điều mà mọi người đều 
hy vọng trong bất kỳ 
khởi đầu mới nào.
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hy LẠp - vòng 
tròn May Mắn
     Năm mới của người 
Hy Lạp không thể thiếu 
phong tục làm bánh mì 
nướng mừng xuân Vasi-
lopita – một loại bánh 
nướng rất to, có một 
đồng xu bên trong. Chiếc 
bánh này bắt nguồn từ 
chế độ thuế cắt cổ từ xưa 
đế chế Ottoman đã áp 
đặt lên người Hy Lạp. 

Vasilopita có đồng xu thì 
có nghĩa là bạn sẽ gặp 
may mắn và có rất nhiều 
tiền tài vào năm mới.
     Ngoài ra, vào lúc giao 
thừa, người mẹ trong 
gia đình bước ra sân lấy 
trái lựu đập mạnh vào 
tường nhà. Nếu hạt lựu 
văng tung tóe khắp sân 
thì năm mới, gia đình 
sẽ gặp nhiều may mắn, 
hạnh phúc.

ý - nhÂn đôi
thỊnh vượng
     Người Ý chào năm 
mới theo cách rất thú 
vị! Họ ném tất cả những 
gì cũ kỹ ra khỏi phòng 
qua cửa sổ để tạo không 
gian cho những gì may 
mắn, mới mẻ của một 
năm mới vào phòng.
Với món ăn may mắn, 
người ta thường ăn 
Cotechino con lentic-
chie, tức món xúc xích 

với đậu lăng đúng lúc 
giao thừa. Những tảng 
thịt ngon lành biểu 
trưng cho sự no đủ, 
những hạt đậu lăng nhỏ 
có hình đồng xu trong 
chiếc xúc xích lớn chính 
là biểu tượng cho sự 
thịnh vượng trong năm 
mới. Người Ý tin rằng 
món xúc xích Cotechi-
no sẽ nhân đôi sự may 
mắn và tài lộc cho họ 
vào đầu năm.
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Mỹ - Bữa ăn “đẠM 
BẠc” đẦu XuÂn
     Người Mỹ có một 
câu châm ngôn về thói 
quen ăn uống của mình 
trong ngày đầu năm 
mới là: “Hãy ăn đạm 
bạc vào ngày đầu năm 
và ăn ngon vào những 
ngày còn lại”. Vì vậy, 
không có gì là bất ngờ 
khi bữa cơm đầu năm 
của người Mỹ đều là 
những món ăn giản dị. 
Trong đó bắp cải, cá 
mòi, mật ong, đậu mắt 
đen… là những thực 
phẩm được chọn làm 

biểu tượng đem lại may 
mắn tại xứ cờ hoa.
     Bánh mì luôn được 
xem là thức ăn phổ biến 
nhất của người Mỹ, vào 
ngày đầu năm mới, bánh 
mì mang thông điệp 
về sự no đủ, ấm cúng 
và một cuộc sống năng 
động trong năm. Rau 
xanh, hạt đậu và bắp 
cũng được coi là biểu 
tượng cho sự may mắn. 
Người Mỹ quan niệm, 
nếu bạn ăn một hạt 
đậu vào ngày đầu năm, 
bạn sẽ gặp nhiều điều 
tốt lành trong cả năm. 

Còn nếu muốn giàu có 
hơn nữa, bạn có thể ăn 
món đậu này với bánh 
mì, rau bắp cải hoặc cải 
xanh. Rau xanh trông 
giống như đồng tiền gấp, 
người ta tin rằng, ăn 
càng nhiều rau này thì 
họ càng gặp may và giàu 
có vì màu xanh có sự 
tương đồng với màu tiền. 
Còn nếu muốn sung túc 
và thăng tiến trong sự 
nghiệp thì cá mòi là món 
không thể bỏ qua, vì loài 
cá này luôn bơi thẳng 
về phía trước theo từng 
đàn lớn 
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SWALLOW’S
NEST

lâu đài tình yêu

được xây dựng trên một mỏm đá cách mực 
nước Biển 40m ở khu vực Biển đen gần yaLta, 

nam ukraine, Lâu đài SwaLLow’S neSt mô 
phỏng theo kiến trúc tân gothic, Bao quanh 
Bởi phong cảnh Lãng mạn, rực rỡ của trời 
– núi - Biển, mang đến cho Bạn cảm giác như 

đang Sống trong Lâu đài tình yêu.

hoàng gIAng
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Lâu đài Swallow’s 
Nest (Lâu đài Tổ 
yến) là một trong 
những địa điểm 

du lịch hấp dẫn nhất ở 
Yalta, Crimea, miền Nam 
Ukraine với một lịch sử 
vô cùng thú vị. Một viên 
đại tướng người Nga 
trong cuộc chiến tranh 
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đã 
“phải lòng” cảnh biển 
Hắc Hải nhìn từ đỉnh 
vách núi Aurora. Viên 
đại tướng cho xây dựng 
một ngôi nhà gỗ trên 
mũi đất Ai-Todor, nhưng 

không sống lâu ở đây. 
Chỉ vài năm sau đó, một 
bác sĩ hoàng gia tên là 
Adalbert Karlovic Tobin, 
cũng là một thành viên 
của hội đồng thành phố 
Yalta, mua lại nơi này. 
Ông cho dựng những 
bức tường đá và xây lâu 
đài Tổ Yến ngay tại vị 
trí của căn nhà gỗ trước 
kia. Sau cái chết của 
vợ chồng bác sĩ Tobin 
vào năm 1901, một nhà 
buôn dầu người Đức nổi 
tiếng thời đó là Baron 
Steinheil mua lại lâu đài 

khi đó đã bị hư hại khá 
nhiều. Trong hai năm 
sau đó, lâu đài được xây 
lại, phần mái được sơn 
đỏ cùng với những bức 
tường trắng. Cùng với 
diện mạo mới, lâu đài 
được đổi tên là “Lâu đài 
Tình yêu”. Từ năm 1910 
đến năm 1912, Swal-
low’s Nest tiếp tục được 
xây mới, và cuối cùng 
kiến trúc sư người Nga 
Alexander Sherwood đã 
mang đến diện mạo theo 
lối kiến trúc Gothic như 
ngày nay.
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     Lâu đài Swallow’s 
Nest tọa lạc ở một vị trí 
vô cùng lý tưởng. Từ tòa 
lâu đài, người ta có thể 
ngắm nhìn không gian 
rộng lớn ngoài khơi xa, 
thậm chí là có thể nhìn 
thấy đường cao tốc giữa 
vùng Yalta và Simeiz. 
Với lối kiến trúc Gothic, 
tòa lâu đài tràn ngập 
ánh nắng vào ban ngày. 
Phong cảnh tự nhiên 
xung quanh tòa lâu đài 
vẫn được giữ nguyên 
vẹn khiến không khí 
nơi đây luôn trong lành. 
Ngoài ra, những ngọn 
tháp thẳng đứng của tòa 
lâu đài sừng sững giữa 

một vùng thiên nhiên 
yên bình khiến tòa lâu 
đài vừa có nét cô độc, 
lạc lõng nhưng cũng rất 
lãng mạn, quyến rũ. Màu 
trắng – xám đặc trưng 
của tòa lâu đài hài hòa 
với những sắc màu của 
vách đá khiến vẻ đẹp của 
nó thêm huyền bí. Kiến 
trúc đặc biệt của tòa lâu 
đài cũng khiến du khách 
như lạc chân vào nơi chỉ 
có trong cổ tích. Tòa lâu 
đài Swallow’s Nest cũng 
là địa điểm lý tưởng khơi 
nguồn cảm hứng cho 
hàng loạt nghệ sĩ.
     Năm 1927, trận động 
đất 6 – 7 độ richter đã 

khiến vách núi bị rạn 
nứt và tòa lâu đài bị ảnh 
hưởng, bắt buộc phải 
đóng cửa. Sau này, khi 
được phục hồi lại, Swal-
low’s Nest trở thành một 
nhà hàng Italia giá cả phải 
chăng với khung cảnh 
nên thơ, tuyệt đẹp. Với 
vẻ đẹp rực rỡ của tòa lâu 
đài, hầu hết các cặp tình 
nhân hoặc gia đình khi 
du lịch ở Crimea đều lựa 
chọn Swallow’s Nest làm 
nơi dừng chân - điều này 
càng khắc họa ý nghĩa 
về địa danh “Lâu đài 
tình yêu” đã được những 
người chủ cũ đặt ra từ 
hàng chục năm trước 
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Du xuân
trên sóng nước

mùa xuân Là một trong những thời điểm du 
Lịch Lý tưởng cho mọi người. ngoài những 
địa điểm trên đất Liền, Biển, đảo việt nam với 
vẻ đẹp đặc Sắc, ấn tượng riêng có của mình 
cũng Là những Lựa chọn không thể thiếu 

với những người yêu du Lịch.

hà my

Vịnh hạ Long 
(quẢng ninh)
     Hơn 500 năm trước, 
Nguyễn Trãi đã ca ngợi 
vịnh Hạ Long là “Kỳ 
quan đá dựng giữa trời”. 
Vịnh Hạ Long là địa 
danh nổi tiếng nhất nhì 
của Việt Nam với bạn 
bè quốc tế. Năm 1962, 
Bộ Văn hóa – Thông 

tin xếp vịnh Hạ Long là 
di tích danh thắng cấp 
quốc gia. Năm 1994, Hội 
đồng di sản thế giới đã 
công nhận vịnh Hạ Long 
nằm trong danh mục 
Di sản thiên nhiên thế 
giới với 100% thành viên 
Hội đồng biểu quyết tán 
thành. Sở hữu một vẻ 
đẹp tự nhiên, kỳ vĩ như 

chốn bồng lai tiên cảnh, 
Hạ Long là lựa chọn hàng 
đầu cho những ai muốn 
chìm đắm trong vẻ đẹp 
hài hòa giữa biển và núi. 
Vịnh Hạ Long nằm phía 
bờ Tây của vịnh Bắc Bộ, 
thuộc TP. Hạ Long, thị 
xã Cẩm Phả và một phần 
huyện đảo Vân Đồn, 
Quảng Ninh.
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Quần đảo Cát Bà
(hẢi phòng)
     Nhắc đến thành phố 
hoa phượng đỏ Hải 
Phòng, du khách gần xa 
không thể bỏ qua quần 
đảo Cát Bà với 367 đảo 
lớn, nhỏ. Đây là một 
quần thể gồm các đảo và 
hang động tạo nên không 

gian bí ẩn, kỳ bí khiến du 
khách phải mê mẩn. Đặc 
biệt, Cát Bà có đường 
biển tiếp nối với vịnh 
Hạ Long tạo nên điểm 
đến thú vị cho những ai 
muốn vừa chiêm ngưỡng 
vẻ đẹp ngoài trời hùng 
vĩ vừa khám phá nét đẹp 
của các hang động. Ngoài 

các thuận lợi trên, Cát 
Bà còn sở hữu vùng khí 
hậu khá dễ chịu với nhiệt 
độ trung bình 25oC cùng 
nhiều rừng nguyên sinh. 
Chính vì vậy, để nghỉ 
dưỡng hoặc khám phá 
mạo hiểm, hòa mình với 
thiên nhiên thì Cát Bà là 
một lựa chọn hoàn hảo.
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Vũng Chùa, đảo Yến
(quẢng BÌnh)
     Nằm cách đèo Ngang 
7km về phía Nam, Vũng 
Chùa - Đảo Yến thuộc 
thôn Thọ Sơn, xã Quảng 
Đông, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Nơi đây được người yêu 

thích du lịch lựa chọn 
bởi nét đẹp hoang sơ và 
yên bình. Vũng Chùa sở 
hữu bãi biển sạch với dải 
cát trắng trải dài bên làn 
nước xanh ngắt. Ngoài 
ra, bao quanh dải cát 
trắng là màu xanh ngút 
ngàn của cây cỏ. Ngày 

nay, Vũng Chùa - Đảo 
Yến nổi tiếng hơn và 
trở thành điểm du lịch 
về nguồn, tưởng nhớ 
công lao của các vị anh 
hùng dân tộc khi đảo 
là nơi yên nghỉ của vị 
Đại tướng nhân dân Võ 
Nguyên Giáp.
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Vịnh Lăng Cô
(thừa thiên-huế)
     Vịnh Lăng Cô nằm 
cách TP. Đà Nẵng 30km 
và TP. Huế 70km. Năm 
2009, Lăng Cô được công 
nhận là một trong những 
vịnh biển đẹp nhất thế 
giới. Hiện nay, Lăng Cô 
tiếp tục chiếm ưu thế du 
lịch khi nằm giữa ba trung 

tâm Bảo tồn Di sản văn 
hóa thế giới là: Cố đô Huế, 
Phố cổ Hội An và thánh 
địa Mỹ Sơn với bán kính 
70km. Du khách hoàn 
toàn có thể kết hợp một 
chuyến du lịch với nhiều 
địa điểm nổi tiếng. Nhất là 
trong dịp Tết Nguyên đán, 
Cố đô Huế và Phố cổ Hội 
An sẽ có nhiều hoạt động 

đón xuân mang đậm màu 
sắc văn hóa của khu vực 
miền Trung. Ngoài ra, 
nếu đặc biệt yêu thích 
biển, du khách có thể lựa 
chọn dừng chân ở bãi 
biển Mỹ Khê, vịnh Nam 
Chơn, hòn Non Nước – 
TP. Đà Nẵng và cụm đảo 
Cù Lao Chàm thuộc tỉnh 
Quảng Nam.
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đảo nhơn Lý
(BÌnh đỊnh)
     Khác với các vùng đảo 
du lịch khác, đảo Nhơn 
Lý, Bình Định không có 
lợi thế du lịch và cũng 
không được khai thác du 
lịch nhiều. Tuy nhiên, nơi 
đây lại có nhiều lễ hội đặc 
biệt dành cho dịp năm 
mới âm lịch. Đảo Nhơn 
Lý thuộc xã Nhơn Lý vốn 
là nơi có bề dày truyền 
thống lịch sử. Người dân 

chủ yếu sống bằng nghề 
đánh bắt và chế biến thủy 
hải sản. Do đó, với ngư 
dân, Tết Nguyên đán là 
mùa của lễ hội. Trong 
đó, đặc sắc nhất là lễ hội 
Cầu Ngư diễn ra hàng 
năm. Ngoài ra, xã đảo 
vẫn còn lưu giữ nhiều 
di tích thuộc văn hóa 
Champa và lưu giữ sáu 
sắc phong của các triều 
vua. Bãi biển của Nhơn 
Lý tuy không thơ mộng 

nhưng lại giàu màu sắc 
của cuộc sống, thích hợp 
với những du khách thích 
khám phá nét đẹp văn 
hóa, phong tục tập quán 
làng chài. Đồng thời, từ 
Nhơn Lý, du khách cũng 
có thể thưởng ngoạn vẻ 
đẹp của thành phố biển 
Quy Nhơn và cụm đảo 
Cù Lao Xanh có ngọn 
hải đăng cao 119m so 
với mực nước biển, cũng 
thuộc tỉnh Bình Định.
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ghềnh đá đĩa
(phÚ yên)
     Ghềnh Đá Đĩa là 
một trong những địa 
điểm du lịch nổi tiếng 
của Phú Yên. Bãi đá 
này có hình dạng như 
hàng ngàn chiếc đĩa 
màu đen tuyền xếp 
thành lớp rất độc đáo. 
Người ta cho rằng từ 

hàng ngàn, hàng vạn 
năm trước,  nơi đây 
có núi lửa phun nham 
thạch. Khi nham thạch 
gặp nước biển cực lạnh 
thì xảy ra phản ứng 
hóa học khiến toàn bộ 
khối nham thạch bị 
rạn nứt toàn bộ. Từ đó, 
tạo nên các lớp cột đá 
chen nhau và theo thời 

gian, hình thành hình 
thù như ngày hôm nay. 
Theo tính toán, những 
cặp đá này cao từ 60 – 
80cm so với mực nước 
biển. Đây chính là điểm 
thú vị thu hút du khách 
muốn một lần được 
chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
hoang sơ, độc đáo của 
ghềnh Đá Đĩa.
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Vịnh Vân Phong
(Khánh hòa)
     Nhắc tới Khánh Hòa và 
biển, người ta sẽ nghĩ ngay 
đến những nơi đã nổi tiếng 
như thành phố biển Nha 
Trang, đảo Bình Ba, hòn 
Tre, hòn Ngọc Việt… Tuy 
nhiên, những ai đã từng 
đến với vịnh Vân Phong, 
nằm giữa hai huyện Vạn 
Ninh và Ninh Hòa sẽ 
không khỏi choáng ngợp 
trước vẻ đẹp kiêu sa, lãng 
mạn của biển, cát nơi này. 
Vịnh Vân Phong cách TP. 
Nha Trang khoảng 80km 

về hướng Bắc. Nơi này sở 
hữu bãi cát trắng dài mênh 
mông, nước biển xanh 
ngắt và lòng đại dương rực 
rỡ sắc màu của các loài 
san hô hoặc sinh vật biển. 
Ngoài ra, khí hậu ôn hòa 
là điểm cộng giúp tôn lên 
vẻ đẹp “ru hồn du khách” 
của một trong những vịnh 
được xem là đẹp nhất thế 
giới này. Sự cộng hưởng 
của trời, biển cùng núi đồi 
hùng vĩ vây quanh biến 
vịnh Vân Phong trở thành 
kỳ quan thiên nhiên khiến 
du khách ngây ngất.
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Biển ninh Chữ
(ninh thuẬn)
     “Ninh” nghĩa là bình 
yên, thái hòa, “Chữ” là 
bờ bãi, tên gọi Ninh Chữ 
miêu tả đúng vẻ đep của 
vùng biển đẹp, sóng lặng 
và yên bình. Cách TP. 

Phan Rang 5km về phía 
Đông, biển Ninh Chữ 
được đánh giá là một 
trong những bãi biển 
đẹp nhất miền Trung 
Việt Nam. Ninh Chữ có 
bờ biển dài 10km, bằng 
phẳng, uốn cong hình 

vòng cung cùng với cát 
trắng, mịn, không khí 
trong lành, sóng biển êm 
ru, nhẹ nhàng. Chính vẻ 
đẹp tự nhiên, hiếm có 
này mà Ninh Chữ thu 
hút đông đảo khách du 
lịch trong và ngoài nước.
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Côn đảo
(BÀ rỊa-vũng tÀu)
     Trước kia, Côn Đảo 
nổi tiếng với biệt danh 
“địa ngục trần gian”, nơi 
thực dân giam cầm các 
chiến sĩ cách mạng Việt 

Nam yêu nước, đấu tranh 
vì độc lập, tự do của dân 
tộc. Ngày nay, nơi đây 
đã thay da đổi thịt, trở 
thành thiên đường nghỉ 
dưỡng quốc tế với các 
khu resort 5 sao, bãi biển 

tuyệt đẹp, làn nước trong 
xanh, cát trắng phẳng 
mịn, rừng nguyên sinh 
với thảm thực vật phong 
phú cùng rất nhiều loài 
động vật quý hiếm vùng 
nhiệt đới.
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đảo Phú QuốC
(Kiên giang)
     Được mệnh danh là 
đảo Ngọc, Phú Quốc 
không chỉ nổi tiếng ở 
Việt Nam mà còn được 
nhiều du khách nước 
ngoài biết tới. Phú 
Quốc cũng là hòn đảo 
lớn nhất Việt Nam và 
đồng thời là đảo lớn 

nhất trong quần thể 22 
đảo tại đây, nằm trong 
vịnh Thái Lan. Phú 
Quốc hấp dẫn du khách 
bởi cảnh sắc và cả con 
người. Thiên nhiên đã 
ban tặng cho hòn đảo 
này cảnh sắc hài hòa, 
khí hậu mát mẻ và dễ 
chịu quanh năm. Bên 
cạnh đó, nơi đây còn có 

đường bờ biển dài, đẹp, 
nước biển trong xanh và 
bãi cát trắng mịn. Những 
địa chỉ như bãi Sao, hồ 
Tiêu, suối Bàn Đá cùng 
sự phong phú, đa dạng 
trong cuộc sống, sinh 
hoạt của cư dân Phú 
Quốc cũng là điểm khiến 
du khách mê mẩn không 
muốn rời 
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dê
t r o n g  v ă n  h ó a  V i ệ t

trong các vật nuôi, 
dê Là Loài có ý nghĩa 
tinh thần phong phú 
và giá trị Biểu tượng 
cao, thể hiện vai trò 

gần gũi mà quan 
trọng, tạo ra những 
ảnh hưởng mạnh mẽ, 
đa dạng, tích cực tới 
đời Sống văn hóa của 

người việt nam.

Ths. nguyễn Anh hùng

Do được thuần 
dưỡng từ rất 
sớm, sử dụng 
phổ biến, liên 

tục, lâu dài, mang giá trị 
vật chất đa dạng và mật 
thiết, nên dê cũng tạo 
giá trị tinh thần phong 
phú, ảnh hưởng sâu rộng 
đến tâm linh và đời sống 
văn hóa nghệ thuật của 
người Việt Nam. Nó là 
một trong sáu con vật 
nuôi thông dụng nhất (lục 

súc: dê, gà, chó, lợn, ngựa, 
trâu) và một trong ba thứ 
lễ vật đặc biệt để cầu cúng, 
tế dâng thần thánh (tam 
sinh: dê, lợn, bò). Trong 
sự kết hợp thiên can với 
địa chi để tính thời gian 
và chu kỳ phát triển, dê 
nhập hệ lịch can chi 12 
con vật, là biểu tượng chi 
Mùi - một chi quan trọng, 
mang những ý nghĩa triết 
lý và nhân văn sâu sắc. 
Giờ Mùi kéo dài từ 13 

đến 15 giờ, thời gian mở 
đầu buổi chiều, con người 
vừa ăn trưa xong, đang 
thanh thản nghỉ ngơi và 
sung mãn bước vào buổi 
lao động mới (giờ Mùi 
là thuộc dê bởi sau khi 
cỏ lá bị dê ăn thì vào giờ 
này cũng có sức tái sinh 
mạnh nhất). Tháng Mùi 
là tháng Sáu âm lịch, thời 
tiết sáng sủa nhất trong 
năm, cây cối tươi tốt, ra 
hoa kết quả nhiều nhất 
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và con người cũng vừa 
thu hoạch xong vụ chiêm, 
dồi dào sinh lực. Quan 
niệm tín ngưỡng còn cho 
rằng người sinh năm Dê 
(tuổi Mùi) thường mưu 
trí, nhiệt tình, năng động, 
tài giỏi, thành đạt và gặp 
nhiều may mắn, hạnh 
phúc trong đời. Câu ca 
dao: “Người ta tuổi Ngọ 
tuổi Mùi/ Riêng tôi ngậm 
ngùi mang lấy tuổi Thân” 
có ý nghĩa xuất phát từ đó.
     Ngôn ngữ luôn là nền 
tảng của đời sống tinh 
thần và văn hóa con 
người. Trong ngôn ngữ 
Việt Nam, hình ảnh dê 
xuất hiện khá đa dạng, 
linh động, hấp dẫn và đầy 
ngụ ý. Chúng ta gặp “dê” 
(dương) ở nhiều lĩnh vực 
ngôn từ: tự nhiên và xã 
hội, lý thuyết sách vở và 
giao tiếp thực tiễn. “Máu 
dê” thể hiện khả năng 
sinh dục mạnh mẽ; “râu 
dê” mô tả bộ râu rậm, 
dài, hơi cong; “sữa dê” nói 

đến sự bổ dưỡng, nguồn 
thu nhập lớn, mới lạ; “dê 
cụ” ám chỉ kẻ rất dâm 
đãng; “thói dê” khái quát 
bản tính ham chinh phục 
người khác giới… Dê hiện 
diện trong nhiều loại địa 
danh: từ núi đồi, sông 
suối, bến đảo, ga chợ đến 
tên lãnh thổ hành chính 
các cấp: làng xã Dương 
Xá (Hà Nội), huyện Sơn 
Dương (Tuyên Quang), 
tỉnh Bình Dương… Dê 
vốn được dùng phổ biến 
làm thực phẩm và dược 
liệu nên tên nó cũng được 
đặt cho nhiều loài thực 
vật - nhất là những cây 
trồng để ăn và chế thuốc: 
dây tiết dê, cỏ móng dê, cà 
dái dê, cây sừng dê, dâm 
dương hoắc, dương tử tô, 
dương đề, tỏa dương…
     Dê còn được lấy làm 
đối tượng cho hàng trăm 
câu ngạn ngữ, phương 
ngữ, tục ngữ, thành ngữ, 
ca dao sinh động, dân dã 
mà thâm thúy. “Bán bò 

tậu ruộng mua dê về cày” 
mỉa mai cách thức làm ăn 
trái khoáy, không biết tính 
toán hoặc việc bỏ vật hữu 
ích để chuốc lấy thứ chẳng 
ra gì. “Cà kê dê ngỗng” 
đánh giá sự kể lể tản mạn, 
dài dòng, huyên thuyên 
những chuyện lặt vặt, vớ 
vẩn. “Chăn dê uống tuyết” 
ngầm chỉ nghị lực cao, sẵn 
sàng chịu đựng lâu dài đói 
khổ, thiếu thốn, tủi nhục 
để giữ vững lòng trung 
thành hoặc thực hiện mục 
tiêu cơ bản của mình. 
“Máu bò cũng như tiết dê” 
nhìn nhận, coi hai chuyện, 
hai sự việc, sự vật chẳng 
khác gì nhau mấy về mọi 
phương diện. “Giàu nuôi 
chó, khó nuôi dê, không 
nghề nuôi ngỗng” là kinh 
nghiệm thời điểm chăn 
nuôi những con vật có ích 
cho điều kiện kinh tế của 
bản thân, gia đình hoặc 
xác định, lựa chọn những 
hoạt động phù hợp với 
năng lực, hoàn cảnh…
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     Dê cũng là hình ảnh 
tiêu biểu đi vào văn thơ, 
góp phần tạo nên những 
tác phẩm nổi tiếng thuộc 
nhiều thể loại và ở mọi 
thời đại. Từ các áng văn 
chính luận sắc bén chống 
giặc như Hịch tướng sĩ 
(thế kỷ 13) của Hưng Đạo 
vương Trần Quốc Tuấn 
(có câu “Tắc lưỡi cú diều 
mà sỉ mắng triều đình, 
đem thân dê chó mà bắt 
nạt tể phụ”) hay Văn tế 
nghĩa sĩ Cần Giuộc (thế kỷ 
19) của nhà thơ yêu nước 
Nguyễn Đình Chiểu (có 
câu “Hai vầng nhật nguyệt 
chói lòa, đâu dung lũ treo 
dê bán chó”) đến thơ ca 
lãng mạn trữ tình như 
bài Dê cỏn (thế kỷ 18) của 
bà chúa thơ Nôm - nữ sĩ 
tài hoa Hồ Xuân Hương 
(Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn 
ngơ/ Lại đây cho chị dạy 

làm thơ/ Ong non ngứa 
nọc châm hoa rữa/ Dê cỏn 
buồn sừng húc dậu thưa) 
hay thi phẩm Cung oán 
ngâm khúc của văn thần 
Nguyễn Gia Thiều (có câu 
“Phải duyên hương lửa 
cùng nhau/ Xe dê lọ rắc lá 
dâu mới vào”)… Còn trẻ 
em Việt Nam khi chơi trò 
dung dăng dung dẻ thường 
thuộc lòng bài đồng dao 
vui nhộn: “Dung dăng 
dung dẻ/ Dắt trẻ đi chơi/ 
Đến cửa nhà trời/ Lạy cậu 
lạy mợ/ Cho cháu về quê/ 
Cho dê đi học/ Cho cóc ở 
nhà/ Cho gà bới bếp/ Ngồi 
xệp xuống đây”.
     Hình ảnh dê trở nên 
sinh động, gần gũi hơn 
qua những trò chơi và 
lễ hội truyền thống. Phổ 
biến mà đặc sắc nhất vẫn 
là Bịt mắt bắt dê. Trò chơi 
này thường tổ chức trong 

những ngày vui (hội đầu 
xuân, Trung thu…) hoặc 
các cuộc chơi thể thao văn 
hóa dân dã với cách khác 
nhau tùy thuộc đối tượng 
tham dự. Nếu là trẻ em, 
một em nhỏ bị bịt mắt 
phải đuổi bắt trong khu 
vực sân nhiều em khác 
giả làm dê vừa di chuyển 
vừa kêu “be, be…”. Nếu 
là người lớn, trò chơi còn 
ngộ nghĩnh hơn vì con 
dê thực được thả vào sân, 
hai người (một nam, một 
nữ) bị bịt mắt đuổi bắt 
nó; cả ba đều khoác áo 
tơi, chân đeo lục lạc nên 
phát ra những âm thanh 
giống nhau khi chạy nhảy, 
khiến hai người khó phân 
biệt nổi, vì vậy nhiều lúc 
không bắt được dê mà 
lại… ôm nhầm phải nhau, 
gây tiếng cười sảng khoái, 
thích thú cho khán giả.
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     Ở một lĩnh vực khác, 
tĩnh lặng nhưng phong 
phú, bền vững là hình 
tượng dê trong kiến 
trúc, tạo hình, trang trí. 
Dê được thể hiện khá 
đa dạng trên tranh, bia, 
miếu, đình, đền, chùa, 
rạp, nhà, công sở… với 
đủ loại chất liệu: đất, 
đá, vữa, bạc, đồng, gỗ, 
mực… và bằng nhiều 
kỹ thuật: tạc, đắp, nặn, 
xăm, chạm, khắc, đúc, 
nung, vẽ… Trong lục súc 
(trâu, gà, chó, lợn, dê, 
ngựa), có lẽ dê là hình 
tượng tiên phong xuất 
hiện ở các chùa chiền 
cổ xưa - nơi vốn thường 
chỉ thấy hình ảnh các 
loài vật linh thiêng, cao 
quý (rồng, hổ…). Chẳng 
hạn, tại bệ đá đặt tượng 
Phật của ba chùa Bối 
Khê, Trung, Quế Dương 
ở Hà Nội (niên đại cuối 
thế kỷ 14) đều có khắc 
hình dê vui tươi, miệng 
ngậm cành lộc, đầu 
ngoảnh về phía sau. Tại 
bệ đá chùa Vắp ở Yên 
Bái cũng khắc hình dê 
tương tự (nhưng miệng 
không ngậm gì). Chùa 
Bút Tháp ở Bắc Ninh 
(niên đại đầu thế kỷ 17) 
hiện diện hơn 50 bức 
chạm nổi trên lan can 
đá, trong đó một bức 
bên trái thượng điện 
chạm rất tinh tế ba con 
dê: một con nằm nhởn 
nhơ trên cỏ, hai con còn 
lại với tư thế sinh động 
khác nhau đang ngẩng 
nhìn bầu trời cao rộng 
có vầng dương lấp ló sau 
áng mây. Cùng niên đại 
này, tại nhiều chùa khác, 
còn thấy trang trí những 
hình tượng dê đang đùa 

giỡn vui nhộn (đôi khi 
đến mức hài hước) trên 
bia và khánh đá. Trong 
nhóm tượng đất, tượng 
gốm, tượng gỗ cổ truyền 
thường gặp bức Tô Vũ 
chăn dê ghi lại cảnh sứ 
giả nhà Hán không chịu 
hàng phục bạo chúa 
Hung Nô nên phải uống 
tuyết để đỡ đói khát, bị 
ép buộc đi chăn dê, chịu 
cực nhục suốt 19 năm 
vẫn giữ trọn lòng trung 
quân ái quốc; bức Hai dê 
qua cầu diễn tả hai chú 
dê húc nhau giữa chiếc 
cầu cong do chẳng con 
nào chịu nhường đối 
phương; bức Mẹ con nhà 
dê nặn tạc sự âu yếm 
của dê mẹ đối với đứa 
con hiếu động. Tranh 
vẽ dê cũng xuất hiện 
khá sớm, đặc sắc nhất 
là bức Lục hợp đồng 
xuân của dòng tranh 

Hàng Trống (Hà Nội) vẽ 
cảnh ông già ngắm xem 
6 cháu đang nô đùa với 
dê và bức Bịt mắt bắt 
dê của làng tranh Đông 
Hồ (Bắc Ninh) vẽ cảnh 
một chú dê vừa chạy 
trốn vừa ngoái nhìn đôi 
thanh niên nam nữ mắt 
bịt kín đang lần mò tìm 
bắt nó. Những thập niên 
gần đây, tranh dê còn 
thu hút năng lực sáng 
tạo của không ít họa 
sĩ Việt Nam hiện đại, 
thuộc mọi trường phái, 
thể hiện dưới nhiều bút 
pháp. Tiêu biểu nhất là 
họa sĩ Phạm Văn Tư: 
đầu năm 1991, anh triển 
lãm 120 bức tranh vẽ 
toàn về dê với đủ đề tài, 
bằng những sáng tạo 
độc đáo, mới lạ, đem lại 
nụ cười hóm hỉnh và ấn 
tượng bất ngờ khó quên 
cho người xem 

Bức tranh “Bịt mắt bắt dê” - tranh dân gian Đông Hồ.
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Dê với những
Chuyện lạ

Là Loài vật có cấu tạo Sinh học đa dạng, 
chủng Loại phong phú, dê hiện diện ở 

khắp nơi trên thế giới và trở nên quen 
thuộc, gần gũi, ảnh hưởng Sâu rộng 

tới đời Sống vật chất và tinh thần con 
người. xung quanh dê cũng từng xảy ra 

những chuyện dị Biệt, kỳ thú, cuốn hút 
Sự quan tâm của chúng ta…

KỲ hoA

dê “BẠch tuỘc”
     Tháng 4/2014, gia đình 
ông Zoran Paparic sống tại 
thị trấn Kutjevo (Croatia) 
vô cùng bất ngờ khi đón 
nhận chú dê con dị dạng có 
8 chân. Chú dê này là con 
thuộc lứa đẻ thứ tư của dê 
mẹ mang tên Sarka. Theo 
các bác sĩ thú y, những 
chân thừa mọc dưới bụng 
chú dê con này là cơ thể 
chưa phát triển hoàn thiện 
của một cá thể song sinh 
dính liền với nó. Ngoài 4 
cái chân “thừa”, chú ta còn 

có 2 cơ quan sinh dục khác 
nhau (1 đực, 1 cái)!
     Ông Paparic cho biết, 
dê mẹ Sarka đã sinh ra 
chú dê 8 chân này cùng 
lứa với 2 dê con khỏe 
mạnh khác. Ông coi nó 
là hiện tượng kỳ diệu của 
tự nhiên và đặt cho biệt 
danh dê “bạch tuộc” vì nó 
có ngoại hình và số chân 
tương tự con bạch tuộc. 
Gia đình ông đang chăm 
chút kỹ càng chú dê này 
và hy vọng chú ta có thể 
sống được nhiều năm.
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hỘi thi cướp dê
     Các dân tộc thiểu số 
ở Afghanistan có một 
môn thể thao truyền 
thống đặc sắc mang tên 
“Bozikanshi”.  Bozikan-
shi theo tiếng Afghani-
stan có nghĩa là “cướp 
dê”. Hội thi này thường 
được tổ chức sau khi 
đã gieo trồng vào mùa 
xuân hoặc thu hoạch 
xong vào mùa hè.
     Người ta đặt một chú 
dê nguyên lành, nặng 
chừng 25-35 kg trong 
một vòng tròn làm mục 
tiêu tranh cướp. Những 
người tham dự chia làm 
hai phe với số lượng bằng 
nhau, mỗi người cưỡi 
một ngựa, đứng ở các vị 
trí khác nhau nhưng đều 
phải cách dê một khoảng 
tương đương. Lúc tiếng 
súng hiệu lệnh vang lên, 
những kỵ sĩ sẽ đồng loạt 
phi ngựa tới, tranh nhau 

chiếm vị trí thuận lợi để 
có thể cướp được chú dê 
trên sân. Khi kỵ sĩ một 
bên cướp được dê thì kỵ 
sĩ bên kia phải dốc sức 
mà áp sát, ngăn chặn 
và cướp lại; thành viên 
trong cùng đội cũng phải 
xông lên để cản phá sự 
truy đuổi, giành giật của 
đối phương. Do kỵ sĩ cả 
hai bên đều cường tráng, 
nhanh nhẹn, cưỡi ngựa 
thành thạo nên nhiều 
pha gay cấn xảy ra trong 
cuộc đấu khiến người 
xem thót tim. Có khi 
thực lực hai bên ngang 
ngửa nên kết quả là chú 
dê bị... xé thành hai 
mảnh, có lúc do sự bất 
cẩn, lỡ đà của kỵ sĩ mà 
cả người lẫn ngựa đều bị 
ngã lăn quay!... Đây thực 
sự là một môn thể thao, 
một loại hội thi sôi động, 
mạnh mẽ, vui khỏe và 
hồi hộp.

dê nhẢy vaLsE
     Khán giả Nga rất yêu 
thích một tiết mục xiếc độc 
đáo là “Điệu nhảy valse 
với dê” do nam diễn viên 
Ivanov chuyên nhảy cặp 
cùng dê thể hiện. Cả người 
lẫn dê đều nhảy khá thành 
thục, nhịp nhàng, ăn ý, đẹp 
và vui mắt. Anh Ivanov 
còn cho biết đang tiếp tục 
huấn luyện một số điệu 
nhảy phức tạp hơn valse 
cho con dê năng động và 
thông minh của anh.
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dê Mặt ngưỜi
     Tháng 10/2009, tại 
một gia đình nông dân 
ở làng Likoni thuộc 
Mombasa (Kenya), có 
một chú dê mang khuôn 
mặt người chào đời. 
Chú dê này có tầm vóc 
và hình dáng hoàn toàn 
bình thường, trừ khuôn 
mặt trông lại rất giống 
mặt người - từ mắt, mũi 
tới miệng, cằm. Sự hiện 
diện của chú dê đặc biệt 

này làm đảo lộn cuộc 
sống bình yên nơi làng 
Likoni. Dân chúng địa 
phương và du khách 
khắp nơi lũ lượt kéo 
về chiêm ngưỡng, bàn 
luận. Nhiều giả thuyết 
lý giải được đưa ra mà 
trong số đó, có vẻ thuyết 
phục nhất là giả thuyết 
chú dê này là “kết quả 
ngoài mong muốn” của 
một cuộc giao hoan giữa 
người với dê!

đua dê
     Cứ 4 năm một lần, ở 
Guyana lại tổ chức cuộc 
đua dê. Chủ nhân có 
dê dự thi ngồi trên lưng 
ngựa, cầm dây dắt cho dê 
chạy. Để tránh làm dê bị 
thương, người dắt dê phải 
đi chân không (không 
được xỏ giày dép vì sợ 
khi dê lồng lên va chạm 
vào). Cuộc đua độc đáo 
này rất cuốn hút khán giả 
trong nước và quốc tế. 
Hiện nay, chú dê mang 
tên Damai vẫn giữ danh 
hiệu vô địch vì chạy được 
182m chỉ hết 20 giây.
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nhÂn BẢn dê?
     Năm 1997, sự kiện 
nhân bản cừu Dolly 
thành công đã gây tiếng 
vang lớn trên thế giới, 
khẳng định tiến bộ vượt 
bậc của khoa học. Theo 
đó, nhiều loại động vật 
có thể cho ra đời những 
đứa con y hệt bản thân 
mình mà sự tạo sinh này 
(được gọi là “nhân bản”) 
tiến hành độc lập, không 
cần tới hoạt động kết hợp 
(giao phối, thụ tinh...) với 
đồng loại. Tuy nhiên, ít 
người biết rằng việc nhân 
bản kiểu đơn giản đã 
được áp dụng từ lâu đối 
với dê. Hơn 100 năm nay, 
ở một số vùng nông thôn 
thuộc hai tỉnh An Huy 
và Giang Tô của Trung 
Quốc lưu truyền cách làm 
như sau: khi dê cái phát 
dục, người ta không cho 
giao phối cùng dê đực, 
mà lại ném chúng xuống 
sông, chỉ cho nhô đầu 
lên; mỗi dê cái cứ như 

vậy nhiều lần thì mang 
thai, gần 5 tháng sau chú 
dê nhỏ sẽ chào đời dù 
không có cha! Những chú 
dê sinh ra nhờ phương 
pháp này có hình dáng 
y hệt mẹ nhưng màu 

lông lại không giống mà 
bị ảnh hưởng bởi thời 
tiết lúc ném mẹ chúng 
xuống sông: trời sáng thì 
lông màu trắng, âm u thì 
màu đen, có mây thì lông 
thường lốm đốm.

dê có thể Xoay 
đẦu 360 đỘ
     Trong những loài 
động vật, chim cú nổi 
tiếng là loài chuyên săn 
mồi đêm với cái đầu 
có thể xoay các hướng, 
thậm chí tới 270 độ nhờ 
cấu trúc xương đốt sống 
cổ rất đặc biệt. Nhưng 
kỷ lục này vẫn thua xa 
một chú dê. Con dê kỳ 
lạ này đang sống tại 
một trang trại ở Zaanse 
Schans (Hà Lan). Đầu và 
cổ màu nâu, trán và toàn 
thân màu trắng, hình 
dáng và tầm vóc không 
khác mấy đồng loại của 
mình, nhưng chú ta có 

khả năng đặc biệt là có 
thể xoay đầu liền nhiều 
vòng (mỗi vòng 360 độ) 
một cách dễ dàng! Hiện 
tượng có một không hai 
này đang được giới khoa 

học nghiên cứu và chủ 
nhân của chú dê cũng 
ghi lại clip chú đang quay 
đầu để chia sẻ trên you-
tube cùng những trang 
mạng xã hội 
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Nét đẹp từ những
Lễ hội đua thuyền

tết nguyên đán Là 
mùa của nhiều Lễ hội. 
trong đó, với các ngư 
dân, Lễ hội đua thuyền 
Là một truyền thống 
không thể thiếu. đây 
không chỉ Là nơi tập 
Luyện, thử thách Sức 
mạnh của ngư dân mà 
còn Là nơi rèn Luyện ý 
chí phấn đấu vươn Lên 
của con người.

hỒng PhúC
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Lễ hỘi đua thuyền 
quẬn Liên chiểu, 
đÀ nẵng
     Diễn ra vào tháng 
Giêng âm lịch hàng 
năm, lễ hội đua thuyền 
là cách ngư dân quận 
Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 
thể hiện ước muốn mưa 
thuận, gió hòa. Theo 
nhiều giai thoại kể lại, 
người xưa tổ chức đua 

thuyền vào ngày xuân 
để khai thông sông rạch, 
cầu mong ra khơi thuận 
lợi. Các làng sẽ có đội 
thuyền thi đấu với nhau. 
Đội thuyền đua nào 
chiến thắng thì năm đó 
sẽ gặp nhiều may mắn, 
làm ăn phát đạt. Truyền 
thống này được dân chài 
Liên Chiểu giữ gìn rất 
lâu. Ngay cả những năm 

chiến tranh ác liệt, lễ 
hội đua thuyền này vẫn 
được tổ chức. Mỗi làng 
đều hình thành một đội 
đua toàn trai tráng ở 
cỡ 18-35 tuổi. Mỗi đội 
đua có nhiều nhất 30 
người gồm lái thuyền, 
cầm phách, cầm tổng và 
dân bơi. Kinh phí lập 
đội thuyền do dân làng 
quyên góp.
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Lễ hỘi đua thuyền 
tẠi tỊnh Long, 
quẢng ngÃi
     Tả ngạn sông Trà 
Khúc, gần sát cửa Đại, 
Cổ Lũy xưa kia vốn là 
một thương cảng chính, 
khá sầm uất của tỉnh 
Quảng Ngãi. Bên cạnh 
nghề nông, người dân 
nơi đây còn mưu sinh 
bằng nghề đi biển. Sự 

quan trọng của nghề 
biển với người dân nơi 
đây là lý do sinh ra hội 
đua thuyền từ nhiều thế 
kỷ trước. Hàng năm, tới 
mồng 4, mồng 5 tháng 
Giêng âm lịch, người dân 
địa phương và nhiều xã 
khác đều kéo về Tịnh 
Long để cổ vũ cho hội 
đua thuyền. Thuyền đua 
là loại thuyền đặc biệt 

có dáng thon, dài hơn 
bình thường. Khi đóng 
thuyền, người ta phải 
chọn ngày lành tháng tốt. 
Thuyền đóng xong, trang 
trí đẹp với các biểu tượng 
trong tứ linh là Long, 
Ly, Quy, Phụng. Đây là 
một hoạt động nổi bật ở 
Quảng Ngãi trong ngày 
xuân, tưng bừng, náo 
nức cả một vùng cư dân.
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Lễ hỘi đua thuyền 
Lý sƠn, quẢng ngÃi
     Cũng có nét tương 
đồng với đua thuyền ở 
Tịnh Long, tuy nhiên, lễ 
hội đua thuyền ở Lý Sơn 
có một câu chuyện riêng. 
Theo gia phả các dòng 
họ lâu đời ở Lý Sơn, 
so với đất liền, Lý Sơn 
được hình thành chậm 
hơn. Người dân từ miền 
Trung ra khai phá chứ 
không phải trực tiếp từ 
Bắc ra đảo. Cư ngụ ở Lý 

Sơn có nhiều gia đình 
gốc Huế, Quảng Nam… 
Theo văn tế các gia 
tộc nơi đây, lễ hội đua 
thuyền ở Lý Sơn bắt đầu 
từ năm 1826. Bất lợi vì là 
một đảo nhỏ, lễ hội đua 
thuyền ở Lý Sơn không 
thu hút nhiều người như 
ở Tịnh Long. Tuy nhiên, 
về quy mô thì lớn hơn. 
Lễ hội đua thuyền ở Lý 
Sơn kéo dài từ mồng 
4 đến mồng 8 tháng 
Giêng âm lịch. Mỗi đội 

đua thuyền đều có trang 
phục riêng. Trường đua 
ở Lý sơn dài hơn từ 
800m đến 1000m so với 
Tịnh Long, đồng thời 
số ngày diễn ra lễ hội 
cũng gấp đôi. Với người 
dân đảo Lý Sơn, những 
ngày đua thuyền là ngày 
hội với người dân toàn 
đảo. Tiếng trống giục, 
cờ giăng khắp nơi cùng 
tiếng reo hò liên tục xua 
tan không khí tĩnh lặng 
những ngày thường 
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chìm Sâu dưới đáy Biển 600 
năm, tàu cổ x3 giờ chỉ còn Lại 

dấu tích của những mảnh ván 
nhưng gần 300 tiêu Bản hiện 

vật được trục vớt Lên từ con 
tàu đã trở thành những tư 

Liệu quý giá về con đường tơ 
Lụa trên Biển đông.

Phạm Chí Thân

Tàu cổ X3

600 năm
dưới đáy biển

Bình đất nung được tìm thấy cùng xác tàu X3.
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ngày 9/7/ 2012, 
ông Võ Việt 
Sơn ngư dân 
thường trú tại 

tổ 8, vùng 2, Côn Đảo, 
Huỳnh Văn Ghèn chủ 
ghe BĐ 94093TS thường 
trú tại xã Mỹ Thành, 
Phù Mỹ, Bình Định đã 
thừa nhận và khai báo 
với Đồn Biên phòng 540 
Côn Đảo về việc phát 
hiện tàu cổ đắm ở độ sâu 
34m nước, cách Côn Đảo 
khoảng 40 hải lý. 
     Cùng thời điểm này, 
ông Trần Đình Khoa ngư 
dân cư trú tại TP. Long 
Xuyên tỉnh An Giang 

cũng tạm 
bàn 

giao cho Bảo Tàng tỉnh 
Bà rịa- Vũng tàu 04 hiện 
vật bằng đất nung và 01 
thanh đồng (ở dạng phôi), 
tất cả đều dính hào:
•    Đĩa gốm tráng men 
màu vàng nhạt, đường 
kính dài 33 cm, cao 5cm, 
lòng sâu, thành cao, 
xung quanh đĩa có gờ 
nổi và viền, xương gốm 
mịn màu trắng ngà, khá 
dầy, chân đế choãi, bị vỡ 
(20cm x12cm).
•    Bình gốm tráng men 
màu vàng nhạt, cao 
13,5cm, đường kính 
miệng 4cm, đường kính 
đáy 7cm, thân bầu, vai 
tròn, miệng nhỏ hơi loe, 
cổ ngắn, thân nở rộng 
11cm, xương gốm mịn, 
màu trắng, toàn thân phủ 

vết hào bám, tình 
trạng vỡ miệng 

hai chỗ 
(1,5cm). 

•    Hũ gốm tráng men 
màu vàng nhạt, cao 
13cm, thân tròn, vai bẻ 
góc đứng, trên thân hũ 
có hai tai gốm đối xứng, 
đường kính miệng rộng 
14cm, đường kính đáy 
6cm, xương gốm dầy, 
toàn thân phủ vết hào 
bám, tình trạng còn 
nguyên vẹn.
•    Bình gốm có vòi 
(mất nắp) tráng men 
màu vàng nhạt, thân 
hình tròn, vai khum bẻ 
góc vuông với thành, 
cao 14cm, miệng 
cao 4m, đường kính 
miệng 7cm, đường 
kính đáy 8,8cm, vòi 
bình thẳng, nằm song 
song với thân miệng 
(đã bị vỡ mất). Tình 
trạng miệng bình bị 
vỡ 2 miếng, mỗi miếng 
(4cm x2,5cm). 
•    Thỏi kim loại màu 
phôi đồng dài 22cm, 
rộng 8cm, dày 1cm, nặng 
1kg, (xung quanh) bên 
ngoài một số chỗ có vết 
hào bám. 
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     Dư luận từ ngư dân cho 
rằng, nhiều ghe ra vớt thu 
được bình, lọ, chén, đĩa, 
những cục đồng lên tới cả 
tấn rồi đưa lên đường Lê 
Công Kiều, TP. Hồ Chí 
Minh để thẩm định niên 
đại và bán.
     Ngày 9/3/2013, sau khi 
được cấp phép khảo sát 
khai quật khẩn cấp, Bảo 
tàng tỉnh phối hợp cùng 
Công ty Trục vớt cứu hộ 
Việt Nam (Visal – đơn 
vị thành viên của Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam) đã 
tiến hành lặn khảo sát 
phát hiện cổ vật rơi vãi 
trong diện tích 1.000m2 
(40 x 25m), sau đó mở 

rộng thêm mỗi chiều 
20m vẫn không thấy dấu 
hiệu xác tàu. Nhóm thợ 
lặn dùng phương pháp 
đào thủ công 20 lỗ sâu 
tới lớp sinh thổ, phát 
hiện thấy 7 tấm ván gỗ 
có chiều dài 4m, rộng 
25cm, dày 3cm nằm liền 
kề và song song cùng 
một số mảnh ván đã mục 
nát. Những tấm ván vùi 
lấp nằm sát nhau có thể 
là ván thành và đáy con 
tàu còn sót lại. 
     Với gần 50 ca lặn 
tìm xác tàu, đã vớt gần 
300 tiêu bản hiện vật, 
chủ yếu là đồ gốm sứ và 
đất nung, là hũ, bình, 
ấm, lọ, và một số bát tô 

tráng men cùng một số 
vật dụng kim loại bằng 
đồng như gương đồng, 
quả rọi, quả cân, muôi, 
tiền xu…hầu hết đều sứt 
vỡ không còn nguyên 
vẹn. Sau khi nghiên cứu 
giám định các mẫu tiền 
cổ được xác định có năm 
loại tiền thời Tống gồm; 
Thiên Hy thông bảo (天
禧通寶), đời Tống Chân 
Tông (977-1022), đúc 
năm 1017-1021; Hoàng 
Tống thông bảo (皇宋

通寶), đời Tống Nhân 
Tông (1024-1064), đúc 
năm 1039; Thánh Tống 
nguyên bảo (聖宋元

寶), đời Tống Huy Tông 
(1100-1125), đúc năm 

Tiền Hồng Vũ Thông Bảo (đời Minh Thái Tổ 1368-1398).
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1101; Sùng Ninh thông bảo 
(崇寧通寶), Sùng Ninh 
trọng bảo (崇寧重寶), đời 
Tống Huy Tông (1100-
1125), đúc năm 1102-
1106. Hai loại tiền triều 
đại nhà Minh gồm Đại 
Trung thông bảo
(大中通寶), Hồng Vũ 
thông bảo (洪武通寶), 
đời Minh Thái Tổ Chu 
Nguyên Chương (1368-
1398), đúc năm 1368, 
nhiều hơn là đồng Hồng 
Vũ thông bảo. 
     Căn cứ những hiện 
vật thu giữ được, trong 
đó các mẫu tiền đồng 
niên hiệu Hồng Vũ, Đại 
Trung thuộc triều đại 
nhà Minh - Trung Hoa, 
cho thấy đây có thể là 

con tàu chở hàng hóa của 
các thương gia trên con 
đường tơ lụa từ Đông 
sang Tây bị đắm vào cuối 
thế kỷ XIV, cách nay 
khoảng hơn 600 năm. 
Vì hiện trạng con tàu 
chỉ còn dấu tích một 
số mảnh ván và chưa 
có tài liệu nào khác xác 
minh về chủ nhân, nên 
công việc nghiên cứu 
còn tiếp tục trong thời 
gian tới. Với thời gian 
(600 năm) kể từ khi tàu 
bị đắm, xác tàu gỗ khó 
có thể tồn tại lâu trong 
môi trường nước biển 
cùng với tác động của 
dòng hải lưu, vi sinh, 
do những thay đổi môi 
trường nhiệt độ của đại 

dương, nên cấu trúc con 
tàu không còn nguyên 
vẹn. Từ hiện trường khu 
vực tàu chìm chứng tỏ 
đã bị ngư dân cào bới, 
chà đi sát lại nhiều lần, 
khai thác cạn kiệt trước 
đó, vì vậy những cổ vật 
thu được đều không còn 
nguyên vẹn. 
     Kết quả khảo sát tàu 
đắm cổ X3, là con tàu 
thứ 6 đươc phát hiện tại 
vùng biển Bà Rịa - Vũng 
Tàu, cung cấp thêm 
thông tin, góp phần bổ 
sung tư liệu hiện vật quý 
giá cho công tác nghiên 
cứu về con đường tơ lụa 
từ Đông sang Tây thế kỷ 
XIV-XV trên vùng biển 
Việt Nam 

Quả cân bằng đồng.
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Anh biết đấy! Tình em như ánh lửa
Qua gió mưa, tia sáng vẫn cháy ngời

Em không nghĩ sóng gặm mòn hạnh phúc
Tuổi thanh xuân nơi thăm thẳm chân trời.

Anh có biết? Có đêm thầm em khóc
Vẫn mong anh đứng vững giữa tầng khơi

Thuyền sẽ đi theo ánh đèn anh rọi
Chim mang lời anh nhắn tới làng quê

Em sẽ gửi theo chim: Niềm vui và nỗi nhớ
Chở tới anh, nơi hải đảo quê nhà

Có tình em, tim anh thêm thắm đỏ
Làm một cây đèn biển...

          ...sáng trời xa.

(Kính tặng các anh gác đèn biển VMS-South)

Phạm Thị hoàI Thu

Cây đèn biển
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Tấn Thành

Trở lại
biển Lý Sơn

Sáng nay trở lại Lý Sơn
Để nghe gió biển từng cơn vỗ về

Trời xanh tận phía xa tê
Hùng binh một thuở chưa về người ơi

Bao lần nước mắt đã rơi
Bao lần tiễn biệt vì biển trời Hoàng Sa

Ngày nay nối tiếp ông cha
Cháu con bám biển quê ta vững vàng

Bình minh mỗi sớm rộn ràng
Tàu vui cập vến, tàu sẵn sàng ra khơi

Tình yêu thương biển rạng ngời
Biển yêu nên cả một đời bên ta

Ngư dân vui hát bài ca
Cá tôm hải sản cùng ta trở về
Rộn ràng đảo biển chân quê

Bàng vuông xanh mướt đón xuân về em ơi...
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tết trong tâm thức 
của mỗi người con đất 
việt Luôn mang một ý 
nghĩa rất đỗi thiêng 
Liêng. Bởi vậy, cứ mỗi 
độ tết đến xuân về, ai 
ai cũng tất Bật Sắp xếp 
công việc để đoàn tụ 
với gia đình đón tết, 
mừng xuân. riêng đối 
với cán Bộ, chiến Sĩ hải 
quân, trong những 
ngày thiêng Liêng ấy, 
các anh Lại mang trên 
mình một trọng trách 
cao cả hơn, đó Là Bảo 
vệ Bình yên cho Biển, 
đảo tổ quốc. 

ThAnh ĐIệP

tết ở Trường Sa 
không giống 
với bất kỳ một 
nơi nào trên đất 

liền. Ở đó, không một 
phiên chợ Tết, không 
có chợ hoa hay sự xô bồ 
náo nhiệt của phố xá. 
Nhưng do nhận được 
hơi ấm mùa xuân từ đất 
liền nên những loài cây 
đặc trưng của Trường 
Sa như phong ba, bão 
táp, bàng vuông… đâm 
chồi nảy lộc. Mặc dù ở 
giữa trùng khơi bốn bề 
sóng vỗ, nhưng Tết ở 
Trường Sa cũng có đầy 
đủ hương vị của đất liền. 
Ngoài những con lợn 
(heo) béo, gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bánh mứt… còn 
rất nhiều thứ khác được 
mang ra từ đất liền, 
trong đó có cả mai vàng 
của miền Nam, đào Nhật 
Tân miền Bắc. Nếu ở 
những đảo không có hoa 
mai, hoa đào thì lính đảo 
sáng tạo ra “hoa Trường 
Sa” rất đặc trưng, sử 
dụng những cành phong 
ba gắn hoa mai, ốc biển 
đẹp chẳng kém gì hoa ở 
đất liền. Những “cành 
đào”, “cành mai” được 
“sản xuất” tại đảo, anh 
em chiến sĩ lấy cành mù 
u hoặc phong ba “tạo 
thế” rồi cắt hoa giấy gắn 
lên giống như hoa thật. 
Nhiều chiến sĩ lần đầu 

tiên đón Tết tại đảo song 
không cảm thấy buồn vì 
tuy ở đảo nhưng cũng có 
đầy đủ hương vị của ngày 
Tết cổ truyền. Đặc biệt, 
đã không còn cảnh phải 
canh cánh mong thư nhà 
để được đọc thư chung 
như những năm trước 
kia vì toàn đảo đã được 
phủ sóng Viettel; điện 
cũng đã sáng rực trên 
đảo đêm đêm nên cán bộ 
chiến sĩ nào cũng thấy 
lòng mình bình yên, ấm 
áp giữa mùa xuân. 
     Nói đến Tết cổ truyền 
thì bánh chưng là món ăn 
truyền thống không thể 
thiếu. Bánh chưng ở đảo 
ngoài gạo nếp, thịt lợn, 

Đón Tết
nơi đảo xa
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đậu xanh, hạt tiêu, bộ đội 
còn sáng tạo dùng lá bàng 
vuông gói lót bên trong, 
bên ngoài mới gói lá dong 
nên khi thưởng thức có 
hương vị của lá cây nơi 
miền nắng gió. Mọi cán 
bộ chiến sĩ trên đảo đều 
biết gói bánh chưng, đa 
phần họ đều gói rất đẹp, 
và họ đều cho rằng đơn vị 
nào trang trí bàn thờ Tết 
đẹp thì năm mới sẽ gặp 
nhiều may mắn.
     Ngày cuối năm, cũng 
như ở đất liền, được coi 
là ngày tất niên của các 
chiến sĩ trên các điểm 
đảo Trường Sa. Từ sáng 
sớm, cán bộ chiến sĩ tập 
trung thắp hương, tưởng 
niệm các liệt sĩ đã hy sinh 
bảo vệ đảo. Tiếp đó là các 
phần việc: mổ lợn, gói và 
nấu bánh chưng, trang trí 
bàn thờ Tổ quốc… Trước 
đó, cán bộ chiến sĩ tự làm 
mới mình bằng việc cắt 
tóc cho nhau, cùng chỉnh 
sửa lại biển bảng theo nề 
nếp chính quy, tổng vệ 
sinh doanh trại cho thêm 
phong quang, sạch sẽ… 
Sau bữa cơm cuối năm, 
cán bộ chiến sĩ quây quần 
đón giờ khắc thiêng liêng 
trước bàn thờ Tổ quốc. 
Không khí lâng lâng chờ 
giao thừa cũng giống như 
ở đất liền và các tiết mục 
liên hoan văn nghệ là nội 
dung  không thể thiếu 
đối với những người lính 
đảo trong thời khắc này. 
Tất cả cùng hát cho nhau 
nghe với cây guitare thùng 
mộc mạc bên ánh lửa bập 
bùng. Ai cũng hát bằng cả 
tấm lòng, át cả tiếng sóng 
vỗ bốn bề, làm vơi đi nỗi 
nhớ đất liền, nhớ nhà của 
những người con ở xa.

     Để Tết ở đảo không 
kém phần tươi vui, cùng 
với nhiệm vụ sẵn sàng 
chiến đấu, chỉ huy đảo 
còn tổ chức nhiều hoạt 
động thu hút đông đảo 
cán bộ chiến sĩ tham gia, 
như chi đoàn làm tờ báo 
tường với số báo đặc biệt 
chào xuân; lập kế hoạch 
vui chơi Tết cho bộ đội 
với các trò chơi như: 
ném vòng cổ chai, kéo 
co, nhảy bao bố, thi đấu 
bóng chuyền giao lưu với 
các lực lượng quân và dân 
trên đảo; thi gói bánh 
chưng, trang trí mâm 
ngũ quả, làm cành đào, 
cành mai đẹp… giữa đảo 
này với đảo khác, đơn vị 
này với đơn vị kia… tạo 
không khí Tết thật náo 
nhiệt và đầm ấm.
     Cách xa đất liền hàng 
trăm hải lý, quần đảo 

Trường Sa là nơi bình 
minh đến sớm và đón 
chào năm mới đầu tiên 
trên lãnh thổ nước ta. 
Đón xuân trong thời 
khắc giao thừa ở nơi hải 
đảo xa xôi, chúng tôi mới 
cảm nhận được những 
hy sinh thầm lặng, giấu 
vào sâu kín niềm hạnh 
phúc riêng tư của cán 
bộ, chiến sĩ vì sau lưng 
các anh là niềm tin hậu 
phương đang hướng về, 
gửi gắm. Dù trong bất 
cứ điều kiện, hoàn cảnh 
nào, cán bộ, chiến sĩ trên 
quần đảo Trường Sa thân 
yêu cũng lạc quan, yêu 
đời và luôn mang trong 
mình một niềm tin sắt đá, 
cầm chắc tay súng bảo vệ 
chủ quyền cho biển đảo 
Tổ quốc, để mùa xuân 
bình yên, ấm no hạnh 
phúc về với mọi nhà 
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Hơn một tháng 
nay, tiếng đục 
đẽo, tiếng máy 
móc liên tục 

vang lên từ hợp tác xã 
cơ khí tàu thuyền Viễn 
Đông, xã Phổ Thanh, 
huyện Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi. Những 
người thợ lành nghề của 
hợp tác xã đang ngày 
đêm hoàn thành những 
con tàu mới để chuẩn bị 
cho ngư dân ra khơi mùa 

biển mới an toàn, thành 
công. Theo ước tính của 
những người thợ, sẽ có ít 
nhất 10 tàu hạ thủy trong 
năm 2015. 
     Những khó khăn 
khi đi biển năm 2014 
không khiến ngư dân 
Quảng Ngãi nản lòng. 
Với sự hỗ trợ của các 
chủ trương giúp ngư 
dân của Chính phủ, 
nhiều ngư dân đã mạnh 
dạn vay vốn, đầu tư tàu 

công suất lớn để ra khơi 
xa. Ngư dân Võ Đạt, xã 
Phổ Thạnh hân hoan kể 
cho chúng tôi nghe về 
con tàu mới công suất 
400CV sẽ hạ thủy vào 
Tết Nguyên đán: “Tàu cũ 
của gia đình tui bị mất 
từ hồi tháng 6. Tui vận 
động anh em cùng vay 
vốn ngân hàng, bà con 
để đóng tàu mới to hơn, 
công suất lớn hơn để tiếp 
tục ra khơi mùa vụ tới”.

với ngư dân, tết nguyên đán Là ngày Lành để ra 
Biển chuyến đầu năm. để chuẩn Bị cho mùa Biển 
mới, tại vùng cửa Biển Sa huỳnh và mỹ á, huyện 
đức phổ, tỉnh quảng ngãi, nhiều con tàu đang 
được đóng mới hoặc khẩn trương nâng cấp để 
kịp ra khơi vào ngày mồng Ba tết ất mùi. 

Ngư dân Quảng Ngãi
sẵn sàng đón mùa biển mới

ĐỨC VIên
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     Không chỉ trường hợp 
của anh Đạt, nhiều ngư 
dân khác cũng có ý thức 
nâng cấp tàu có công suất 
lớn hơn để ra khơi, đánh 
bắt được nhiều hải sản ở 
các vùng biển xa. Nhiều 
ngư dân đã cùng nhau 
góp vốn hoặc dùng tiền 
lời của mùa biển trước để 
đầu tư tàu có công suất 
cao phát triển nghề. Bên 
con tàu công suất 400CV 
đang sơn mới, anh Võ 
Chợ không giấu được 

niềm vui và niềm mong 
ước mùa biển mới thắng 
lợi: “Tui có 2 chiếc tàu 
nhưng mà công suất nhỏ 
quá. Làm ăn mấy năm 
nay, tui tích tiền lãi cùng 
với anh em trong xã hùn 
lại đóng con tàu 400CV 
này, khoảng 1,8 tỷ đồng. 
Giờ thì có thể yên tâm ra 
khơi xa, đánh bắt lớn”. 
     Cùng với việc đóng tàu 
mới, hợp tác xã cơ khí 
tàu thuyền Viễn Đông 
cũng tiếp nhận, sửa chữa, 

sơn mới nhiều con tàu 
sau một năm đối mặt với 
sóng gió biển khơi.  
     Với sự mạnh dạn, thay 
đổi tư duy đánh bắt hải 
sản cũng như tin tưởng 
vào chính sách đặc biệt 
dành cho ngư dân của 
Chính phủ, hy vọng rằng 
bà con ngư dân Quảng 
Ngãi nói riêng và cả nước 
nói chung sẽ có một mùa 
biển mới thắng lợi, đem 
lại sự giàu có, ấm no cho 
các làng chài 

Đóng mới tàu cá phục vụ đánh bắt xa bờ ở Sa Huỳnh.
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Khánh Hòa hiện 
có 44 doanh 
nghiệp tham 
gia chế biến 

xuất khẩu sản phẩm thủy 
sản vào các thị trường 
nước ngoài. Năm 2014, 
tuy không còn bị khủng 
hoảng nặng nề nhưng nền 
kinh tế toàn cầu vẫn nằm 
trong giai đoạn đầu của 
quá trình hồi phục. Do 
vậy, nhu cầu tiêu dùng trên 
thị trường thế giới vẫn 
còn sụt giảm khiến giá các 
loại hàng thủy sản trên 
thị trường thế giới giảm 
theo. Trong bối cảnh đó, 
hoạt động của các doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản 
Khánh Hòa cũng không 
tránh khỏi bị ảnh hưởng, 
thế nhưng, xuất khẩu thủy 
sản của tỉnh cả về sản 
lượng và giá trị đạt được 
vẫn cao hơn so với các 
năm trước.
      Để đối phó với bất lợi 
từ suy thoái kinh tế, ngay 
từ đầu năm, các doanh 

nghiệp đã chủ động thu 
mua nguyên liệu của 
những mặt hàng chiến 
lược như tôm, cá ngừ đưa 
vào dự trữ. Đồng thời, 
liên tục tiếp cận thêm 
nhiều thị trường mới để 
đảm bảo đầu ra cho sản 
phẩm. Khi mùa khai thác 
và nuôi trồng kế tiếp gặp 
bất lợi, sản lượng yêu cầu 
không đạt thì các doanh 
nghiệp vẫn đủ lượng cho 
chế biến, xuất khẩu. Vấn 
đề thương hiệu và uy tín 
sẵn có đã là yếu tố quan 
trọng giúp các doanh 
nghiệp phát triển sản xuất, 
gia tăng thị trường. Ông 
Vương Vĩnh Hiệp - Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH 
Long Sinh, chia sẻ ngắn 
gọn: “Mặc dù đối diện khó 
khăn nhưng sản phẩm của 
Công ty được rất nhiều 
khách hàng ưa chuộng. 
Điều đó tạo ra kim ngạch 
xuất khẩu đột phá”.
     Năm 2014, lượng hàng 
thủy sản xuất khẩu của 

kim ngạch xuất khẩu 
thủy Sản trong năm 
2014 của khánh hòa 
đạt 466 triệu uSd, tăng 
0,2% So với kế hoạch và 
tăng 0,4 % So với năm 
2013. dù Bị tác động của 
nhiều yếu tố khó khăn, 
Bất Lợi từ Suy thoái 
kinh tế thế giới nhưng 
xuất khẩu thủy Sản của 
khánh hòa vẫn hoàn 
thành kế hoạch tăng 
trưởng đã đặt ra.

Dư Khánh

Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa

vượt khó
thành công



Kinh tế Biển

01 - 2015 | biển | 9510 - 2014 | biển | 95

Khánh Hòa đạt 83 ngàn 
tấn. Trong đó, tôm chiếm 
trên 56%, cá ngừ trên 
28% còn lại là các đối 
tượng nhuyễn thể. Các 
nước Mỹ, Nhật Bản và 
EU luôn là nhóm thị 
trường xuất khẩu chính 
của thủy sản Khánh Hòa. 
Mức nhập khẩu của các 
thị trường này chiếm 
gần 60% trên tổng thị 
phần xuất khẩu. Vị trí 
số 1 thuộc về EU - một 
thị trường rộng lớn và 
đầy tiềm năng với lượng 
hàng xuất chiếm gần 1/4 
sản lượng xuất khẩu của 
toàn tỉnh. Tiếp đó là thị 
trường Mỹ với trên 19%, 
Nhật Bản trên 14%, còn 
lại là các thị trường khác. 
     Năm 2015, ngành 
thủy sản Khánh Hòa 
phấn đấu tăng 0,7% giá 
trị kim ngạch so với 
năm 2014. Để thực hiện 
được mục tiêu này, lãnh 

đạo ngành đưa ra giải 
pháp cụ thể là triển khai 
nhanh Nghị định 67 của 
Thủ tướng Chính phủ về 
một số chính sách phát 
triển thủy sản để khuyến 
khích ngư dân hiện đại 
hóa tàu cá, nâng cao 
sản lượng và chất lượng 
đánh bắt. Đây chính là 
yếu tố quan trọng góp 
phần tháo gỡ khó khăn 
về nguyên liệu cho các 
doanh nghiệp xuất khẩu. 
Ông Lê Tấn Bản - Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT 
Khánh Hòa cho biết: 
“Khánh Hòa sẽ tiếp tục 
triển khai Quyết định 
48 về hỗ trợ dầu cho ngư 
dân và Nghị định 67 về 
khuyến khích các tổ chức 
cá nhân tham gia đóng 
mới tàu cá công suất lớn 
để vươn khơi, vừa phát 
triển kinh tế vừa tham 
gia bảo vệ chủ quyền 
biển đảo’’.

     Năm 2015, Mỹ quyết 
định áp giá thuế nhập 
khẩu đối với hàng thủy 
sản Việt Nam. Các nước 
trong khối EU cũng tăng 
cường giám sát chặt chẽ 
hơn hàng thực phẩm 
nhập khẩu. Vì thế ngư 
dân, người nuôi trồng 
thủy sản và các doanh 
nghiệp vẫn còn phải đầu 
tư nhiều hơn nữa cho 
công tác an toàn vệ sinh 
thực phẩm, đảm bảo chỉ 
tiêu chất lượng sản phẩm 
theo đúng yêu cầu của 
thị trường xuất khẩu. Đó 
là thực tế và khó khăn 
trước mắt xuất khẩu thủy 
sản gặp phải. Nhưng với 
sự hỗ trợ từ Chính phủ 
cũng như địa phương, 
xuất khẩu thủy hải sản 
tại Khánh Hòa tiếp tục 
hứa hẹn một năm có 
nhiều biến chuyển tích 
cực và đem lại hiệu quả 
kinh tế cao 
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năm 2014, tổng 
sản lượng 
vận tải do đội 
tàu biển Việt 

Nam thực hiện ước đạt 
98,5 triệu tấn (135,7 tỷ 
T.Km) tăng trưởng rất 
thấp so với năm 2013 
(0,13%). Hoạt động kinh 
doanh vận tải biển Việt 
Nam vẫn còn nhiều khó 
khăn và tiếp tục đối mặt 
với cạnh tranh gay gắt. 
Đội tàu biển trong nước 
chỉ đảm đương khoảng 
10 -12% thị phần vận 
tải hàng hóa của Việt 
Nam xuất, nhập khẩu 
qua đường biển. Các tàu 
biển Việt Nam chủ yếu 
mới chỉ hoạt động trên 
các tuyến vận tải ngắn 
Đông Nam Á và Đông 

Bắc Á, chưa có tuyến 
vận tải chạy thẳng sang 
khu vực châu Âu, châu 
Mỹ, mà đây lại là thị 
trường xuất nhập khẩu 
rất lớn của nước ta. 
     Đối với hoạt động 
vận tải biển nội địa, với 
chủ trương của Bộ Giao 
thông vận tải về hạn chế 
tàu nước ngoài tham gia 
vận tải nội địa, ưu tiên 
đội tàu trong nước nên 
đã có kết quả rất tích 
cực. Hiện đội tàu mang 
cờ quốc tịch Việt Nam 
đã đảm nhận được gần 
100% lượng hàng vận 
tải nội địa bằng đường 
biển. Riêng đối với tàu 
container, sau thời gian 
hơn một năm thực hiện 
chính sách trên, số lượng 

tàu container Việt Nam 
vận tải nội địa đã tăng 
từ 19 lên trên 30 tàu. Tuy 
vậy, vận tải biển nội địa 
vẫn đang đối mặt với khó 
khăn về giá cước thấp, 
nguồn hàng khan hiếm 
và mất cân đối giữa hai 
chiều Bắc - Nam (chiều 
từ Bắc vào Nam chỉ đạt 
khoảng 60% so với chiều 
từ Nam ra Bắc).
     Tỷ lệ thị phần vận tải 
hàng hóa bằng đường 
biển hiện nay trong tổng 
sản lượng vận tải của 
các phương thức vận tải 
mới đạt gần 19% , vận 
chuyển hành khách gần 
như không đáng kể. Tỷ 
trọng này chưa tương 
xứng với tiềm năng, thế 
mạnh của vận tải biển, 

vận tải Biển việt nam 
một năm nhìn Lại đã có 
chút chuyển Biến tích 

cực nhưng vẫn còn đó 
nhiều khó khăn, thách 

thức, đòi hỏi Sự cố 
gắng, nỗ Lực cao hơn 

nữa của các doanh 
nghiệp trong năm mới.

Anh KIệT

Vận tải biển Việt Nam
Một năm nhìn lại
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trong khi vận tải bằng 
đường bộ hiện vẫn ở mức 
cao, chiếm 74%  tổng sản 
lượng vận tải.
     Về cơ cấu đội tàu 
biển, đội tàu Việt Nam 
có 1.840 tàu (chưa kể 
38 tàu mang cờ quốc 
tịch nước ngoài) với 
tổng trọng tải 7,35 triệu 
DWT. Cơ cấu đội tàu 
còn chưa hợp lý, đặc biệt 
là tỷ trọng tàu container 
trong tổng trọng tải đội 
tàu rất thấp với 32 tàu 
container chỉ chiếm 
3,5% so với tỷ trọng 
trung bình 14% của thế 
giới. Số chủ tàu nhiều 
nhưng năng lực tài 
chính, trình độ quản lý 
còn hạn chế. Trong số 
597 chủ tàu hiện nay có 
đến hơn 500 chủ tàu nhỏ 
nhưng chỉ quản lý 27% 
tổng trọng tải đội tàu.

     Trong cơ cấu đội 
tàu biển quốc gia, Tổng 
công ty Hàng hải Việt 
Nam (Vinalines) có 122 
tàu với 2,44 triệu DWT, 
chiếm 33,2% tổng trọng 
tải. Sản lượng vận tải 
của đội tàu Vinalines 
thực hiện là 27,5 triệu 
tấn, chiếm 27,9% tổng 
sản lượng vận tải biển.
     Thực hiện nghiêm 
túc chủ trương tăng 
năng lực vận tải đường 
thủy và hàng hải để 
giảm tải cho đường 
bộ và kiểm soát chặt 
tải trọng phương tiện 
trong lĩnh vực hàng hải, 
đến nay đã có 206/222 
doanh nghiệp cảng 
biển ký cam kết thực 
hiện kiểm soát tải trọng 
phương tiện (còn lại là 
các cảng chuyên dùng, 
cảng hành khách hoặc 

chưa hoạt động). Số tàu 
SB vận tải ven biển đã 
tăng nhanh chóng, hiện 
có khoảng 250 tàu trọng 
tải từ 500 đến 5.000 tấn 
đang hoạt động trên các 
tuyến ven biển. Tính 
đến hết tháng 11/2014, 
qua gần 5 tháng hoạt 
động, lượng hàng vận 
tải do tàu SB vận chuyển 
(chủ yếu trong khu vực 
từ Quảng Ninh đến Thừa 
Thiên Huế) đạt được gần 
700.000 tấn với khoảng 
500 lượt tàu, tương 
đương với hơn 23.000 
lượt xe tải.
     Năm 2015, Bộ Giao 
thông vận tải chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị 
quản lý nhà nước về 
hàng hải tiếp tục thực 
hiện triển khai Quy 
hoạch phát triển vận tải 
biển Việt Nam đến năm 

2020, định hướng đến 
năm 2030; chuyển dịch 
tái cơ cấu vận tải biển 
theo hướng chủ yếu 
đảm nhận vận chuyển 
hàng hóa viễn dương, 
các tuyến ven biển, nhất 
là vận tải Bắc – Nam; 
nâng cao thị phần vận 
chuyển hàng hóa xuất 
nhập khẩu của Việt 
Nam; phát triển tuyến 
vận tải hành khách 
ven biển, hải đảo; đồng 
thời, đề xuất các cơ chế 
chính sách nhằm tăng 
thị phần vận tải nội 
địa, tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc cho các 
doanh nghiệp vận tải 
biển. Hy vọng rằng, đây 
sẽ là động lực và cơ hội 
cho các doanh nghiệp 
vận tải biển Việt Nam 
hoạt động có hiệu quả 
hơn trong năm mới 
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năm 2014, sản 
lượng hàng 
hóa thông qua 
hệ thống cảng 

biển Việt Nam ước đạt 
370,3 triệu tấn, tăng 14%, 
trong đó hàng container 
đạt 10,24 triệu TEUs, tăng 
20,1% so với năm 2013.
     Lượng hàng thông qua 
Nhóm cảng biển số 1 tiếp 
tục tăng trưởng ổn định, 
đạt 120,3 triệu tấn (tăng 
13% ), chiếm 33% của cả 
nước; Nhóm cảng biển số 
5 đạt 162 triệu tấn (tăng 
14%), chiếm 44%. Sản 
lượng container khu vực 
Hải Phòng đạt 3,36 triệu 
TEUs (tăng 20,3%); khu 
vực thành phố Hồ Chí 
Minh đạt 4,98 triệu TEUs 
(tăng 14,8%). Một trong 
những khu vực có lượng 
hàng tăng trưởng cao nhất 
là Hà Tĩnh, đạt 4,09 triệu 
tấn, tăng 33%.
     Hiện cả nước có 44 cảng 
biển (219 bến cảng) với 
khoảng 45.000m dài cầu 

cảng, tổng công suất thiết 
kế đạt 470 - 500 triệu tấn 
hàng/năm. 
     Sản lượng hàng thông 
qua hệ thống cảng biển Việt 
Nam đến năm 2015 theo 
quy hoạch được duyệt tại 
Quyết định số 1037/QĐ-
TTg ngày 24/6/2014 là 410 
triệu tấn. Như vậy, lượng 
hàng năm 2014 đã đạt 90% 
so với quy hoạch. Tuy nhiên 
hàng hóa phân bổ không 
đều giữa các nhóm cảng 
và giữa các cảng biển trong 
nhóm. Nhóm cảng biển 
số 1 hiện đã quá tải. Tại 
nhóm cảng biển số 5, khu 
vực Cát Lái thành phố Hồ 
Chí Minh có hiện tượng 
tắc nghẽn, trong khi một 
số cảng khu vực Cái Mép 

- Thị Vải thiếu hàng, hoạt 
động cầm chừng.
     Các doanh nghiệp cảng 
trực thuộc Vinalines hiện 
quản lý gần 16.000m dài 
cầu cảng (chiếm gần 1/3 
cả nước), sản lượng hàng 
hóa thông qua năm 2014 
ước đạt 68,7 triệu tấn, 
chiếm 18,3% so với cả 
nước (tương đương với sản 
lượng thực hiện năm 2013).
     Đối với các bến cảng 
khu vực Cái Mép - Thị Vải, 
sau thời gian triển khai đề 
án nâng cao hiệu quả khai 
thác các cảng biển nhóm 
5 đã có chuyển biến tích 
cực, lượng hàng hóa thông 
qua khu vực Vũng Tàu 
năm 2014 đạt 59,3 triệu 
tấn, tăng hơn 20% so với 

năm 2014, Sản Lượng 
hàng hóa thông qua 

hệ thống cảng Biển 
việt nam ước đạt 370,3 
triệu tấn, tăng 14% So 

với năm 2013, đạt 90% 
So với quy hoạch đến 
năm 2015 được duyệt 

tại quyết định Số 1037/
qđ-ttg ngày 24/6/2014 

Là 410 triệu tấn. tuy 
nhiên, hàng hóa phân 

Bổ không đều giữa các 
nhóm cảng và giữa các 
cảng Biển trong nhóm. 

do đó vẫn cần phải 
triển khai các giải pháp 

hiện thực hóa quy 
hoạch điều chỉnh tổng 

thể hệ thống cảng Biển 
trên cả nước.

TRàng An

Quản lý khai thác cảng biển cần hiện thực hóa

Quy hoạch điều chỉnh tổng thể
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năm 2013, trong đó riêng 
hàng container đạt 1,15 
triệu TEUs (tăng 27,0%). 
Tuy nhiên, tình hình kinh 
doanh nhìn chung vẫn khó 
khăn. Một số cảng tại khu 
vực có sản lượng khai thác 
chỉ đạt khoảng 15-20% so 
với công suất thiết kế. Để 
giải quyết tình trạng này 
cần cải thiện hạ tầng giao 
thông kết nối và các dịch 
vụ hỗ trợ để điều tiết hàng 
hóa trong các cảng biển 
thuộc nhóm cảng biển số 
5, đồng thời thúc đẩy tiến 
độ di dời các cảng trên 
sông Sài Gòn và Nhà máy 
đóng tàu Ba Son.
     Trong năm qua, Bộ 
Giao thông vận tải tiếp 
tục chỉ đạo việc triển khai 
giám sát giá tối thiểu dịch 
vụ bốc dỡ container khu 
vực cảng Cái Mép-Thị Vải 
và thực hiện chính sách 
cho thuê khai thác kết cấu 
hạ tầng cảng biển được 
đầu tư bằng nguồn vốn 
Nhà nước. Kết quả, với 
sản lượng 1,15 triệu TEUs 
thông qua năm 2014, ước 
tính doanh thu của các 
cảng container tại Cái 
Mép – Thị Vải tăng thêm 
do áp dụng chính sách giá 
tối thiểu đạt khoảng 18 
triệu USD (tương đương 
khoảng 380 tỷ đồng). 04 
bến cảng gồm cầu 5,6,7 
cảng Cái Lân (Quảng 
Ninh), bến cảng ODA Thị 
Vải, bến cảng ODA Cái 
Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) 
và bến cảng An Thới (Phú 
Quốc) đã được cho thuê 
nhằm thu hồi vốn đã bỏ 
ra để tái đầu tư phát triển 
hệ thống kết cấu hạ tầng 
cảng biển. 
     Nhằm nâng cao tuổi thọ 
kết cấu công trình cảng 

biển, đảm bảo an toàn, hiệu 
quả trong khai thác, khắc 
phục những khó khăn cho 
doanh nghiệp cảng trong 
công tác kiểm định chất 
lượng kết cấu hạ tầng bến 
cảng, Cục Hàng hải Việt 
Nam đã xây dựng trình 
Bộ Giao thông vận tải ban 
hành Thông tư 59/2014/
TT-BGTVT quy định về 
kiểm định chất lượng kết 
cấu hạ tầng bến cảng trong 
vùng nước cảng biển và đã 
thẩm định, chấp thuận kết 
quả kiểm định chất lượng 
định kỳ của 57 cầu cảng 
đã khai thác từ 05 năm trở 
lên chưa kiểm định.
     Năm 2015, tổng sản  
lượng hàng hóa thông qua 
hệ thống cảng biển phấn 
đấu đạt 407 triệu tấn (tăng 
10% so với năm 2014), 
trong đó hàng container 
dự kiến tăng 13% đạt 11,5 
triệu TEU. Các chỉ tiêu 
khác trong khai thác cảng 

biển phấn đấu tăng hơn so 
với năm 2014. Để đạt được 
mục tiêu này, cần tiếp tục 
triển khai các giải pháp 
nhằm hiện thực hóa Quy 
hoạch điều chỉnh tổng thể 
phát triển hệ thống cảng 
biển Việt Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 
2030 đã được Thủ tướng 
Chính Phủ phê duyệt tại 
Quyết định 1037/QĐ-TTg 
ngày 24/6/2014. Bên cạnh 
đó, triển khai Quy hoạch 
chi tiết các nhóm cảng 
biển, thúc đẩy công tác di 
dời các cảng trên sông Sài 
Gòn, tiếp tục thực hiện 
các giải pháp nhằm nâng 
cao hiệu quả khai thác các 
bến cảng trong khu vực 
Cái Mép – Thị Vải, đồng 
thời, đưa giá dịch vụ bốc 
xếp tối thiểu vào danh 
mục bình ổn giá và tích 
cực triển khai công tác 
quản lý cho thuê các cảng 
biển đã ký hợp đồng 
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Khu bảo tồn biển 
là vùng biển 
đặc biệt được 
dành để bảo vệ 

và duy trì tính đa dạng 
sinh học cũng như các 
nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và văn hóa, được 
quản lý bằng pháp luật 
hoặc các phương thức 
hữu hiệu khác. Theo số 
liệu của Liên Hợp Quốc, 
trên toàn thế giới hiện 
nay đã thống kê được trên 
1.306 khu bảo tồn thiên 
nhiên biển, phân bố trong 
18 vùng địa sinh vật biển. 
Theo cách phân chia của 
Tổ chức bảo tồn thiên 
nhiên thế giới thì Việt 

Nam nằm trong vùng 13 
- Vùng biển Đông châu 
Á. Trong cách phân vùng 
này, vùng biển Việt Nam 
được đặt trong vùng C 
(cận nhiệt đới) kéo dài từ 
biển Nhật Bản tới biển 
Tây Indonesia. 
     Khu hệ sinh vật biển 
Việt Nam có thành phần 
loài phong phú. Theo 
nghiên cứu của các nhà 
khoa học thì vùng biển 
nước ta có hệ động thực 
vật biển đa dạng. Các 
thảm thực vật ngập mặn 
phủ trên những diện 
tích lớn ở ven biển, tạo 
thành những dải rừng 
lớn ở cửa sông Cửu Long 

và bán đảo Cà Mau. Các 
rạn san hô dạng viền bờ 
hoặc dạng đảo vòng rất 
phổ biến ở ven biển miền 
Trung. Những nơi như 
vịnh Hạ Long, phá Tam 
Giang, vịnh Vân Phong 
có phong cảnh kỳ thú 
và giàu có về hải sản... 
Đây thực sự là nguồn tài 
nguyên thiên nhiên có ý 
nghĩa quyết định đối với 
sự tồn tại và phát triển 
của một quốc gia biển 
như nước ta. Đây cũng 
chính là những di sản có 
giá trị lớn lao,  không chỉ 
của nước ta mà còn của 
cả thế giới, cần được hết 
sức bảo vệ. 

Ưu tiên phát triển các
Khu bảo tồn biển

Là một quốc gia có 
đường Bờ Biển dài 
3.444km với hệ Sinh thái 
đa dạng, phong phú, 
nhiều Loại quý hiếm 
nhưng đang có dấu 
hiệu Suy giảm nhanh 
chóng trong những 
năm gần đây, việt nam 
quyết tâm Lập quy 
hoạch và ưu tiên phát 
triển các khu Bảo 
tồn Biển đến năm 2020 
nhằm Bảo vệ nguồn 
tài nguyên thiên nhiên 
quý giá này.

ThAnh nguyễn

Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).
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     Cho đến nay, nước ta 
có 5 khu bảo tồn biển đã 
đi vào hoạt động là: Vịnh 
Nha Trang (Khánh Hòa), 
Cù Lao Chàm (Quảng 
Nam), Phú Quốc (Kiên 
Giang), Cồn Cỏ (Quảng 
Trị) và Núi Chúa (Ninh 
Thuận). Dự kiến đến 
năm 2015, nước ta sẽ 
có thêm 11 khu bảo tồn 
biển là: Đảo Trần, Cô 
Tô (Quảng Ninh), Bạch 
Long Vĩ, Cát Bà (Hải 
Phòng), Hòn Mê (Thanh 
Hóa), Hải Vân - Sơn Trà 
(Thừa Thiên Huế - Đà 
Nẵng), Lý Sơn (Quảng 

Ngãi), Nam Yết (Khánh 
Hòa), Phú Quý, Hòn Cau 
(Bình Thuận) và Côn 
Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). 
Với việc thành lập các 
khu bảo tồn biển, sự đa 
dạng sinh học, các nguồn 
gen quý hiếm của các loài 
động, thực vật tại đây sẽ 
được bảo vệ nghiêm ngặt 
để đáp ứng các mục tiêu 
bảo tồn. 
     Trong số các khu bảo 
tồn đang hoạt động ở 
nước ta thì khu bảo tồn 
biển Hòn Mun (vịnh 
Nha Trang) có thể được 
xem là khu bảo tồn biển 

có tầm vóc quốc tế vì nó 
có số loài tương tự như 
ở trung tâm thế giới về 
đa dạng san hô ở khu 
vực Ấn Độ Dương và 
Thái Bình Dương. Với 
tổng diện tích của toàn 
bộ khu bảo tồn là 160 
km2, Hòn Mun là khu 
bảo tồn biển đầu tiên 
của Việt Nam, được Quỹ 
Ðộng vật hoang dã thế 
giới đánh giá là khu vực 
đa dạng sinh học biển 
phong phú bậc nhất ở 
nước ta. Theo thống kê 
trên thế giới có khoảng 
2.000 loài san hô và sinh 
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vật biển thì ở Hòn Mun 
đã có tới 1.500 loài. Còn 
tại khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm, với 8 đảo có 
diện tích 15,5km2, các 
nhà khoa học đã tìm 
thấy 200 loài san hô, 
trong đó có 6 loài quý 
hiếm lần đầu tiên tìm 
thấy tại các vùng biển 
đảo ở nước ta. Bên cạnh 
đó, còn có hơn 200 loài 
cá, 5 loài tôm hùm, 94 
loài nhuyễn thể... Tất cả 
đều liên quan mật thiết 
đến 165ha san hô và 500 
thảm cỏ biển với nhiều 
loại có giá trị. Ngoài ra, 
trên các đảo ở khu vực 
này, người ta còn tìm 
thấy nhiều loại động vật 
quý hiếm, mang đậm 
tính đặc trưng riêng chỉ 

có ở Cù Lao Chàm. Các 
khu bảo tồn biển khác 
như Phú Quốc, Cồn Cỏ 
và Núi Chúa đều có hệ 
sinh thái động, thực 
vật biển phong phú với 
nhiều loại hải sản quý 
hiếm, tính đa dạng sinh 
học cao. 
     Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, 
hệ sinh thái biển đang 
có dấu hiệu suy giảm 
nhanh chóng, đặc biệt 
là đối với các khu vực 
biển ven bờ. Sự suy giảm 
hệ sinh thái biển đã có 
những tác động không 
nhỏ đến kế hoạch phát 
triển kinh tế đất nước 
cũng như nguồn sinh 
kế của cộng đồng ngư 
dân ven biển. Có nhiều 

nguyên nhân gây suy 
giảm hệ sinh thái biển, 
song nguyên nhân chủ 
yếu là do khai thác quá 
mức, tình trạng ô nhiễm 
môi trường ngày càng 
gia tăng và sự tàn phá 
các loài thủy sản trong 
các khu vực này. 
     Để bảo vệ đa dạng 
sinh học nói chung và 
bảo vệ các hệ sinh thái 
biển nói riêng, cùng với 
cộng đồng quốc tế trong 
chiến lược toàn cầu, 
ngày 26/5/2010, Chính 
phủ đã ban hành Quyết 
định số 742/QĐ TTG 
phê duyệt Quy hoạch 
hệ thống khu bảo tồn 
biển đến năm 2020 với 
mục tiêu cụ thể, chia 
làm 2 giai đoạn. Giai 
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đoạn 2010 - 2015: Hoàn 
thiện hệ thống khu bảo 
tồn biển Việt Nam; xây 
dựng quy hoạch chi 
tiết, thành lập và đưa 
vào hoạt động thêm 11 
khu bảo tồn biển, đồng 
thời rà soát điều chỉnh 
quy hoạch các khu 
bảo tồn biển đã đi vào 
hoạt động. Đến năm 
2015, có ít nhất 0,24% 
diện tích vùng biển 
Việt Nam nằm trong 
các khu bảo tồn biển 

và khoảng 30% diện 
tích của từng khu bảo 
tồn biển được bảo vệ 
nghiêm ngặt. Giai đoạn 
2016 - 2020: Tiến hành 
nghiên cứu, đề xuất quy 
hoạch phát triển mở 
rộng hệ thống khu bảo 
tồn biển; điều tra, khảo 
sát và thiết lập, đưa vào 
hoạt động một số khu 
bảo tồn biển mới; tổ 
chức giám sát các nguồn 
lợi thủy sản, đa dạng 
sinh học, hệ sinh thái 

khu bảo tồn; phát triển 
mô hình quản lý cộng 
đồng cho cộng đồng 
dân cư tại địa phương 
và các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước 
tham gia xây dựng và 
quản lý khu bảo tồn 
biển nhằm khai thác, sử 
dụng các khu bảo tồn 
biển hiệu quả, tạo đà 
phát triển kinh tế cho 
cộng đồng dân cư, góp 
phần bảo vệ môi trường 
sinh thái biển 

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam).
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Công ước quốc tế
Bảo vệ môi trường biển

trước những nguy 
cơ gây ô nhiễm môi 
trường Biển ngày 
càng Lớn, tổ chức 
hàng hải quốc tế đã 
thông qua một Số 
công ước nhằm giữ 
gìn và Bảo vệ Lá phổi 
xanh của trái đất.

hảI âu (Th)

các nguy cƠ gÂy 
ô nhiễM 
     Theo thống kê của 
Chương trình Môi trường 
Liên hiệp quốc (UNEP), 
ô nhiễm biển đến từ các 
nguồn: đất liền (50%), rò 
rỉ tự nhiên (11%), phóng 
xạ nguyên tử (13%), hoạt 
động của tàu thuyền (18%) 
và tai nạn tàu bè trên biển 
(6%). Ước tính mỗi năm 
có khoảng 2,4 triệu tấn 
dầu đổ ra biển. 
     Các nguồn gây ô nhiễm 
biển trong hoạt động hàng 
hải, thủy sản, du lịch, 
dầu khí và các hoạt động 
thương mại khác liên 
quan đến việc sử dụng tài 
nguyên biển hiện nay rất 
đa dạng và phức tạp:
•    Ô nhiễm do dầu (từ 
dầu được sử dụng làm 
nhiên liệu, bôi trơn, thủy 
lực cho tàu, cho đến dầu 
hàng do tàu vận chuyển); 
ô nhiễm do hóa chất lỏng 
chở xô trên tàu;
•    Ô nhiễm do các loại 
hàng nguy hiểm (chất nổ, 
chất phóng xạ, chất cháy, 
chất độc,…) vận chuyển 
bằng tàu; ô nhiễm do rác 
thải; ô nhiễm do nước thải; 

•    Ô nhiễm không khí 
(chất làm suy giảm tầng 
ôzôn, ô xít lưu huỳnh, ô-
xít ni tơ, ô-xít các-bon, hơi 
của hợp chất hữu cơ vận 
chuyển trên tàu, việc đốt 
các loại chất thải trên tàu);
•    Ô nhiễm do sơn chống 
hà sử dụng cho thân tàu; 
ô nhiễm do các vật liệu 
độc hại dùng để đóng tàu 
(amiăng, kim loại nặng, 
hóa chất); 
•    Ô nhiễm do sự di 
chuyển của các loài thủy 
sinh vật thông qua nước 
dằn tàu; các bệnh truyền 
nhiễm lan truyền qua con 
đường hàng hải; 
•    Ô nhiễm hoạt động 
phá dỡ tàu cũ;
•    Ô nhiễm do hoạt động 
thăm dò và khai thác dầu 
khí trên biển.
Các nguồn gây ô nhiễm 
này thực sự đã trở thành 
nguy cơ vô cùng to lớn 
đối với môi trường biển, 
tác động nghiêm trọng 
đến hệ sinh thái biển, hủy 
hoại các nguồn tài nguyên 
biển, gây nguy hiểm cho 
sức khỏe con người và góp 
phần không nhỏ vào biến 
đổi khí hậu toàn cầu.

     Vì vậy, đến nay, đã 
có nhiều bộ luật quốc tế 
và quốc gia đang được 
nghiên cứu và thực thi 
để bảo vệ và gìn giữ môi 
trường biển - lá phổi xanh 
của trái đất.

công ước BẢo vệ 
Môi trưỜng Biển
     Trong những năm qua, 
Tổ chức Hàng hải quốc tế 
(IMO) đã thông qua một 
số công ước liên quan đến 
bảo vệ môi trường, ngăn 
ngừa ô nhiễm như: 
•    Công ước quốc tế về 
ngăn ngừa ô nhiễm do tàu 
gây ra 1973, sửa đổi bởi 
Nghị định thư 1978 (Công 
ước Marpol 73/78);
•    Công ước quốc tế 
về kiểm soát hệ thống 
chống hà độc hại của 
tàu năm 2001 (Công ước 
AFS 2001);
•    Công ước quốc tế về 
kiểm soát, quản lý nước 
dằn và cặn nước dằn 
năm 2004 (Công ước 
BWM 2004);
•    Công ước quốc tế về an 
toàn và tái chế tàu cũ thân 
thiện môi trường (Công 
ước Hồng Kông 2009);...

     Với sự phát triển rất 
nhanh của các phương 
tiện vận tải biển trong 
những năm qua (Việt 
Nam hiện nay có trên 
1.600 tàu biển, trọng tải 
6,2 triệu tấn, đứng thứ 31 
trên thế giới), Việt Nam 
đặc biệt quan tâm đến 
vấn đề môi trường biển, 
đã và sẽ tích cực tham gia 
các công ước quốc tế liên 
quan đến việc bảo vệ môi 
trường biển như:

Công ước Liên hiệp quốc 
về Luật Biển - UNCLOS 82
     Đây là bộ luật hoàn 
chỉnh nhất về biển, riêng 
Phần XII quy định việc 
bảo vệ và gìn giữ môi 
trường biển, gồm có 11 
mục và 46 điều khoản (từ 
Điều 192 đến 237). Việc 
tham gia vào Công ước 
này tạo cơ sở pháp lý giúp 
chúng ta bảo vệ và gìn giữ 
môi trường biển của Việt 
Nam nói riêng, đồng thời 
đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế để ngăn ngừa, hạn chế 
và chế ngự ô nhiễm môi 
trường biển nói chung. 
Theo Điều 192 của Công 
ước, việc bảo vệ và giữ gìn 
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môi trường biển trở thành 
nghĩa vụ chung của mọi 
quốc gia (Điều 192-UNC-
LOS 82). Điểm nổi bật của 
Công ước là xác định rõ 
ràng quyền hạn và nghĩa 
vụ của quốc gia ven biển 
trong việc bảo vệ môi 
trường biển khỏi ô nhiễm, 
cũng như thực hiện có 
hiệu quả các điều khoản 
của Công ước và các phụ 
lục mà quốc gia đó tham 
gia. Ngày Công ước có 
hiệu lực với Việt Nam là 
23/6/1994.
     Để thực hiện các nội 
dung của Công ước, các 
quốc gia phải thi hành 
biện pháp cần thiết để 
hạn chế tối đa ô nhiễm 
do tàu thuyền gây ra, đặc 
biệt là những biện pháp 
nhằm đề phòng sự cố và 
đối phó các trường hợp 
khẩn cấp, nhằm bảo đảm 
cho các hoạt động trên 
biển, ngăn ngừa những 
hoạt động thải bỏ, dù cố 
ý hay không, và quy định 
về cách thiết kế, cấu trúc 
trang bị, hoạt động và 
định biên của tàu (Điều 
194-UNCLOS).

Công ước quốc tế về ngăn 
ngừa ô nhiễm do tàu gây 
ra 1973, được sửa đổi bởi 
Nghị định thư 1978 (Công 
ước MARPOL 73/78)
     Công ước MARPOL 
73/78 ra đời năm 1973, là 
kết hợp của hai hiệp định 
quốc tế là Công ước quốc 
tế về ngăn ngừa ô nhiễm 
do tàu gây ra được thông 
qua năm 1973 và Nghị 
định thư của Công ước 
được thông qua năm 1978, 
hiện nay gộp chung thành 
một văn kiện duy nhất. 
Có thể cho rằng Công ước 
này là một trong những 
công ước chủ chốt về bảo 
vệ môi trường biển. Công 
ước đưa ra những quy 
định nhằm ngăn ngừa 
ô nhiễm gây ra do vận 
chuyển hàng hóa là dầu 
mỏ, hàng nguy hiểm, độc 
hại, cũng như do nước, rác 
và khí thải ra từ tàu. Việt 
Nam đã tham gia Công 
ước này từ ngày 18/3/1991.
     Theo sự phát triển 
không ngừng của khoa 
học, công nghệ, cũng như 
các vấn đề môi trường 
phát sinh trong thực tiễn 

hoạt động của ngành 
Hàng hải (các tai nạn tràn 
dầu, các vấn đề ô nhiễm 
mới nảy sinh,...), các yêu 
cầu kỹ thuật của Công ước 
MARPOL 73/78 đã được 
bổ sung và sửa đổi liên 
tục. Cho đến nay Công 
ước MARPOL 73/78 đã 
bao gồm 6 phụ lục:
     Phụ lục I: Quy định về 
ngăn ngừa ô nhiễm do 
dầu, có hiệu lực từ ngày 
02/10/1983 (Phụ lục I sửa 
đổi có hiệu lực từ ngày 
01/01/2007). Phụ lục I bao 
gồm 07 chương với 39 quy 
định và 05 phụ chương. 
Nội dung cơ bản của Phụ 
lục I bao gồm:
      Việc xả dầu ra biển bị 
cấm ở một số khu vực và 
bị hạn chế ở các khu vực 
khác. Tàu phải thỏa mãn 
một số yêu cầu nhất định 
về kết cấu và trang thiết 
bị, trên tàu phải có nhật 
ký dầu. Tàu phải được 
kiểm tra và cấp giấy chứng 
nhận thỏa mãn yêu cầu 
của Phụ lục I. Các cảng 
phải có các phương tiện 
tiếp nhận hỗn hợp dầu 
hoặc cặn dầu.

     Phụ lục II: Các quy 
định về kiểm soát ô nhiễm 
do chất lỏng độc chở 
xô, có hiệu lực từ ngày 
06/4/1987.
     Phụ lục II áp dụng cho 
các tàu chở xô các hóa 
chất lỏng độc hại. Chất 
lỏng độc có nguy cơ làm 
tổn hại đến môi trường 
biển được chia làm 4 
loại: A, B, C và D được 
nêu trong phụ chương II 
của Phụ lục II. Theo thứ 
tự, chất loại A gây nguy 
hiểm nhiều nhất cho môi 
trường và chất loại D gây 
nguy hiểm ít nhất. Phụ lục 
II cấm xả xuống biển dòng 
thải có lẫn các chất này, 
trừ khi tuân thủ các quy 
định đặc thù cho việc thải 
mỗi loại chất thải. Phụ lục 
II cũng đưa ra các yêu cầu 
về mặt kết cấu và trang 
thiết bị đảm bảo kiểm soát 
và ngăn ngừa ô nhiễm do 
chất lỏng độc chở xô.
     Phụ lục III: Các quy 
định về ngăn ngừa ô 
nhiễm do các chất độc hại 
được vận chuyển trên biển 
dưới dạng bao gói, có hiệu 
lực từ ngày 01/7/1992.
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     Phụ lục III áp dụng 
cho các tàu chở các chất 
độc hại dưới dạng bao 
gói. Chất độc hại là các 
chất gây ô nhiễm biển nêu 
trong Bộ luật quốc tế về 
chuyên chở hàng nguy 
hiểm bằng đường biển (Bộ 
luật IMDG). “Dạng bao 
gói” tức là bất kỳ phương 
tiện, thiết bị nào dùng để 
chứa hàng bao gồm cả các 
container, các thùng, két di 
động, các két đặt trên các 
ôtô, toa xe lửa chở trên tàu.
     Phụ lục III cấm vận 
chuyển các chất độc hại 
trừ khi tuân thủ nghiêm 
ngặt các yêu cầu đưa ra 
trong Phụ lục. Các yêu 
cầu này liên quan đến việc 
đóng gói, dán nhãn, các 
hồ sơ cần thiết về hàng, 
sắp xếp hàng, các hạn chế 
về lượng hàng và các quy 
định ngoại lệ liên quan 
đến an toàn và an ninh 
sinh mạng trên biển.

     Phụ lục III cấm việc 
thải xuống biển các loại 
hàng độc hại ở dạng bao 
gói, trừ khi đó là biện 
pháp cần thiết để bảo đảm 
an toàn cho tàu và người 
trên tàu. Trong trường 
hợp đó phải thực hiện 
việc khai báo theo Điều II, 
Nghị định I của Công ước 
MARPOL 73/78.
     Phụ lục IV: Các quy 
định về ngăn ngừa ô 
nhiễm do nước thải của 
tàu, có hiệu lực từ ngày 
27/9/2003.
     Phụ lục IV áp dụng 
cho các tàu mới có tổng 
dung tích từ 400 trở lên, 
hoặc nhỏ hơn 400 nhưng 
được chứng nhận chở 
trên 15 người. Đối với các 
tàu hiện có, phải áp dụng 
yêu cầu của Phụ lục sau 
5 năm kể từ ngày Phụ lục 
có hiệu lực. Nước thải là 
nước và các phế thải khác 
từ nhà vệ sinh, nhà tắm, 

nước thải từ các buồng 
bệnh viện, nước thải từ 
khoang chứa động vật 
sống trên tàu,...
     Tàu không được phép 
thải nước thải trong phạm 
vi 4 hải lý tính từ bờ gần 
nhất, trừ khi được trang 
bị thiết bị xử lý nước thải 
phù hợp. Trong phạm vi 
4 đến 12 hải lý tính từ bờ 
gần nhất, nước thải phải 
được nghiền và khử trùng 
trước khi thải.
     Để thỏa mãn các yêu 
cầu của Phụ lục này, trên 
tàu phải có các trang thiết 
bị sau: Thiết bị xử lý nước 
thải phải được phê duyệt, 
hoặc hệ thống đường ống 
và bích nối để thải lên các 
trạm tiếp nhận trên bờ.
     Phụ lục V: Quy định về 
ngăn ngừa ô nhiễm do rác 
thải của tàu, có hiệu lực từ 
ngày 31/12/1988.
     Phụ lục V áp dụng 
cho tất cả các tàu, gồm 

cả thuyền buồm, tàu cá 
và các công trình ngoài 
khơi. Việc thải rác ra biển 
bị cấm hoặc bị hạn chế 
như sau:
•    Cấm thải bất kỳ loại rác 
chất dẻo nào ra biển, gồm 
cả lưới đánh cá, dây thừng 
bằng vật liệu tổng hợp và 
túi đựng rác bằng nhựa;
•    Các vật liệu kê, chèn 
lót và bao gói nổi được chỉ 
được phép thải khi tàu 
cách bờ trên 25 hải lý.
•    Các chất thải thực 
phẩm và các loại rác khác 
(gồm giấy, thủy tinh, kim 
loại, giẻ vải, chai lọ, đồ 
sứ,...) không được thải 
cách bờ dưới 12 hải lý trừ 
khi chúng được mài hoặc 
nghiền để có thể đi qua 
lưới có kích thước mắt lưới 
không quá 25 mm. Tuy các 
loại rác đã được mài hoặc 
nghiền như vậy, nhưng 
việc thải vẫn phải thực 
hiện cách bờ trên 3 hải lý.
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     Phụ lục VI: Các quy 
định về ngăn ngừa ô 
nhiễm không khí do tàu 
gây ra, được phê chuẩn từ 
tháng 9/1997 và có hiệu từ 
ngày 19/5/2005.
     Phụ lục quy định giới 
hạn các ô xít lưu huỳnh, ô 
xít nitơ trong các khí thải 
của tàu và cấm thải các 
chất làm suy giảm tầng 
ôzôn, gồm cả halon và 
chlorua fluorcarbon (CFC). 
Cấm lắp đặt các trang bị 
mới có chứa chất làm suy 
giảm tầng ôzôn lên tàu; 
việc lắp đặt các trang thiết 
bị mới có chứa hydro-chlo-
rua fluorcarbon được cho 
phép đến ngày 01/01/2020. 
Phụ lục cũng đưa ra giới 
hạn của lưu huỳnh trong 
các loại nhiên liệu dùng 
trên tàu. Phụ lục VI cấm 

việc đốt một số loại sản 
phẩm hay rác trên tàu, ví 
dụ như các vật liệu bao gói 
hàng đã bị ô nhiễm, các 
vật phẩm có chứa poly-
chorilated biphenyl (PCB). 
Ở các vùng đặc biệt được 
gọi là “Vùng kiểm soát khí 
thải có ô xít lưu huỳnh” 
theo quy định của Phụ lục 
VI, tàu phải tuân thủ các 
yêu cầu nghiêm ngặt hơn 
về kiểm soát chất thải ô xít 
lưu huỳnh.
     Ngày 15/7/2011, IMO 
thông qua Chương 4 mới 
của Phụ lục VI, trong đó 
yêu cầu các tàu đóng mới, 
hoặc hoán cải đến mức 
như đóng mới phải bổ 
sung thêm chỉ số thiết kế 
năng lượng hiệu quả của 
tàu (EEDI) và kế hoạch 
quản lý năng lượng hiệu 

quả của tàu (SEEMP). 
Chương 4 mới này có hiệu 
lực kể từ ngày 01/01/2013.
Để quản lý việc xử lý các 
chất thải của tàu, các cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền đã ban hành nhiều 
văn bản pháp quy đưa ra 
những quy định cụ thể 
với từng loại tàu phải thỏa 
mãn, công tác tiếp nhận 
và xử lý chất thải ở cảng 
biển, công tác kiểm tra 
giám sát của chính quyền 
cảng. Các chất thải này 
phụ thuộc nhiều yếu tố:
•    Đối với chất thải rắn: 
phụ thuộc nhiều vào công 
tác sửa chữa, chủng loại 
hàng mà tàu chở. Loại 
chất thải này đang được 
kiểm soát và xử lý ở các 
cảng biển.
•    Đối với chất thải lỏng: 

Phụ thuộc vào tuổi tàu, 
tình trạng kỹ thuật của 
tàu, trình độ chuyên môn 
của thuyền viên, chất 
lượng nhiên liệu được cấp, 
loại hàng tàu chở,... Hiện 
nay, loại chất thải này khó 
kiểm soát.
     Việt Nam đã tham gia 
các Phụ lục I và II từ năm 
1991, tuy nhiên chúng ta 
chưa gia nhập các Phụ lục 
còn lại của Công ước. Cục 
Hàng hải Việt Nam vừa 
xây dựng Đề án đề xuất 
gia nhập các phụ lục còn 
lại của Công ước MAR-
POL 73/78. Hiện nay, nội 
dung Đề án đã được trình 
lên Bộ Giao thông vận tải 
để lấy ý kiến các đơn vị, 
bộ ngành trước khi trình 
Thủ tướng Chính phủ xem 
xét gia nhập 



108 | biển | 01 - 2015



thể thao & giẢi trí

01 - 2015 | biển | 109

thuyền buồm đươc 
hiểu đơn giản là 
một chiếc thuyền 
chạy bằng sức gió 

nhờ vào môt bộ phận gọi là 
buồm. Ngay từ những buổi 
đầu của nền văn minh nhân 
loại, con người đã biết sử 
dụng thuyền buồm. Trong 
đó, lịch sử ghi nhận, người 
La Mã cổ đại là những 
người đầu tiên gắn lá buồm 
trên con thuyền chèo để kết 
hợp cả hai loại năng lượng 
là sức người và sức gió. 
     Để làm quen với con 
thuyền, một vận động viên 
chỉ mất khoảng 3 đến 4 

ngày. Tuy nhiên, nếu muốn 
điều khiển thành thục thì 
vận động viên phải mất 
nhiều tháng trời để khổ 
luyện. Đặc thù của đua 
thuyền buồm là phải dầm 
mình cùng nắng gió, kết 
hợp sức mạnh của cơ bắp 
với sức gió, dùng sự khéo 
léo để điều khiến thuyền 
đi đúng hướng và nhanh. 
Chỉ một khoảnh khắc 
sơ sẩy, điều khiển không 
đúng kỹ thuật thì gió sẽ 
khiến con thuyền lật úp. 
Để đưa thuyền trở lại cuộc 
đua, vận động viên phải 
mất rất nhiều sức. 

Đua thuyền buồm
lướt cùng sóng và gió

ngoài vẻ đẹp của cánh Buồm đưa con 
thuyền Lướt qua những con Sóng, đua 
thuyền Buồm còn được xem Là môn thể 
thao thách thức Sự kiên nhẫn, dẻo dai, 
khéo Léo của người chơi và Là thể Loại 

dành cho những người Sành điệu.

huỲnh Cường
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     Một chiếc thuyền 
buồm có thể dùng để đua 
hiện nay sẽ gồm các bộ 
phận: thân thuyền, long 
cốt, bánh lái, buồm. Ngày 
nay, thuyền buồm được 
sử dụng ở mọi nơi trên 
thế giới. Tại các nước 
phương Tây, Mỹ, Úc, 
New Zealand và một số 
quốc gia châu Âu, môn 
thể thao thuyền buồm rất 
được yêu thích. Ở châu 
Á, Hong Kong, Singapore 
và Thái Lan là những nơi 
có nhiều thuyền buồm 
và cũng thường xuyên 
tổ chức các cuộc đua 
thuyền quốc tế. 
     Môn thể thao này 
du nhập vào Việt Nam 
khoảng đầu những năm 
2000 và nhanh chóng 
thu hút được giới trẻ 
tham gia dù kinh phí 
của một chiếc thuyền 
buồm khá cao, xấp xỉ 
5.000 USD/chiếc. Đặc 
biệt, vào năm 2012, Việt 
Nam đã có tour đấu đầu 

tiên thuộc hệ thống thi 
đấu Regatta Series nổi 
tiếng. Tháng 10/2013, với 
tư cách là đại diện cho 
chương trình Nhịp Tim 
Việt Nam của VinaCa-
pital Foundation (VCF), 
nữ diễn viên Ngô Thanh 
Vân đã tham dự cuộc đua 
thuyền buồm kéo dài 4 
ngày trên biển, vượt chặng 
đường 656km từ Hong 
Kong về Nha Trang.
     Trong thời gian tới, 
các vận động viên đua 
thuyền buồm Việt Nam 
sẽ có nhiều cơ hội thể 
hiện tài năng trước bạn 
bè quốc tế khi mới đây, 
công ty CLIPPER – 
vương quốc Anh đã giới 
thiệu cuộc đua thuyền 
buồm lớn nhất nước Anh 
với chặng đua đi qua 5 
châu lục, bắt đầu tại Anh 
vào tháng 8/2015. Chặng 
đua kéo dài 11 tháng, dự 
kiến đến Việt Nam vào 
dịp Tết Nguyên đán 2016 
và ở lại Việt Nam từ 8 

đến 10 ngày trước khi lên 
đường đến Trung Quốc, 
Hàn Quốc và Mỹ. 
     Đây là cuộc đua 
thuyền buồm nghiệp dư 
lớn nhất hiện nay, có 
tổng số 12 tàu với hơn 
600 thủy thủ do Công 
ty CLIPPER định kỳ 
tổ chức 2 năm/lần. Dự 
kiến điểm đến của cuộc 
đua năm 2015 tại Việt 
Nam là Nha Trang và 
Đà Nẵng. Sau khi khảo 
sát địa điểm và các điều 
kiện liên quan, đơn vị 
tổ chức sẽ đưa ra quyết 
định cuối cùng. 
     Nếu cuộc đua thuyền 
nghiệp dư lớn này đi 
qua Việt Nam thì đây 
không những là cơ hội để 
những người yêu thích 
bộ môn này được chiêm 
ngưỡng những con 
thuyền nổi tiếng cùng 
cuộc đua hấp dẫn mà còn 
thêm cơ hội để quảng bá 
du lịch Việt Nam với bạn 
bè quốc tế 
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Điện ảnh Việt

Tấn công
màn ảnh rộng Tết Ất Mùi

So với các năm trước, 
thị trường phim chiếu 
rạp tết ất mùi 2015 Sôi 
động hơn với hàng 
Loạt tác phẩm “made in 
viet nam” thuộc nhiều 
thể Loại, được chăm 
chút, đầu tư về kinh 
phí, kỹ xảo, cốt truyện 
và có Sự góp mặt của 
dàn ngôi Sao việt Sáng 
giá, hứa hẹn một mùa 
phim ăn khách.

hoàng gIAng

ChuYện 3 Cô nàng
“tèo EM” phiên BẢn nữ
     Chuyện 3 cô nàng 
xoay quanh hành trình 
tìm kiếm hạnh phúc và 
ý nghĩa cuộc sống của 
3 cô gái khác nhau về 
tuổi tác lẫn tính cách. Vì 
một sự tình cờ, 3 cô gái 
Mỹ, Dung, Vy gặp nhau 
trên một chuyến đi từ 
TP. Hồ Chí Minh về Hội 
An. Trên hành trình này, 
nhiều sự kiện bất ngờ đã 

xảy đến với họ, đưa cả 3 
vào một cuộc phiêu lưu 
bất đắc dĩ nơi thành phố 
cổ kính. Ngay từ khi giới 
thiệu dự án, phim đã thu 
hút sự chú ý của dư luận 
khi chiến lược quảng bá 
phim tương tự tác phẩm 
“Tèo em” - một bộ phim 
đã tạo nên cơn sốt phòng 
vé năm 2013. Bên cạnh 
đó, phim cũng được kể 
theo lối hài hành trình 
nhưng nhân vật chính đổi 

từ 2 anh em Tí – Tèo sang 
3 người cô gái.
     Chuyện 3 cô nàng được 
thực hiện tại nhiều danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng 
ở miền Trung như biển 
Cửa Đại, TP. Hội An, Mỹ 
Sơn… Phim được nhà sản 
xuất tiết lộ có kinh phí lên 
tới 10 tỷ đồng với sự tham 
gia của nhiều diễn viên 
nổi tiếng như Kathy Uyên, 
Thúy Nga, Hoàng Oanh, 
Huy Khánh…
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Quý tử BẤt đắC dĩ
cha con hoÀi Linh, 
hoÀi LÂM song KiếM 
hợp Bích
     Như mọi năm, danh 
hài Hoài Linh luôn tham 
gia một bộ phim chiếu 
rạp trong mùa Tết, năm 
nay, anh sẽ hợp tác cùng 
con trai nuôi Hoài Lâm, 
người cũng rất nổi tiếng 
sau chương trình Gương 
mặt than quen, trong bộ 
phim Quý tử bất đắc dĩ. 
Trong phim, Hoài Linh vào 
vai ông Minh - một người 
đang có mối tình già với bà 
Hai Mùi (nghệ sĩ hài Việt 
Hương thủ vai). Định mệnh 
xui khiến cho bà Mùi bỗng 
dưng có được một số tiền 
khổng lồ khiến nhiều người 
mơ ước. Với món tiền này, 
bà nảy sinh ý định tìm lại 
đứa con trai thất lạc của 
gia đình. Trong hành trình 

tìm kiếm ấy, ông Minh và 
bà Mùi đã gặp phải nhiều 
người toan tính, mưu lợi, 
cố gắng trở thành quý tử 
của hai người. 
     Đứng sau Quý tử bất 
đắc dĩ là đội ngũ từng 
tạo nên thành công vang 
dội của bộ phim Nhà có 
năm nàng tiên ra rạp Tết 
Nguyên đán 2013. Phim 
do đạo diễn Trần Ngọc 
Giàu thực hiện. Ngoài cặp 
đôi Hoài Linh – Hoài Lâm 
và Việt Hương trong các 
vai chính, phim còn có sự 
góp mặt của nhiều cái tên 
đình đám khác trong làng 
giải trí như Yaya Trương 
Nhi, Huy Khánh, Tấn 
Beo… Mặc dù chưa ra mắt 
nhưng phim đã đạt được 
một kỷ lục của nền điện 
ảnh Việt: phim ghi hình 
nhanh nhất với vỏn vẹn 15 
ngày bấm máy.

ngàY nảY ngàY naY
sỨc hÚt từ ngô 
thanh vÂn
     Ngày nảy ngày nay là 
một tác phẩm điện ảnh 
thuộc đề tài xuyên không 
xen lẫn các yếu tố hài hước, 
tình cảm và hành động. 
Phim là hành trình gian 
nan của hai nàng tiên nữ 
được giao cho một nhiệm 
vụ quan trọng dưới hạ giới. 
Chuyến đi này khiến cả hai 
tiên nữ thay đổi quan điểm 
của họ về nơi trần thế. Nếu 
như trong Hương Ga, bộ 
phim ăn khách cuối năm 
2014, đạo diễn Cường Ngô 

hợp tác với Trương Ngọc 
Ánh thì ở Ngày nảy ngày 
nay, anh làm việc với hai 
cái tên đình đám không 
kém là “đả nữ” Ngô Thanh 
Vân và diễn viên hài ăn 
khách Lê Khánh. Ngoài 
ra, Ngô Thanh Vân cũng 
nắm giữ vai trò nhà sản 
xuất của phim. Đồng thời, 
những phân cảnh thần 
tiên cũng sẽ do đội ngũ kỹ 
thuật đến từ Hollywood 
thực hiện. Vừa qua, nhóm 
nhạc 365 cũng đã ra mắt 
nhạc phim và nhanh 
chóng đạt hàng triệu lượt 
view trên Youtube.

thể thao & giẢi trí
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trúng Số
Khi dustin nguyễn 
sẢn Xuất phiM hÀi
     Mặc dù đã từng góp 
mặt trong bộ phim hài 
Để mai tính nhưng “gia 
tài” phim do Dustin 
Nguyễn sản xuất đều 
là phim hành động. Do 
đó, khi quyết định sản 
xuất phim hài, Dustin 
Nguyễn đã nhận được sự 
chú ý của cộng đồng yêu 
phim Việt. Trúng số xoay 

quanh sự kiện bác Tư 
vừa mãn hạn tù đã trúng 
số độc đắc. Câu chuyện 
giật gân, ly kỳ này khiến 
làng quê yên bình bỗng 
nhiên bị xáo trộn, đem 
đến nhiều tình huống bi 
hài không tưởng. 
     Sau thất bại của bộ 
phim Lửa Phật, Dustin 
Nguyễn dường như đã tìm 
hiểu kỹ hơn thị hiếu khán 
giả Việt. Vì vậy, anh tấn 
công phòng vé Tết bằng 

một tác phẩm hài với sự 
tham gia của nhiều diễn 
viên được công chúng yêu 
thích như Chí Tài, Thu 
Trang, Ninh Dương Lan 
Ngọc. Ngoài ra, trong 
phim, Dustin Nguyễn 
còn sắm một vai phụ là 
anh chàng đạp xe ba gác. 
Sau nhiều tác phẩm hành 
động liên tiếp, khán giả 
đang rất mong chờ xem 
Dustin Nguyễn làm phim 
hài như thế nào.
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Siêu nhân X
BoM tấn Mới của 
dũng “Khùng”
     Không sản xuất 
nhiều phim nhưng mỗi 
tác phẩm của đạo diễn 
Nguyễn Quang Dũng, biệt 
danh Dũng “khùng”, khi 
ra mắt luôn nhận được sự 
chú ý đặc biệt của truyền 
thông và công chúng. 
     Mùa Tết năm nay, 
Dũng “khùng” mang đến 
một bộ phim giả tưởng 
hài hước. Phim kể về một 
chàng trai có năng lực kỳ 

lạ. Hằng đêm, anh lại ẩn 
thân sau lớp mặt nạ để 
hành hiệp trượng nghĩa, 
giúp đỡ kẻ yếu. Tuy 
nhiên, khi trở về với đời 
thường thì anh chàng lại 
là một người ngốc nghếch 
với hàng loạt rắc rối. 
     Khác với những 
bộ phim thành công 
trước, khi cái tên Dũng 
“khùng” thường gắn 
với những người đẹp 
nổi tiếng Thanh Hằng, 
Minh Hằng, Tăng Thanh 
Hà, “nàng thơ” của anh 

trong Siêu nhân X là ca 
sĩ Diệp Lâm Anh và nam 
diễn viên chính được 
giao cho ca sĩ Ngô Kiến 
Huy. Phim do đội ngũ 
Cascadeur của diễn viên 
Johnny Trí Nguyễn thực 
hiện các phân cảnh hành 
động. Bối cảnh phim trải 
dài khắp cả nước. Với 
cái duyên tại phòng vé 
của Dũng “khùng”, Siêu 
nhân X chính là gương 
mặt đáng gờm nhất của 
điện ảnh Việt trong mùa 
Tết Nguyên đán 2015 

Ngoài 5 bộ phim 
Việt đặc sắc trên, 
mùa phim Tết 2015 
còn chào đón nhiều 
tác phẩm bom tấn 
khác đến từ nhiều 
cường quốc điện ảnh 
như Mỹ (Teen lust, 
Shaun the sheep, Un-
broken, Wild card), 
Trung Quốc (Dragon 
Blade), Hàn Quốc 
(Love forecast)… hứa 
hẹn sẽ đem đến nhiều 
màu sắc trên màn 
ảnh rộng Việt.
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không chỉ Là Biểu tượng thiêng 
Liêng của người đi Biển, các ngọn 
hải đăng còn Là điểm du Lịch hấp 
dẫn, mang đến cho chúng ta nhiều 
điều thú vị. dưới đây Là 9 điều ít 
người Biết về những ngọn hải đăng 
trên thế giới theo cnn.

Vy An 

9 điều thú vị
                 về hải đăng
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01 Alexandria 
là ngọn hải đăng đầu 

tiên trên thế giới, được 
xây dựng vào thế kỷ thứ 
3 TCN trên đảo Pharos, 

Ai Cập. Với ánh sáng 
phát ra từ một ngọn lửa, 

ngọn hải đăng này có 
chức năng báo hiệu lối 

vào cảng Alexandria.
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02  Hoa Kỳ là 
nơi có nhiều hải đăng hơn 

bất kỳ quốc gia nào khác.

03  Với hơn 115 
ngọn hải đăng dọc theo 

Great Lakes, bang Michigan 
là nơi có nhiều ngọn hải 

đăng nhất Hoa Kỳ.

Hải đăng Portland Head (Hoa Kỳ).

Hải đăng Betsie (Bang Michigan, Hoa Kỳ).



hẢi đăng

01 - 2015 | biển | 119

04  Nhiều người 
trên thế giới khao khát trải 
nghiệm cuộc sống của một 

người gác hải đăng. Điển 
hình là bà Sheila Consaul, ở 
Ohio, Hoa Kỳ đã trả 71.010 

USD để mua ngọn hải 
đăng Fairport Harbor West 
Breakwall trên hồ Erie vào 
năm 2011 và cải tạo để nó 
có dáng vẻ như ngày nay. 
Nếu không mua, bạn vẫn 

có cơ hội ở trong ngọn hải 
đăng một hoặc hai đêm.

05  Ngọn hải 
đăng cổ nhất thế giới còn 
tồn tại đến ngày nay là 
Tháp Hercules, nằm ở lối 
vào của cảng La Coruña 
của Tây Ban Nha và được 
UNESCO công nhận là di 
sản thế giới. Ngọn hải đăng 
này được xây dựng vào thế 
kỷ đầu tiên và hiện vẫn còn 
hoạt động.

Hải đăng Hercules (Tây Ban Nha).

Bà Sheila Consaul.

Hải đăng Fairport Harbor West Breakwall (Hoa Kỳ).
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06  George Reef, 
gần thành phố Crescent, 
bang California là ngọn hải 
đăng đắt nhất ở Hoa Kỳ. 
Phải mất 10 năm để xây 
dựng ngọn hải đăng này với 
chi phí lên tới 715.000 USD.

07  Vào thế kỷ 19, 
gác hải đăng là một trong 
những công việc được 
chính phủ Hoa Kỳ ưu tiên 
dành cho phụ nữ.

Bà Fanny May Salter từng là người gác hải đăng tại Hoa Kỳ.  

Hải đăng George Reef tại Crescent (Hoa Kỳ) xây dựng năm 1892.



hẢi đăng

01 - 2015 | biển | 121

08 Mặc dù có 
những tiến bộ trong công 

nghệ, các ngọn hải đăng 
vẫn được coi là công cụ trợ 

giúp hàng hải cho lực lượng 
bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

09 Các ngọn tháp 
hải đăng được trang trí 

bằng các màu sắc và hình 
dáng khác nhau (như kim 

cương, xoắn ốc hay các sọc) 
để phân biệt 

H
ải

 đ
ăn

g G
ib

ra
lta

r (
Ca

na
da

).

01 - 2015 | biển | 121



h
ệ 

th
ố

n
g

 h
Ả

i đ
ă

n
g

 d
o

 v
M

s-
so

ut
h 

q
uẢ

n
 Lý





Hải đăng Tiên Nữ - quần đảo Trường Sa

Giám đốc Nguyễn Duy Hiết Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa Tàu Hải Đăng 05 thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, kiểm tra hệ 
thống báo hiệu đèn biển tại khu vực quần đảo Trường Sa

Chúc mừng năm mới  2015
Add: Lầu 7, số 10 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Tel: 064.3512.092 | Fax: 064.3512.093

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển | Sửa chữa, xây dựng công 
trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải | Sửa chữa các phương 
tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác | Xây dựng, quản lý, 
vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải: AIS, VTS, DGPS... | Quản lý, vận hành 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải | Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm 
tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ 
thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Vận tải biển; 
Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá; Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ 
cho thuê văn phòng | Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh cảng biển; 
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan | Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch | Cho 
thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, cho thuê container | Tham gia 
việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp | Thực hiện 
các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo thực hiện 
nhiệm vụ quản lý, vận hành các trạm đèn biển trên khu vực quần đảo 
Trường Sa và DK1, hỗ trợ tàu thuyền hành hải an toàn qua khu vực 
quần đảo Trường Sa, đồng thời còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó 
là khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta trên khu vực quần đảo.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển | Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng 
tàu biển | Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng 
nước cảng biển và luồng hàng hải | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu | Lập qui hoạch, quản lý đầu tư phát 
triển, quản lý vận hành hệ thống đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, 
bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo 
hiệu hàng hải luồng tàu biển | Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TÂY NAM BỘ

Chúc mừng năm mới 2015

Add: 60 Lê Hồng Phong – Phường Trà An – Quận Bình Thủy – Thành phố Cần Thơ
Tel: (0710) 3.888.755 - (0710) 3.888.595 | Fax: (0710) 3.888.797

Hải đăng Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang Tập thể Hội Cựu chiến binh Công ty Hải đăng Hòn Khoai - Cà Mau



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong vùng Hoa tiêu hàng hải 
thuộc 2 tỉnh khánh Hòa - Ninh Thuận | Đại lý tàu biển và dịch vụ 
hàng hải | Kinh doanh dịch vụ tàu lai |  Cho thuê phương tiện và tài 
sản | Kinh doanh vận chuyển hành khách đường bộ, đường thuỷ.

- Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực VIII - được thành lập theo 
Quyết định số 1551/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 và chuyển đổi 
thành Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VIII theo 
Quyết định số 1768/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải.

- Được chuyển về làm đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 
2399/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC:
Ông Hoàng Minh Sỹ - Thuyền trưởng - Hoa tiêu Hàng hải ngoại hạng

Với đội ngũ Hoa tiêu chuyên nghiệp, có bằng cấp quốc gia và đã 
được tập huấn thường xuyên trong và ngoài nước, có nhiều kinh 
nghiệm, tận tâm phục vụ luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ Hoa 
tiêu Hàng hải với chất lượng phục vụ tốt nhất.

Địa chỉ: CL8 Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Hòn Rớ II, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa
Tel: : (058) 3 591361 - 3 591076 | Fax: (058) 3 591362 | Email: cty-hoatieukv8@vnn.vn

Tàu chuyển tải dầu tại khu vực vịnh Vân Phong

CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải KV VIII

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

THE EIGHTH ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE - MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Hoa tiêu dẫn tàu Queen Mary II - một trong 3 tàu khách 
lớn nhất thế giới vào Cảng Nha Trang

2015
Chúc mừng năm mới



TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IX

THE NINTH ZONE  MARITIME PILOTAGE SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo 
đậu tàu chuyển tải thuộc khu vực dầu khí trong vùng biển 
Việt nam | Dịch vụ đào tạo hoa tiêu và cung ứng lao động 
| Dịch vụ lai dắt tàu biển | Dịch vụ đại lý và môi giới hàng 
hải | Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa | Cho thuê phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thủy | Cho thuê văn phòng; cho thuê 
máy móc, thiết bị văn phòng; kinh doanh bất động sản.

Công ty Hoa tiêu hàng hải KV IX được thành lập theo Quyết 
định số 1552/QĐ-BGTVT, ngày 02/6/2008 và được chuyển 
đổi thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX theo 
Quyết định số 1769/QĐ-BGTVT, ngàu 25/6/2010 của Bộ GTVT.
Được chuyển về làm đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 
2399/QĐ-BGTVT, ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Add: 154 Ha Long Street, Ward 2, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam
Tel: +84 64 3527 116 – 3527 117 | Fax: +84 64 3527 111 | Email: offshore@pilotco9.com.vn

2015Happy new year



Hải đồ điện tử

Kiểm nghiệm máy đo sâu

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH
-  Khảo sát thành lập bản đồ các vùng hàng hải gồm luồng tàu biển, 

vùng quay tàu, vùng thủy diện cảng bến, cảng nổi;

-  Rà quét và thực hiện thanh thải các chướng ngại vật trên các luồng 
hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;

-  Sản xuất, cung cấp bình đồ hàng hải điện tử.

-  Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải : AIS, VTS, DGPS…

-  Định vị xác định tọa độ các công trình báo hiệu hàng hải.

-  Kinh doanh các dịch vụ về khảo sát và thành lập bản đồ chuyên đề, 
đo đạc thu thập dữ liệu thủy văn…phục vụ giao thông thủy và xây 
dựng công trình;

-  Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container;

-  Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng...

Địa chỉ: 26 đường Đinh Bộ Lĩnh – Phường 24 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 38996874  (+84) 8 38406285  (84) 8 38991052

Fax: (+84) 8 38995674 | Email: xnksmn@vms-south.vn

2015



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
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.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN NAM

Add: 847/15 đường 30/4 - P. 11  - TP. Vũng Tàu
Tel: (064) 3624819 - (064) 3624823|Fax: (064) 3624818

Sửa chữa, đóng mới các phương tiện thủy

Trụ sở Công ty Sửa chữa, đóng mới phao báo hiệu hàng hải Máy lốc tôn thủy lực 3 trục NC Kiểm định thiết bị công nghiệp

Chúc mừng năm mới

2015



Cao ốc Pilotco1 Building
Đ/c: 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 39101496

Khách sạn Sen Biển
Đ/c: 154 Hạ Long, P. 2, TP. Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3856720 | Fax: 064 3513052
Hotline: 0903 996 021 - 0904 294 279

Tập thể cán bộ công nhân viên
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I

Hoa tiêu dẫn tàu khách quốc tế
cập cảng Sài Gòn

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I

Add: Số 8 Trương Đình Hợi, P. 18, Q. 4, TP. HCM | Tel: +84 8 39404593 | Fax: 08 39404422
Email: Pilotco1@hcm.vnn.vn | Website: www.pilotco1.com

Chúng tôi hân hạnh cung cấp những
dịch vụ chất lượng và uy tín nhất!  

- Dịch vụ Hoa tiêu hàng hải hàng đầu Việt Nam;

- Dịch vụ Khách sạn du lịch;

- Huấn luyện Hoa tiêu hàng hải theo chương trình trong nước và quốc tế;

- Kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch kiêm Giám đốc:
Ông Quách Đình Hùng

Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Hữu Láng

An toàn hàng hải là mục tiêu của chúng tôi!

2015
HAPPY

NEW YEAR



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; Cung ứng dịch vụ vận 
hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Điều tiết đảm bảo an toàn hàng 
hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước 
cảng biển và luồng hàng hải | Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an 
toàn hàng hải và công nghiệp khác | Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn 
hàng hải: AIS, VTS, DGPS...| Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu. Quản lý, 
vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải | Tổ chức vận tải, 
tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ 
thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển 
| Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container | Vận tải 
biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch 
vụ cho thuê văn phòng. Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh cảng 
biển; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan | Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; 
Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Mua bán vật tư, thiết bị ngành hàng hải | Tham gia 
việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp | Thực hiện 
các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI NAM TRUNG BỘ

Hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên

2015

chúc mừng năm mới
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ là doanh nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.



Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Nam là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ 
GTVT có nhiệm vụ thiết lập, duy trì và tạo ra một 
môi trường an toàn về hàng hải cho các ngành 
kinh tế biển của Việt Nam phát triển. Địa bàn 
quản lý của Tổng công ty từ phía Nam Quảng 
Ngãi đến Kiên Giang và khu vực biển Đông, 
Trường Sa, bao gồm: đất liền, bờ biển và hải đảo.

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ: Quản lý vận hành hệ thống đèn biển và hệ 
thống báo hiệu luồng tàu biển | Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải | 
Khảo sát ra thông báo hàng hải | Thiết kế và xây dựng các công trình hàng hải 
| Đóng mới, sửa chữa các phương tiện thủy | Vận tải biển | Điều tiết bảo đảm 
an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn 
ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải | Dẫn dắt tàu biển ra vào các 
cảng, khu neo đậu | Trục vớt cứu hộ trên biển và tham gia tìm kiếm cứu nạn | 
Phối hợp với các ngành chức năng bảo vệ môi trường biển và an ninh quốc phòng...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation

 Số 10, đường 3/2, phường 8, 

TP.  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 +84.064.3854457

 +84.064.3858312

 www.vms-south.vn

ANH HÙNG LAO ĐỘNG
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI    

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

2015

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (30/09/2012)

Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa Trục vớt cứu hộ

Hoa tiêu hàng hải


