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Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí 
(PTSC Supply Base) trực thuộc Tổng 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật 
Dầu khí Việt Nam (PTSC), quản lý, 
điều hành, kinh doanh và khai 
thác Căn cứ - Cảng Dịch vụ Dầu 

khí PTSC tại Vũng Tàu. Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 
cung cấp giải pháp dịch vụ hậu cần trọn gói với chất 
lượng cao, là một mắt xích cơ bản trong chuỗi hoạt động 
phục vụ công tác thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam. 

Với lợi thế về vị trí địa lý tại Vũng Tàu, là trung tâm dầu khí 
Việt Nam, Căn cứ - Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC với tổng 
diện tích 82 hecta trở thành một trong những căn cứ - 
cảng chuyên dụng lớn nhất trong khu vực, quy tụ và 
đồng hành cùng hầu hết các nhà thầu thăm dò khai 
thác dầu khí tại Việt Nam cũng như các đối tác dịch vụ 
dầu khí nổi tiếng trên thế giới, góp phần xây dựng 1 môi 
trường dịch vụ dầu khí hoàn thiện, chuyên nghiệp, đa 
dạng và mang tính cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, với đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ 
cao và được đầu tư trang thiết bị hiện đại, Công ty Cảng 
Dịch Vụ Dầu Khí không ngừng nâng cao năng lực cạnh 
tranh với các gói dịch vụ chính như:
1. Dịch vụ căn cứ cảng chuyên dùng dầu khí:
   a. Cho thuê văn phòng, kho, bãi chứa hàng, bãi chế tạo, 
nhà xưởng và các hạ tầng kỹ thuật khác;
   b. Dịch vụ cầu bến & xếp dỡ hàng hóa cho tàu. Với 750m 
cầu cảng, mớn nước -9.3m, Cảng DVDK PTSC được công 
bố là cảng biển quốc tế với khả năng tiếp nhận tàu tải 
trọng lên đến 10.000 DWT;
   c. Cung ứng nhân công, phương tiện xếp dỡ (xe cẩu, xe nâng, 
xe tải và các thiết bị/dụng cụ nâng hạ chuyên dùng khác);
   d. Thu gom, xử lý chất thải & chất thải nguy hại;
2. Dịch vụ đại lý tàu biển, hỗ trợ thuyền viên, xuất nhập 
cảnh tàu, giàn khoan & các phương tiện nổi…
3. Dịch vụ giao nhận vận tải đa phương thức trong nước 
và quốc tế;
4. Dịch vụ vận chuyển, hạ thuỷ, cân, kích nâng, nâng hạ 
các cấu kiện siêu trường siêu trọng hỗ trợ các dự án xây 
lắp, chế tạo;
5. Chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí; kiểm định thiết bị, 
dụng cụ nâng hạ;
6. Cung ứng khí công nghiệp, khí hóa lỏng, các sản phẩm 
nhiên liệu, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí.

Add: 65A Đường 30/4, P. Thắng Nhất, BR - VT
Tel: (064) 3838104 | Fax: (064) 3838313
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        Bạn đọc thân mến!
        Chúng ta đang sống những ngày tháng bồi hồi xúc động và tự hào kỷ niệm 68 
năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bản Tuyên ngôn độc lập của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời thề thiêng liêng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng 
tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc 
Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vững quyền tự do, độc lập ấy” như ngân vang trong tâm trí của mỗi người, tiếp 
thêm ngọn lửa của tình yêu Tổ quốc, phấn đấu vì một Việt Nam “độc lập – tự 
do – hạnh phúc” và ngày thêm tươi đẹp, giàu mạnh.
        Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương. Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về 
biển, giàu lên từ biển, trong đó, các ngành kinh tế biển và ven biển đóng góp 
khoảng 53-55% tổng GDP của cả nước. Để hoàn thành được mục tiêu này, chúng 
ta cần chung tay, góp sức xây dựng và bảo vệ biển đảo, duy trì và thiết lập một 
môi trường an toàn về hàng hải, tạo tiền đề cho các ngành kinh tế biển phát 
triển, đẩy mạnh đầu tư theo hướng hiệu quả và đồng bộ…
         Phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống quý báu của dân tộc, cùng với 
cả nước, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam nói chung và Tạp 
chí Biển nói riêng cũng mong muốn đóng góp một phần công sức vào công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ cho những ngọn hải đăng Trường Sa luôn tỏa 
sáng, đảm bảo những chuyến tàu hành hải an toàn, khơi dậy tình yêu biển đảo 
trong tim của mỗi bạn đọc thông qua những bài viết và hình ảnh mang hơi thở 
của những con sóng… Hy vọng rằng sẽ luôn được độc giả đón nhận và ủng hộ.
        Trân trọng!

Chủ tịch Hội đồng biên tập

Tổng Giám đốc
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận
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Tư tưởng
nhân văn Hồ Chí Minh trong

Tuyên ngôn
độc lập
Bản Tuyên ngôn độc lập 2/9/1945 đã đi vào lịch 
sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, không 
những đánh dấu cuộc cách mạng giải phóng dân 
tộc thắng lợi mang tính nhân dân sâu sắc mà còn 
thể hiện tư tưởng nhân văn, tấm lòng bác ái của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thanh Hoàng

Ngày 28/8/1945, 
trên căn 
gác hai của 
nhà số 48, 

Hàng Ngang (Hà Nội), 
Bác Hồ bắt đầu dự thảo 
bản Tuyên ngôn độc lập. 
Sau này, Bác nói: “Đó là 
những giây phút sung 
sướng nhất của đời 
mình”. Tuyên ngôn độc 
lập chính là một “Nam 
Quốc Sơn Hà”, một 
“Bình Ngô đại cáo” của 
thời đại mới, thời đại 
Hồ Chí Minh. 
     Bản Tuyên ngôn độc 
lập do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đọc ở quảng 
trường Ba Đình lịch sử 
ngày 2/9/1945 đã khẳng 

định: Bản Tuyên ngôn 
độc lập không chỉ có ý 
nghĩa đối với nền độc 
lập của dân tộc Việt 
Nam, mà còn là sự mở 
đầu kỷ nguyên độc lập, 
tự do của các dân tộc 
thuộc địa, bị áp bức trên 
toàn thế giới. Liên hiệp 
quốc đã ban hành nhiều 
công ước về quyền 
độc lập của các nước 
và quyền con người, 
nổi bật là Công ước 
quyền kinh tế, xã hội 
và văn hóa, Công ước 
về quyền dân sự chính 
trị… nhưng chưa có 
một bản tuyên bố nào 
nói lên tiếng nói của các 
dân tộc thuộc địa một 

cách thuyết phục như 
bản Tuyên ngôn độc lập 
ngày 2/9/1945.
     Tuyên ngôn độc 
lập đã lên án một cách 
đanh thép tội ác của 
thực dân Pháp đối với 
nhân dân Việt Nam: 
“Về chính trị chúng 
tuyệt đối không cho 
nhân dân ta một chút 
tự do dân chủ nào”, “Về 
kinh tế chúng bóc lột 
dân ta đến xương tủy, 
khiến cho dân ta nghèo 
nàn, thiếu thốn, nước ta 
xơ xác, tiêu điều”, “hơn 
2 triệu đồng bào ta bị 
chết đói”…“Trong 5 năm 
chúng đã bán nước ta 
hai lần cho Nhật”.

     “Bởi thế cho nên, 
chúng tôi, lâm thời 
Chính phủ nước Việt 
Nam mới, đại biểu cho 
toàn dân Việt Nam, 
tuyên bố thoát ly hẳn 
quan hệ thực dân với 
Pháp, xóa bỏ hết những 
hiệp ước mà Pháp đã ký 
về nước Việt Nam, xóa 
bỏ tất cả mọi đặc quyền 
của Pháp trên đất nước 
Việt Nam”.
      Với bản Tuyên ngôn 
Độc lập đọc tại quảng 
trường Ba Đình ngày 
2/9/1945, đã đánh dấu 
mốc son lịch sử chói lọi 
của dân tộc, độc lập và 
tự do, dân chủ cho nhân 
dân. Mọi người được 
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bình đẳng, bác ái, được 
sống, tự do và mưu cầu 
hạnh phúc, đó là những 
từ ngữ đẹp với nội hàm 
chất chứa những nội 
dung nhân văn lớn và 
sâu sắc mà hàng triệu 
triệu người mong đợi. 
     Tuyên ngôn độc lập 
2/9 được bắt đầu với 
một định đề triết học 
nhân văn dẫn từ Tuyên 
ngôn độc lập năm 1776 
của nước Mỹ: “Tất cả 
mọi người đều sinh ra 
có quyền bình đẳng. 
Tạo hóa cho họ những 
quyền không ai có thể 
xâm phạm được, trong 
những quyền ấy có 
quyền được sống, quyền 
tự do và mưu cầu hạnh 
phúc”. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định: suy 
rộng ra câu ấy có nghĩa 
là: “Tất cả các dân tộc 
trên thế giới đều sinh 
ra bình đẳng; dân tộc 
nào cũng có quyền sống, 
quyền sung sướng và 
quyền tự do”. 
     Kế tiếp, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cũng trích 
bản Tuyên ngôn nhân 
quyền và dân quyền của 
cách mạng Pháp: “Người 
ta sinh ra tự do và bình 
đẳng về quyền lợi, và 
phải luôn luôn được 
tự do và bình đẳng về 
quyền lợi”. 
     Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định một 
cách đanh thép: “Đó là 
những lẽ phải không ai 
chối cãi được”. Những 
lẽ phải ấy được ghi 
đậm nét, rành rõ trong 
Tuyên ngôn độc lập 
của Mỹ, trong Tuyên 
ngôn dân quyền, nhân 
quyền của Pháp. “Thế 

mà hơn 80 năm nay, 
bọn thực dân Pháp lợi 
dụng lá cờ tự do, bình 
đẳng, bác ái, đến cướp 
nước ta, áp bức đồng 
bào ta. Hành động của 
chúng trái với nhân đạo 
và chính nghĩa”. 
     Theo tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh, một 
Nhà nước ra đời trước 
hết là đảm bảo tính 
lập hiến, cho nên ngày 

2/9/1945, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh thay mặt 
Chính phủ lâm thời 
đọc Tuyên ngôn độc lập 
khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng 
hòa - Nhà nước Dân 
chủ nhân dân đầu tiên 
ở Đông Nam châu Á, 
đặt nền móng xây dựng 
Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, Nhà nước của 

dân, do dân và vì dân. 
Ngày 3/9/1945, trong 
phiên họp đầu tiên của 
Chính phủ lâm thời, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nêu lên một trong 
sáu vấn đề cấp bách 
hơn cả của chính quyền 
cách mạng là: “Chúng 
ta phải có một bản 
Hiến pháp dân chủ. Tôi 
đề nghị Chính phủ tổ 
chức càng sớm càng 

Số nhà 48 Hàng Ngang  (Hà Nội), nơi Bác Hồ soạn bản Tuyên ngôn độc lập.
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tốt cuộc Tổng tuyển 
cử bầu Quốc hội với 
chế độ phổ thông đầu 
phiếu”. Ngày 6/1/1946, 
tất cả công dân Việt 
Nam, không phân biệt 
nam nữ, giàu nghèo, 
dân tộc, tôn giáo, chính 
kiến… từ 18 tuổi trở 
lên đã tham gia cuộc 
Tổng tuyển cử tự do 
lựa chọn người đại diện 
cho mình vào Quốc hội 
- cơ quan quyền lực tối 
cao có quyền lập hiến, 
lập pháp. 
     Hơn một năm sau 
dưới sự chỉ đạo trực 
tiếp của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngày 
9/11/1946, tại kỳ họp 
thứ 2, Quốc hội khóa 
I, đã thảo luận dân chủ 
và thông qua bản Hiến 
pháp đầu tiên trong 
lịch sử Việt Nam và đầu 
tiên ở Đông Nam Á, 
làm nền tảng pháp lý 
vững chắc, luật cơ bản 

của Nhà nước Dân chủ 
nhân dân. Đây là đạo 
luật đầu tiên khẳng định 
“Đất nước Việt Nam 
là một khối thống nhất 
Trung Nam Bắc không 
thể chia cắt ” (Điều 2 
Hiến pháp năm 1946). 
“Nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Tất cả quyền 
bính trong nước là của 
toàn thể nhân dân Việt 
Nam… ” (Điều 1 Hiến 
pháp năm 1946). 
     Ở Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, độc lập dân 
tộc luôn gắn liền với 
tự do, hạnh phúc của 
nhân dân. Bác nói: 
“… nếu nước độc lập 
mà dân không hưởng 
hạnh phúc, tự do, thì 
độc lập cũng không có 
nghĩa lý gì”. Do vậy, 
ngay trong những năm 
tháng đầy thử thách, 
gian nan như “nghìn 
cân treo sợi tóc”, Bác 
thường sử dụng “dĩ bất 

biến, ứng vạn biến” để 
làm phương châm chỉ 
đạo cách mạng. Cụm 
từ “bất biến” theo Bác 
đó là “lòng dân”. Từ 
“lòng dân” là chúng 
ta có mọi lực lượng, 
sức mạnh để “ứng vạn 
biến”! Và thực hiện di 
huấn của Người, sau 
Cách mạng tháng Tám 
năm 1945, dân tộc Việt 
Nam đã tiến hành hai 
cuộc kháng chiến thần 
thánh chống hai “đế 
quốc to” Pháp và Mỹ 
giành lại thống nhất 
đất nước.
     68 năm trôi qua, 
tư tưởng nhân văn, tư 
tưởng vì dân của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trong 
Tuyên ngôn độc lập 2/9 
trở thành sức mạnh trí 
tuệ, đến ngay những kẻ 
thực dân xâm lược cũng 
phải tôn kính, thuyết 
phục; tranh thủ được sự 
đồng tình của các tầng 

lớp, dân tộc, tôn giáo, về 
với cội nguồn dân tộc, 
với lẽ sống cao đẹp của 
Người. Hơn thế nữa, 
với tố chất nhân văn Hồ 
Chí Minh, Bác đã tập 
hợp và lập ra Nhà nước 
gồm những nhà trí thức 
trên nhiều lĩnh vực của 
quốc gia lúc bấy giờ. 
Đây chính là sự tỏa sáng 
của lòng nhân ái, sự 
cảm thông sâu sắc, lòng 
yêu nước thương dân, 
niềm khát khao độc lập, 
tự do của cả dân tộc. 
Như tác giả Trần Vũ 
đã viết: “Tư tưởng nhân 
văn Hồ Chí Minh mang 
lại cho nhân dân niềm 
tin vào lý tưởng cao đẹp 
của cách mạng, tin vào 
Đảng, tin vào chế độ xã 
hội, đồng thời tư tưởng 
nhân văn trong tư tưởng 
Hồ Chí Minh chứa đựng 
một niềm tin vững chắc 
vào sức mạnh của nhân 
dân, vào sự sáng tạo vô 
bờ của quần chúng...”. 
     Tuyên ngôn độc lập 
2/9/1945 vang vọng 
mãi trong lịch sử dân 
tộc Việt Nam, thể hiện 
rõ chân lý chính nghĩa, 
pháp lý đanh thép và 
đạo lý cao cả của dân 
tộc Việt Nam giành 
độc lập, tự do. Tuyên 
ngôn độc lập đã khơi 
nguồn sáng tạo và soi 
sáng con đường cách 
mạng Việt Nam hướng 
lên tầm cao mới trong 
sự nghiệp xây dựng 
Nhà nước của dân, do 
dân và vì dân, vì mục 
tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, vững 
bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. 
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Ngày 13/7, Tổng 
LĐLĐ Việt 
Nam, Ban Thi 
đua - Khen 

thưởng Trung ương, Báo 
Lao động, Đài Truyền 
hình Việt Nam phối hợp 
tổ chức chương trình 
“Vinh quang Việt Nam” 
lần thứ X. Phó Chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Doan, 
Phó Chủ tịch thứ nhất 

Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương; Phó 
Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Thiện Nhân và 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 
Nam - ông Đặng Ngọc 
Tùng - đã đến dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó 
Chủ tịch nước Nguyễn 
Thị Doan nồng nhiệt chúc 
mừng 26 tập thể, cá nhân 
tiêu biểu có thành tích 

xuất sắc, vượt khó đi lên. 
Mỗi người, mỗi tập thể, 
mỗi lĩnh vực nhưng đều 
thể hiện nhiệt huyết cháy 
bỏng, lương tâm nghề 
nghiệp cao cả, tình đoàn 
kết thân ái, có trách nhiệm 
với đời, với cộng đồng 
xã hội, trở thành những 
điển hình đi đầu trong các 
phong trào thi đua yêu 
nước trên nhiều lĩnh vực.

Phạm Hoàng

VMS-South được tôn vinh
“Vinh quang Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Kỷ niệm chương cho ông Phạm Đình Vận - TGĐ VMS-South.

VMS -  outh
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     Chương trình “Vinh 
quang Việt Nam” lần thứ 
X với chủ đề “Vượt khó 
đi lên” tôn vinh các tập 
thể, cá nhân anh hùng lao 
động, các điển hình tiên 
tiến thời kỳ đổi mới, khơi 
dậy tinh thần hăng hái thi 
đua lao động. Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam (VMS-South) 
với thành tích đặc biệt xuất 
sắc trong lao động sáng 
tạo, góp phần vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, đạt danh hiệu Anh 
hùng lao động thời kỳ đổi 
mới, đã vinh dự được tôn 
vinh tại buổi lễ.
     Với đặc thù của ngành 
bảo đảm an toàn hàng 
hải, các thiết bị báo hiệu 

hàng hải thường lắp đặt 
ở những vị trí cheo leo 
trên núi cao hay giữa biển 
khơi, nơi có lốc xoáy, sóng 
dữ, đá ngầm. Bằng tình 
yêu biển, tình yêu nghề và 
tinh thần đoàn kết, sáng 
tạo, tập thể VMS-South 
đã kiên cường bám trụ ở 
những nơi gian khổ, hiểm 
nguy nhất, quyết tâm phục 
hồi, nâng cấp các thiết bị 
cũ, đồng thời, xây dựng 
hệ thống quản lý, báo hiệu 
tàu-luồng theo đúng qui 
chuẩn báo hiệu hàng hải 
quốc tế, thiết lập và duy 
trì môi trường an toàn về 
hàng hải cho tàu thuyền 
các nước ra vào vùng biển 
phía Nam Việt Nam, tạo 
tiền đề quan trọng cho các 

ngành kinh tế biển Việt 
Nam phát triển.
     Đến nay, Tổng công ty 
đã xây mới và nâng cấp 
18 tuyến luồng với tổng 
chiều dài hơn 593 km, 
có chuẩn tắc luồng theo 
đúng quy định, khuyến 
cáo của các tổ chức quốc 
tế, đồng thời đầu tư, xây 
dựng, quản lý 54 trạm hải 
đăng trên biển. Đặc biệt, 
trong số này, Tổng công ty 
quản lý, vận hành 13 ngọn 
hải đăng tại khu vực biển 
Đông và Trường Sa, đánh 
dấu tên quốc gia trên bản 
đồ hàng hải thế giới, góp 
phần khẳng định và bảo 
vệ vững chắc chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc 

Đoàn công tác VMS-South chụp hình lưu niệm cùng ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (đứng thứ 3 bìa trái)  tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ X.
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APHoMSA 2013
Những cơ hội và thách thức trong giai đoạn hiện nay

Đoàn công tác VMS-South thăm Trường Sa

Minh Thuận

Ngày 1/7 đến 
4/7, Diễn 
đàn các nhà 
lãnh đạo 

các cơ quan bảo đảm 
an toàn hàng hải khu 
vực châu Á – Thái Bình 
Dương (APHoMSA) 
năm 2013 do Cơ quan 
Bảo đản an toàn hàng 
hải Australia chủ trì đã 
được tổ chức tại thành 
phố Cairns (Australia). 
Diễn đàn có sự hiện diện 
của 57 thành viên đến từ 
22 quốc gia và 6 tổ chức 

quốc tế. Với tư cách là 
nước chủ nhà năm trước, 
đoàn Việt Nam do Cục 
Hàng hải Việt Nam là 
trưởng đoàn và 2 Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Bắc và 
miền Nam với 04 thành 
viên đã đến và tham dự 
hội nghị. 
     Tại diễn đàn, các nhà 
lãnh đạo các cơ quan Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương đã cùng 
nhau thảo luận, trao 

đổi thông tin về những 
vấn đề quan trọng trong 
giai đoạn hiện nay như: 
An toàn hàng hải, bảo 
vệ môi trường biển, tìm 
kiếm cứu nạn và nâng 
cao hợp tác trong khu 
vực, cập nhật các hoạt 
động của các tổ chức 
quốc tế như IMO, IALA, 
REECAP.
     Sau 3 ngày làm việc, 
Diễn đàn các nhà lãnh 
đạo cơ quan Bảo đảm 
an toàn hàng hải khu 
vực châu Á - Thái Bình 

Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn APHoMSA 2013.

VMS -  outh
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Dương 2013 đã đi đến 
thống nhất các kết luận 
như sau:
•     Diễn đàn ghi nhận 
tầm quan trọng của 
ngành hàng hải đối với 
việc phát triển kinh tế 
và thương mại trong 
khu vực châu Á – Thái 
Bình Dương và Diễn đàn 
APHoMSA đã tạo ra một 
cơ chế thuận lợi cho khu 
vực châu Á – Thái Bình 
Dương có tiếng nói quốc 
tế mạnh mẽ về các vấn 
đề trong ngành hàng hải.
•     Diễn đàn APHoMSA 
đã hoàn thành rất tốt 
mục tiêu của mình. Tuy 
nhiên, xây dựng diễn đàn 
với một cấu trúc hoàn 
chỉnh hơn sẽ làm tăng 
thêm tính hiệu quả của 
diễn đàn, qua đó, giúp 
cho diễn đàn có khả 
năng đưa ra những thông 
điệp mạnh mẽ hơn đối 
với những vấn đề quan 
trọng trong khu vực. 
•     Trong tương lai, các 
hội nghị sẽ được xây 
dựng quanh 4 chủ đề 
chính: Hợp tác khu vực, 

Bảo vệ môi trường, An 
toàn hàng hải, Giải quyết 
sự cố hàng hải.
•     Diễn đàn sẽ được tổ 
chức hàng năm và nước 
chủ trì sẽ được thông 
báo trước 2 năm. Giữa 
2 kỳ diễn đàn, Australia 
sẽ giữ vai trò Ban thư ký 
không chính thức với 
nhiệm vụ duy trì website 
của diễn đàn, phát đi 
các thông báo, chuẩn bị 
chương trình và các nội 
dung làm việc… nếu như 
không có sự thỏa thuận 
khác với quốc gia chủ trì. 
•     APHoMSA 2014 sẽ 
được tổ chức tại Fiji, 
APHoMSA 2015 sẽ được 
tổ chức tại Trung Quốc 
và New Zealand sẽ là 
nước chủ nhà của APHo-
MSA 2016.
     Phát biểu sau diễn 
đàn, ông Phạm Quốc 
Súy, Phó Tổng giám đốc 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam, cho biết: “Với tư 
cách là quốc gia có biển 
trong khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương và là 

thành viên chính thức 
của diễn đàn, việc hiện 
diện và tham gia diễn 
đàn thường niên rất cần 
thiết và quan trọng đối 
với ngành bảo đảm hàng 
hải nói chung và Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam nói 
riêng, vì đây là cơ hội để 
các cơ quan bảo đảm an 
toàn hàng hải trong khu 
vực trao đổi kinh nghiệm 
và học hỏi những công 
nghệ tiến bộ, những 
xu hướng phát triển 
của ngành bảo đảm an 
toàn hàng hải trên thế 
giới. Chính vì lẽ đó, 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam sẽ duy trì công 
tác cử cán bộ tham dự 
Diễn đàn APHoMSA 
hàng năm cũng như 
thành lập các nhóm 
nghiên cứu kỹ thuật 
nhằm có những ý kiến 
đóng góp sâu sắc hơn 
trong các hội nghị, góp 
phần nâng cao vai trò 
và vị trí của Việt Nam 
trong khu vực” 

Đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn APHoMSA 2013.



VMS -  outh

16 | biển | 08 - 2013

vọng ban lãnh đạo và 
toàn thể CBCNV Công 
ty Trục vớt cứu hộ Việt 
Nam giữ vững, phát huy 
truyền thống 37 năm xây 
dựng và trưởng thành để 
tiếp tục đưa Công ty phát 
triển vững mạnh trong 
tương lai. Bên cạnh đó, 
ông cũng tin tưởng và 
mong muốn Công ty Trục 
vớt cứu hộ Việt Nam, với 
vai trò là thành viên của 
Tổng công ty BĐATHH 
miền Nam, sẽ ngày càng 
phối hợp chặt chẽ với 
các Công ty thuộc khối 
bảo đảm hàng hải và 
khối hoa tiêu hàng hải, 
góp phần vào sự phát 
triển bền vững của ngôi 
nhà chung Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam, tạo tiền 
đề quan trọng cho các 
ngành kinh tế biển phát 
triển, cùng cả nước hoàn 
thành thắng lợi mục tiêu 
đưa nước ta trở thành 
quốc gia mạnh về biển, 
giàu lên từ biển. 
     Cũng nhân dịp kỷ 
niệm 37 năm thành lập 
Công ty, ông Nguyễn 
Văn Khá, Tổng giám 
đốc Công ty vinh dự 
được Nhà nước trao tặng 
Huân chương Lao động 
Hạng Ba. Ngoài ra, Công 
ty còn trao tặng Huy hiệu 
20 năm Trục vớt cho các 
CBCNV 20 năm công tác 
tại Công ty. Đây là Huy 
hiệu ghi nhận những 
cống hiến và thể hiện 
lòng tri ân đối với các 
CBCNV kỳ cựu, đồng 
thời, động viên, khuyến 
khích lớp CBCNV đi sau 
tiếp tục phấn đấu, thi đua 
lao động sản xuất, vì sự 
phát triển của Công ty 

Ngày 28/6, 
Công ty 
TNHH MTV 
Trục vớt cứu 

hộ Việt Nam trang trọng 
tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm 
thành lập Công ty và đón 
nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba. Đến dự 
buổi lễ có ông Đặng Xuân 
Trường, Phó Vụ trưởng Vụ 
Tổ chức cán bộ Bộ GTVT, 
ông Phạm Văn Quang, 
Chủ tịch Hội đồng thành 
viên và ông Dương Thế 
Nam, Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam.
     Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Nguyễn Văn Khá, Tổng 

giám đốc Công ty Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam, nhìn lại 
chặng đường 37 năm xây 
dựng và trưởng thành của 
Công ty, từ giai đoạn đầu 
mới thành lập nhiều khó 
khăn nhưng bằng tinh 
thần đoàn kết, quyết tâm, 
với phương châm “biến 
không thành có, biến khó 
thành dễ”, Công ty đã từng 
bước phát triển, đạt được 
những thành tích đáng tự 
hào: Tổ chức được hàng 
trăm công trình trục vớt 
lớn nhỏ, thực hiện hàng 
chục công trình kỹ thuật 
ngầm trên biển, trên sông 
và hải đảo xa xôi, có độ 
phức tạp cao, hoàn thành 

tốt nhiệm vụ tìm kiếm 
cứu nạn, cứu hộ, ứng 
phó sự cố tràn dầu, hợp 
tác với các đối tác nước 
ngoài và mở rộng thị 
trường ra các nước trong 
khu vực. 
     Thay mặt Hội đồng 
thành viên và Ban lãnh 
đạo Tổng công ty, ông 
Phạm Văn Quang nhiệt 
liệt chúc mừng toàn thể 
CBCNV Công ty Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam nhân dịp 
kỷ niệm 37 năm thành lập 
Công ty. Ông ghi nhận và 
đánh giá cao những thành 
tích mà Công ty Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam đã đạt 
được, đồng thời, ông hy 

Phạm Hoàng

         Visal kỷ niệm37 năm thành lập

Đ/c Đặng Xuân Trường - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ GTVT trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đ/c Nguyễn văn Khá - TGĐ Visal.
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Sáng 27-7, tại Trung 
tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể 
thao TP. Bà Rịa, 

Ban Thường vụ Tỉnh 
Đoàn đã khai mạc hội thi 
“Tuổi trẻ vì biển đảo quê 
hương” năm 2013. Hội thi 
do Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam tài trợ.
     Hội thi gồm 5 phần thi: 
Tự giới thiệu; kiến thức 
về biển, đảo, môi trường 
biển; tiểu phẩm tuyên 
truyền biển, đảo; ghép 
hình và thuyết trình; văn 
nghệ với chủ đề về biển, 
đảo, về người lính Hải 
quân, Biên phòng, ca ngợi 
về quê hương, đất nước…

     Trong ngày thi đầu 
tiên (27-7), các đội 
của bảng B là các cơ 
sở Đoàn thuộc khối 
Thanh niên công nhân 
và khối Trường học 
(gồm các đơn vị: CĐ 
Vietcombank, CĐ Báo 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
CĐ Sở Khoa học công 
nghệ, CĐ Bảo hiểm xã 
hội, CĐ Vietin bank, 
ĐCS Công ty Du lịch, 
CĐ Sở Nội vụ, CĐ NH 
Hàng hải Vũng Tàu, 
CĐ Trường Chính trị, 
CĐ Liên đoàn lao động, 
CĐ Công ty dịch vụ 
Công đoàn, CĐ Kho 
bạc, CĐ Công ty Xổ số, 
ĐCS UDEC, ĐCS Nhiệt 

Điện Bà Rịa, ĐCS Công 
ty Xăng dầu, CĐ Sở Tài 
chính, CĐ Viện kiểm 
sát, Trường cao đẳng 
Nghề) đã tham gia xong 
5 phần thi. Ngày 28-7 
cũng đã diễn ra các phần 
thi của các đội thuộc 
khối Lực lượng vũ trang 
và Đoàn tương đương 
bảng C (gồm các đơn vị: 
BCH Biên phòng tỉnh, 
BCH Quân sự tỉnh, OSC 
Việt Nam, Cao su Bà 
Rịa). Riêng khối Huyện 
– Thành Đoàn (bảng 
A) sẽ thi vào ngày 4-8 
tới. Các đơn vị tham gia 
nhiệt tình, đầy đủ, đúng 
nội dung, chủ đề của hội 
thi đề ra.

     Đây là một dịp để 
đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động, 
nâng cao nhận thức 
cho đoàn viên, thanh 
thiếu niên về chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thổ 
quốc gia, về vị trí đặc 
biệt quan trọng của 
biên giới, biển - đảo 
trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo an ninh quốc 
phòng của đất nước, 
của tỉnh. Qua đó, khơi 
dậy tình cảm và ý thức 
trách nhiệm của tuổi 
trẻ đối với sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam Xã hội 
chủ nghĩa 

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi

“Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”
Ngọc Nam
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PILOTCO I

cánh chim
đầu đàn

của ngành hoa tiêu
Nhắc đến Công ty Hoa tiêu hàng hải 
khu vực I với hơn 20 năm hình thành 
và phát triển (12/8/1991 - 12/8/2013), 
có thể kể ra rất nhiều sự kiện nổi bật và 
những thành tích xuất sắc. Đây chính 
là “trái ngọt” của quá trình xây dựng và 
đào tạo đội ngũ hoa tiêu giỏi về chuyên 
môn, bản lĩnh, sáng tạo trong lao động 
và hết mình vì sự an toàn của những 
con tàu vào ra bến cảng.

Hải Ánh
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Dịch vụ Hoa 
tiêu hàng hải 
là một hoạt 
động trong 

dây chuyền khép kín của 
vận tải biển. Việc đưa tàu 
(cùng người và hàng hóa 
trên tàu) vào ra an toàn 
các bến cảng phụ thuộc 
rất nhiều vào chuyên môn, 
kinh nghiệm và bản lĩnh 
của người hoa tiêu dẫn dắt 
tàu. Chính vì vậy, ngay từ 
khi mới thành lập, Công 
ty Hoa tiêu hàng hải khu 
vực I đã đặt nhiệm vụ 
đào tạo nguồn nhân lực 
lên hàng đầu. Từ đó, các 
thế hệ hoa tiêu hàng hải 
nối tiếp nhau được huấn 
luyện, bồi dưỡng, nâng 
cao tay nghề, trau dồi kinh 
nghiệm và bản lĩnh dẫn 
dắt tàu, không những hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao, đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu của khách hàng 
mà còn ngày càng tiến lên 
ngang tầm với các hoa tiêu 
hàng hải trong khu vực. 

Cái nôi đào tạo hoa 
tiêu giỏi
     Để đào tạo một hoa 
tiêu từ tập sự trở thành 
hoa tiêu ngoại hạng ít 
nhất phải trải qua quá 
trình 10 năm phấn đấu 
không ngừng với những 
quy trình tuyển dụng, 
huấn luyện, dẫn dắt tàu 
thực tế và thi nâng hạng 
được tiến hành một cách 
nghiêm túc theo chuẩn 
quốc gia và quốc tế. 
      Xác định được điều 
này, Công ty Hoa tiêu 
hàng hải khu vực I đã 
xây dựng quy chế đào tạo 
hoa tiêu, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoa 
tiêu tham gia đầy đủ các 

khóa học chuyên ngành 
của nhà nước như lớp 
hoa tiêu cơ bản, lớp hoa 
tiêu nâng cao, tổ chức thi 
kiểm tra, sát hạch, lập 
hồ sơ trình Cục Hàng 
hải Việt Nam cấp Giấy 
chứng nhận khả năng 
chuyên môn cho 100% 
CBCNV hoa tiêu theo 
quy định của Bộ Giao 
thông vận tải. 
     Bên cạnh đó, Công ty 
còn chú trọng công tác 
huấn luyện, bồi dưỡng 
tại chỗ thông qua các 
buổi thảo luận chuyên đề 
tổ chức mỗi quý một lần, 
các khóa học nâng cao kỹ 
năng ngoại ngữ chuyên 
ngành với giáo viên 
người nước ngoài, hướng 
dẫn, kèm cặp thực tế trên 
các tuyến luồng… Có 
dịp tham gia buổi thảo 
luận chuyên đề do Công 
ty tổ chức, chúng tôi mới 
cảm nhận hết tính hiệu 
quả và thiết thực mà các 
buổi thảo luận này đem 

lại. Chỉ đơn giản với một 
tấm bảng, một cây bút và 
một tấm bản đồ nhưng 
buổi thảo luận không hề 
mang tính hình thức, 
khuôn mẫu hay lý thuyết 
mà đề cập rất sát đến 
phương pháp dẫn dắt 
từng loại tàu, trong từng 
hoàn cảnh thời tiết, địa 
lý, sóng gió, phân tích 
và thảo luận cụ thể các 
trường hợp dẫn dắt tàu 
thực tế do chính các hoa 
tiêu Công ty đảm nhiệm. 
Không khí của buổi thảo 
luận vì thế rất sôi nổi, 
thẳng thắn, nghiêm túc 
mà cũng thật thân tình, 
gần gũi. Qua đó, các hoa 
tiêu có thể cập nhật thêm 
những phương pháp dẫn 
dắt tàu mới, trao đổi, 
học hỏi kinh nghiệm của 
nhau, áp dụng trong quá 
trình làm nhiệm vụ.
     Không những thế, với 
mục đích nâng chuẩn 
hoa tiêu của Công ty 
ngang tầm với các hoa 

tiêu trong khu vực và 
thế giới, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của các 
đối tác, hàng năm, Công 
ty đều cử các hoa tiêu bậc 
cao đi tập huấn thực tế ở 
nước ngoài: Thực hành 
dẫn dắt trên các tàu có 
trọng tải lớn ở Pháp, điều 
khiển tàu biển trên mô 
phỏng tại Malaysia cho 
các tuyến luồng mới… 
Tháng 7/2011, Công ty 
đã liên kết tham gia trợ 
giảng với trung tâm 
đào tạo nguồn nhân lực 
hàng hải do Hà Lan tổ 
chức tại trường Đại học 
Giao thông vận tải TP. 
Hồ Chí Minh các lớp về 
Ship Handling, quản lý 
nguồn nhân lực buồng 
lái cho các sỹ quan 
thuyền trưởng trong và 
ngoài nước.
     Nhờ chú trọng công 
tác đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ, đội ngũ hoa 
tiêu của Công ty không 
ngừng được nâng cao cả 

Ông Bùi Hồng Cánh - Trưởng phòng Hoa tiêu trong buổi thảo luận chuyên đề Lai dắt phương tiện biển.
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số lượng và chất lượng. 
Ông Quách Đình Hùng, 
Giám đốc Công ty Hoa 
tiêu hàng hải khu vực 
I, cho biết: “Ngày đầu 
thành lập, Công ty chỉ 
có 14 hoa tiêu làm nhiệm 
vụ dẫn dắt tàu. Đến nay, 
Công ty đã có đội ngũ 60 
hoa tiêu, trong đó, có 28 
hoa tiêu ngoại hạng. Bên 
cạnh đó, vai trò và vị thế 
của Công ty cũng ngày 
càng được khẳng định 
vững chắc, trở thành 
Công ty Hoa tiêu hàng 
hải lớn nhất cả nước và 
là trung tâm huấn luyện, 
cung cấp hoa tiêu cho các 
Công ty Hoa tiêu khác 
thuộc khu vực TP. Hồ 
Chí Minh, Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Đồng Nai, Long An 
và các tỉnh sông Tiền”.

Cánh chim đầu đàn 
của ngành hoa tiêu
     Với nhiệm vụ dẫn 
dắt tàu thuyền ra vào 
các cảng thuộc khu vực 
phía Nam, bao gồm: 
Cảng Vũng Tàu, các cảng 
thuộc khu vực TP. HCM, 
đồng bằng Nam Bộ và 
tàu đi Campuchia, đội 
ngũ hoa tiêu của Công 
ty trải qua quá trình đào 
tạo, huấn luyện cập nhật, 
nâng cao tay nghề đã 
liên tục lai dắt tàu ra vào 
cảng thành công, làm 
chủ các tuyến luồng, bảo 
đảm an toàn hàng hải, 
hạn chế tối đa sự cố, tai 
nạn do lỗi của hoa tiêu 
dẫn tàu. Những yêu cầu 
ngày càng phức tạp của 
công tác dẫn tàu như 
các trường hợp dẫn “tàu 

khó”, mớn nước sâu, 
chiều dài tàu lớn, thời 
gian ban đêm, lấn đêm, 
dòng chảy mạnh do thủy 
triều… đều được đội ngũ 
hoa tiêu của Công ty đáp 
ứng tốt nhất. 
     Đơn cử như luồng 
Vũng Tàu – Sài Gòn, có 
mật độ lưu thông lớn 
nhất cả nước và mức độ 
khó cao do luồng hẹp, 
dài, cảng lại nằm sâu 
trong thành phố nhưng 
đội ngũ hoa tiêu của 
Công ty đã khắc phục 
khó khăn, tạo ra những 
đột phá trong ngành, 
từ việc tăng cỡ loại, số 
lượng tàu dẫn đến việc 
đảm nhiệm dẫn tàu 
ban đêm, lấn đêm. Ông 
Nguyễn Đình Nghĩa, 
Hoa tiêu ngoại hạng của 

Công ty, chia sẻ: “Có thể 
ví luồng Vũng Tàu – Sài 
Gòn như một con rắn, 
ngoằn ngoèo và quanh 
co, nhiều khúc cua gắt. 
Phương tiện đi lại trên 
luồng đông như mắc cửi, 
các phương tiện thủy nội 
địa lấn luồng, cắt luồng 
không khác gì tình trạng 
giao thông hỗn loạn trên 
đường bộ tại các thành 
phố lớn, khiến các nguy 
cơ tai nạn, sự cố hàng 
hải luôn tiềm ẩn ở mức 
độ cao. Trong điều kiện 
làm việc ban ngày, việc 
bảo đảm điều khiển tàu 
đi đúng luồng, quay trở 
an toàn, tránh các tai 
nạn đâm va, mắc cạn 
khó một thì dẫn tàu chạy 
ban đêm căng thẳng và 
khó khăn gấp ba lần. 

Hoa tiêu lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm.



DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP

08 - 2013 | biển | 21

Thế nhưng, với tinh thần 
trách nhiệm và lòng quyết 
tâm cao, chúng tôi đã đối 
mặt với thử thách, gian 
khó, hoàn thành nhiệm 
vụ”. Hiện tại, các tàu có 
chiều dài tối đa đến 195 
m, mớn nước đến 9,5 m 
đã hành hải 24/24 giờ 
trên luồng Vũng Tàu – 
Sài Gòn. Số lượt tàu đi 
đêm, đi lấn đêm do hoa 
tiêu Công ty dẫn chiếm 
tỷ lệ trên 40% so với tổng 
số lượt tàu dẫn dắt, góp 
phần quan trọng vào sự 
tăng trưởng của ngành 
vận tải biển nước ta. Ông 
Nguyễn Nhuệ Giang, Phó 
phòng Hoa tiêu, Công ty 
Hoa tiêu hàng hải khu 
vực I, cho biết thêm: “Chỉ 
trong 6 tháng đầu năm 
2013, đội ngũ hoa tiêu 
của Công ty đã dẫn hơn 
20 tàu vượt mớn nước 
khuyến cáo của chính 
quyền cảng, giúp chủ tàu 
hạn chế tối đa chi phí, 
đảm bảo tiến độ cập cảng 
an toàn và nhanh chóng”.
     Phối hợp chặt chẽ 
với các cảng vụ, cảnh 
sát biển, cảnh sát đường 

thủy…, năm 2010, hoa 
tiêu của Công ty đã trực 
tiếp lai dắt, lắp đặt thành 
công 4 đốt hầm dìm Thủ 
Thiêm, thuộc công trình 
trọng điểm hầm vượt 
sông Sài Gòn, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế của TP. HCM 
và các tỉnh phía Nam. 
Đây là nhiệm vụ vô cùng 
đặc biệt và cũng cực kỳ 
khó khăn, không chỉ bởi 
tính chất quan trọng của 
công trình mà còn bởi, 
trước đây, chưa từng có 
trường hợp lai dắt đốt 
hầm dìm, nhất là với cấu 
trúc khác hoàn toàn với 
cấu trúc tàu, không có 
khả năng dẫn – rẽ nước. 
Ông Bùi Hồng Cánh, 
Trưởng phòng Hoa tiêu 
cũng là người trực tiếp 
tham gia lai dắt 4 đốt 
hầm dìm, tâm sự: “ 4 
đốt hầm dìm được đúc ở 
Nhơn Trạch, Đồng Nai. 
Chúng tôi phải kéo 4 đốt 
hầm chìm dưới nước từ 
Đồng Nai về Sài Gòn 
trên 20km luồng rồi thả 
sâu xuống đáy sông đúng 
vị trí quy định. Cái khó ở 

đây là 4 đốt hầm dìm là 
một khối vuông, không 
phải hình thoi có tính 
dẫn – rẽ nước như cấu 
trúc của các con tàu, đã 
thế, phải đảm bảo tuyệt 
đối an toàn, không được 
xảy ra bất cứ va chạm 
nào ảnh hưởng đến cấu 
trúc nguyên vẹn của đốt 
hầm. Vì thế, nhiệm vụ 
lai dắt đốt hầm thật sự là 
một thử thách lớn, kể cả 
với những hoa tiêu ngoại 
hạng, dày dạn kinh 
nghiệm. Chúng tôi đã 
phải làm việc ngày đêm, 
phân tích, tính toán cẩn 
thận, cuối cùng mới tìm 
ra phương pháp lai dắt 
thích hợp và thực hiện 
thành công nhiệm vụ”. 
Kết quả này được lãnh 
đạo TP. HCM, nhà thầu 
Obayashi (Nhật Bản) 
và các chuyên gia nước 
ngoài đánh giá cao. Thủ 
tướng Chính phủ đã 
tặng Bằng khen cho tập 
thể CBCNV Công ty và 
2 cá nhân xuất sắc, đồng 
thời, UBND TP.HCM 
cũng tặng Bằng khen 
cho Tập thể CBCNV 

Phòng Hoa tiêu và 6 cá 
nhân trực tiếp tham gia 
lai dắt các đốt hầm. 
     Qua hơn 20 năm 
trưởng thành - phát 
triển, không ngừng đột 
phá, tạo nên nhiều kỳ 
tích, góp phần quan 
trọng vào sự nghiệp xây 
dựng đất nước, nâng 
cao uy tín quốc gia trên 
thị trường hàng hải 
quốc tế, Công ty Hoa 
tiêu hàng hải khu vực I 
xứng đáng là cánh chim 
đầu đàn của ngành 
hoa tiêu, được Bộ Giao 
thông vận tải xếp hạng 
Doanh nghiệp Nhà 
nước hạng 1 (1997), Chủ 
tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động 
hạng Nhì (2001) và ngày 
10/8/2013, Công ty vinh 
dự đón nhận Huân 
chương Lao động hạng 
Nhất. Đây sẽ là nguồn 
động viên, khích lệ 
Công ty Hoa tiêu hàng 
hải khu vực I tiếp tục 
bay cao, bay xa, sánh 
vai với các Công ty Hoa 
tiêu trong khu vực và 
quốc tế 

Hoa tiêu tác nghiệp.

DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP
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Phương châm 4 tại chỗ

chìa khóa
cho công tác cứu nạn trên biển

Với 1 đất nước có vùng biển 
chủ quyền rộng lớn, có nền 

kinh tế biển đang phát triển, 
cũng là nơi chịu nhiều ảnh 

hưởng của thiên tai, biến đổi 
khí hậu, việc phát huy sức 

mạnh tổng hợp tại chỗ đảm 
bảo tính an toàn, nhanh 

chóng và hiệu quả trong công 
tác tìm kiếm cứu nạn trên 

biển là hết sức cần thiết.

Phạm Hiển - Vungtau MRCC

Phương châm 4 tại 
chỗ là gì?
     Sau nhiều năm vật 
lộn với thiên tai, địch 
họa, đặc biệt là sau nạn 
đại hồng thủy tại miền 
Trung năm 1999, với tất 
cả những kinh nghiệm, 
chiêm nghiệm đúc rút 
từ thực tiễn, Thượng 
tướng Nguyễn Huy 
Hiệu, nguyên Ủy viên 
Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng, 
Phó chủ tịch Ủy ban 
quốc gia tìm kiếm cứu 

nạn đã đề xuất phương 
châm 4 tại chỗ với Ủy 
ban Quốc gia tìm kiếm 
cứu nạn để nghiên cứu 
và vận dụng. Nội dung 
của Phương châm 4 tại 
chỗ là: Lực lượng tại 
chỗ; Phương tiện tại 
chỗ; Hậu cần tại chỗ; 
Chỉ huy tại chỗ.
     Thực chất, phương 
châm 4 tại chỗ chính là 
áp dụng  những kinh 
nghiệm phát huy sức 
mạnh tổng hợp của 
dân trong thời gian 

chiến tranh vào mặt 
trận chống thiên tai, 
bão lụt, thảm họa môi 
trường hiện nay.
     Phương châm 4 
tại chỗ chính là thấm 
nhuần và quán triệt tư 
tưởng Hồ Chí Minh 
với lời dạy “nước lấy 
dân làm gốc; gốc có 
vững, cây mới bền, xây 
lầu thắng lợi trên nền 
nhân dân”, hay “Dễ 
mười lần không dân 
cũng chịu, khó vạn lần 
dân liệu cũng xong”.

VMS -  outh
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Sự cần thiết phải áp 
dụng phương châm 4 
tại chỗ 
     Hoạt động tìm kiếm 
cứu nạn trên biển (TKCN) 
là hoạt động nhân đạo của 
Quốc gia có biển nhằm 
cứu giúp người gặp nạn 
trên biển không phân biệt 
trẻ già, trai gái, tôn giáo, 
quốc tịch…
     Việt Nam có vùng 
biển chủ quyền rộng 
lớn (trên 300.000 hải lý 
vuông), là quốc gia đang 
phát triển, có nền kinh 
tế biển phát triển năng 
động, có người và các 
phương tiện hoạt động 
trên biển đa dạng; cũng 
là nơi chịu ảnh hưởng 
của thiên tai, biến đổi 
của thời tiết, khí hậu… 
rất nhiều yếu tố đã gây 
ra, tạo nên, phát sinh 
nhu cầu tìm kiếm cứu 
nạn trên biển ngày càng 
gia tăng.
     Số liệu tổng hợp các 
vụ việc tìm kiếm cứu 
nạn trong những năm 
gần đây, cụ thể là trong 
khu vực biển các tỉnh 
phía Nam (Từ Bình 
Thuận đến Kiên Giang) 
cho thấy: 
•     Tổng số thông tin 
cứu nạn được Trung 
tâm phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn hàng hải khu 
vực III (Vũng Tàu 
MRCC) xử lý trung 
bình khoảng trên 100 
vụ/năm (các vụ việc 
thực tế xảy ra không 
được thông báo đến các 
MRCC lớn hơn nhiều). 
Tổng số thông tin báo 
nạn có xu hướng gia 
tăng hàng năm. 
•     Trong tổng số vụ báo 
nạn thật thì số vụ tai nạn 

tàu cá chiếm tỷ lệ trung 
bình khoảng 85%; số vụ 
tai nạn tàu biển chiếm tỷ 
lệ khoảng 15%.
•     Tổng số người được 
Vũng Tàu MRCC phối 
hợp với các lực lượng 
cứu nạn, hỗ trợ đưa 
về bờ khoảng trên 500 
người/năm.
•     Số vụ do lực lượng 
chuyên trách của ngành 
hàng hải trực tiếp thực 
hiện chiếm tỷ lệ khoảng 
10% trong tổng số vụ 
việc hàng năm. Số vụ 
việc được Vũng Tàu 
MRCC phối hợp với các 
lực lượng khác thực hiện 
chiếm tỷ lệ khoảng 90%. 
•     Trong số nạn nhân bị 
nạn trên biển thì đa phần 
là ngư dân Việt Nam 
chiếm tỷ lệ khoảng 85%.
     Như vậy chúng ta có 
thể hình dung một bức 
tranh toàn cảnh như sau:
     Đất nước Việt Nam 
có vùng biển rộng lớn, 

thường xuyên chịu ảnh 
hưởng của bão gió, 
thiên tai.
     Nhân dân Việt Nam 
cần cù chịu khó, mặc 
dù còn nghèo, còn khó 
nhưng vẫn vươn ra biển, 
bám biển để mưu sinh; 
phương tiện tàu đánh bắt 
cá thô sơ chiếm tỷ lệ lớn 
(trên 70%) trong các hoạt 
động trên biển.
     Trên biển có hoạt 
động của lực lượng quốc 
phòng (Hải quân, Cảnh 
sát biển, Biên phòng…) 
đang ngày đêm giữ chủ 
quyền, an toàn, an ninh 
biển đảo.
     Trên biển có hoạt 
động của lực lượng 
chuyên trách tìm kiếm 
cứu nạn của ngành hàng 
hải (đội tàu SARS – 07 
con tàu) và hàng trăm 
ngàn các tàu vận tải biển 
với các hoạt động thông 
thương đi, đến các cảng 
biển quốc gia, quốc tế.

     Trên biển còn có 
hoạt động của các giàn 
khoan dầu khí, các tàu 
dịch vụ dầu khí, các tàu 
công vụ của các cấp các 
ngành khác.
     Bài toán đặt ra cho 
chúng ta là: Nhu cầu 
cứu nạn trên biển phát 
sinh ngày càng nhiều 
trong khi nước ta còn 
nghèo, lực lượng cứu nạn 
chuyên trách mỏng và 
mục tiêu của chúng ta 
là phải tìm mọi cách, áp 
dụng mọi phương pháp 
phù hợp để với chi phí 
ít nhất nhưng cứu được 
nhiều người nhất, giảm 
thiểu tổn thất tới mức 
thấp nhất cho người và 
phương tiện bị nạn.
     Do vậy, việc nghiên 
cứu áp dụng phương 
châm 4 tại chỗ để nâng 
cao hoạt động phối hợp 
cứu nạn trên biển trong 
giai đoạn hiện nay là rất 
cần thiết.
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 Nhận diện phương 
châm 4 tại chỗ trong 
TKCN trên biển 
     Thực tế theo dõi hoạt 
động phối hợp TKCN 
trên biển trong nhiều 
năm qua, tác giả bài viết 
nhận thấy, còn rất nhiều 
cơ quan, đơn vị, nhiều cá 
nhân có thẩm quyền, có 

trách nhiệm, liên quan 
đến hoạt động phối hợp 
cứu nạn trên biển chưa 
thấy được hiệu quả của 
“phương châm 4 tại chỗ”. 
Để “phương châm 4 tại 
chỗ” không còn được 
xem như một khẩu hiệu 
phi thực tiễn hoặc việc 
áp dụng mang tính hình 

thức, đối phó… trước hết 
chúng ta cần phải hiểu 
rõ từng nội dung của 
phương châm 4 tại chỗ, 
từ đó, nhận diện được 
những giải pháp, cách 
thức để áp dụng chúng 
nhằm mang lại hiệu quả 
thiết thực.
     Lực lượng tại chỗ 

trong công tác TKCN 
trên biển: là yếu tố lực 
lượng con người trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ tìm 
và cứu nạn nhân trên 
biển. Như vậy, ai ở gần 
nạn nhân nhất; ai có khả 
năng tìm kiếm và cứu 
được nạn nhân nhanh 
chóng, an toàn và hiệu 
quả nhất thì đó là lực 
lượng tại chỗ.
     Ví dụ: Tai nạn xảy 
ra trên vùng biển thuộc 
tỉnh Bình Thuận, cách 
bờ biển khoảng 80 hải lý, 
lực lượng trực tiếp có thể 
thực hiện yêu cầu nhiệm 
vụ TKCN được xác định 
bao gồm: 
•     Lực lượng thuộc 
ngành Hàng hải: Vũng 
Tàu MRCC; HCM Radio; 
Cảng vụ hàng hải Bình 
Thuận; Hoa tiêu Hàng 
hải; Bảo đảm ATHH; 
Các Xí nghiệp Cảng; Các 
công ty VTB…
•     Lực lượng thuộc 
ngành thủy sản: Kiểm 
ngư, Các tàu cá…
•     Lực lượng thuộc 
ngành dầu khí
•     Lực lượng thuộc Bộ 
Quốc phòng: Hải quân, Biên 
Phòng, Cảnh sát biển…
•     Lực lượng khác thuộc 
tỉnh Bình Thuận
     Phương tiện tại chỗ 
trong công tác TKCN 
trên biển: Là yếu tố tàu, 
thuyền, máy bay, các 
phương tiện, trang thiết 
bị khác… được huy động 
nhanh nhất, sớm nhất, 
đảm bảo an toàn nhất, 
hỗ trợ hiệu quả nhất cho 
công việc cứu nạn nhân 
trên biển trong một vụ 
việc nhất định.
     Ví dụ: Tai nạn xảy ra 
cách bờ biển Vũng Tàu 
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200 hải lý về phía Đông 
Nam, phương tiện tại 
chỗ tại thời điểm sau khi 
xảy ra tai nạn, được xác 
định là: 03 tàu biển đang 
hành hải trong khu vực 
lân cận cách khu vực tàu 
bị nạn khoảng 15 hải lý; 
04 tàu cá đang kéo lưới 
đôi cách hiện trường tai 
nạn 10 hải lý; 02 tàu dịch 
vụ của ngành dầu khí 
đang hoạt động tại khu 
vực cách hiện trường 19 
hải lý. Tàu chuyên dụng 
TKCN (Tàu SARS) của 
Vũng Tàu MRCC, các 
tàu Cảnh sát biển, các 
tàu Hải Quân, các tàu 
Biên Phòng… cách hiện 
trường 200 hải lý không 
được xác định là lực 
lượng tại chỗ trong vụ 
việc này.
     Hậu cần tại chỗ trong 
công tác TKCN trên biển: 
Là việc cung ứng dịch vụ 
hỗ trợ nhanh nhất, kịp thời 
nhất nhằm duy trì hoạt 
động tìm kiếm cứu người 
bị nạn được thành công.
     Ví dụ: Tàu chuyên 
dụng TKCN SAR-413 
của Vũng Tàu MRCC đi 
cứu thuyền viên tàu cá 
bị nạn cách Vũng Tàu 
350 hải lý, trong khi khả 
năng dự trữ nhiên liệu, 
nước ngọt, thực phẩm 
hạn chế. Việc cung ứng 
hậu cần tại chỗ được xác 
định trong chuyến đi là: 
Đảo Phú Quý; Đảo Côn 
Sơn; Quần đảo Trường 
Sa (Trường Sa Lớn, Song 
Tử Tây…); Các nhà giàn; 
Các tàu biển khác…
     Chỉ huy tại chỗ trong 
công tác TKCN trên 
biển: là yếu tố con người 
làm công tác trực tiếp 
chỉ huy, điều hành công 

việc tìm kiếm và cứu nạn 
nhân trên biển đảm bảo 
nhanh chóng, an toàn và 
hiệu quả nhất. 
     Ví dụ: Quay lại ví dụ 
người bị nạn trên vùng 
biển thuộc tỉnh Bình 
Thuận, người chỉ huy, 
điều hành các lực lượng, 
phương tiện thuộc ngành 
Hàng hải thực hiện 
nhiệm vụ TKCN trên 
biển là Giám đốc Vũng 
Tàu MRCC, đây chính 
là yếu tố chỉ huy tại chỗ 
và Giám đốc Vũng Tàu 
MRCC có thể chỉ định 
một Thuyền trưởng của 
một tàu đang thực hiện 
nhiệm vụ TKCN trên 
biển làm Chỉ huy hiện 
trường để hỗ trợ công 
tác chỉ huy, điều hành 
vụ việc TKCN đi đến 
thành công. Tuy nhiên 
vì có sự tham gia phối 
hợp của nhiều lực lượng 
khác không thuộc ngành 
Hàng hải, do vậy yếu tố 
Chỉ huy tại chỗ bao gồm 

Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan khác 
trực tiếp chỉ huy, điều 
hành lực lượng, phương 
tiện do mình trực tiếp 
quản lý đang được huy 
động tham gia xử lý vụ 
việc TKCN.

Giải pháp áp dụng
     Như vậy, việc xác định 
các yếu tố tại chỗ trong 
công tác TKCN trên biển 
là rất quan trọng, tuy 
nhiên không đơn giản. 
Trong một phạm vi nhất 
định, tại một thời điểm 
nhất định của một vụ 
việc TKCN, ta xác định 
được các yếu tố tại chỗ 
(Lực lượng, Phương tiện, 
Hậu cần, Chỉ huy) nhất 
định. Chuyển sang một 
không gian khác, thời 
gian khác của một vụ việc 
TKCN khác, các yếu tố tại 
chỗ lập tức thay đổi theo. 
     Tuy nhiên có một 
số nguyên tắc chúng ta 
cần quan tâm và được 

xem như là mấu chốt để 
chúng ta xác định được 
nhanh các yếu tố tại chỗ 
trong mọi điều kiện thay 
đổi, đó là: 
•     Luôn luôn xác định 
chính xác vị trí người bị 
nạn cần được cứu giúp. 
Lấy vị trí người bị nạn là 
trọng tâm, quay những 
vòng tròn đồng tâm có 
bán kính thay đổi, ta sẽ 
xác định được Phương 
tiện tại chỗ, rồi đến Lực 
lượng tại chỗ, sau đó là 
Hậu cần tại chỗ và Chỉ 
huy tại chỗ.
•     Mục tiêu tiếp cận 
người bị nạn nhanh 
chóng, an toàn, hiệu quả 
là trọng tâm thứ hai. 
Vòng tròn đồng tâm lúc 
này khó hình dung hơn, 
khó định lượng hơn và 
phụ thuộc vào những 
người được xác định là 
yếu tố Chỉ huy tại chỗ và 
trong những người này 
cũng cần có một Tổng 
chỉ huy để tập trung chỉ 
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đạo và điều hành các lực 
lượng, phương tiện tại 
chỗ để nhanh chóng đạt 
được mục tiêu trọng tâm. 
Các vòng tròn đồng tâm 
lúc này là các phương án, 
kế hoạch tìm, cứu người 
bị nạn. Phương án 1 là 
vòng tròn gần trọng tâm 
nhất, đây là phương án 
khả thi nhất với phương 
tiện gần mục tiêu nhất, 
có khả năng tiếp cận 
mục tiêu sớm nhất, với 
yếu tố con người có độ 
tin cậy cao nhất được 
huy động thực thi nhiệm 
vụ. Phương án 2, Phương 
án 3 là các vòng tròn 
đồng tâm tiếp theo với 
tính khả thi cũng giảm 
dần theo chiều tăng của 
thời gian.
     Các yếu tố tại chỗ 
trong công tác TKCN 
trên biển đã được nhận 
diện. Việc xác định các 
yếu tố tại chỗ cũng chính 

là xác định các vòng tròn 
đồng tâm để hướng tới 
mục tiêu trọng tâm, đó 
là việc nâng cao hiệu quả 
của công tác phối hợp 
TKCN trên biển. Các giải 
pháp được đặt ra cụ thể 
như sau:
     Một là: Hoàn thiện 
hành lang pháp lý liên 
quan đến công tác phối 
hợp TKCN trên biển, 
trong đó chú trọng đến:
•     Xây dựng tổ chức hệ 
thống mạng lưới Trung 
tâm PHTKCN trên biển 
theo quy định Công ước 
Quốc tế về TKCN trên 
biển SAR-79.
•     Bổ sung những văn 
bản quy định rõ nghĩa 
vụ, trách nhiệm của các 
tàu thuyền, đặc biệt là 
đối tượng tàu cá, ngư 
dân về công tác cứu nạn 
nhân đạo.
•     Bổ sung văn bản quy 
định về chế tài những 

vi phạm trong lĩnh vực 
TKCN, tăng hình phạt 
những đối tượng được 
chứng minh là có hành vi 
thờ ơ, vô trách nhiệm đối 
với các nạn nhân trên biển.
•     Sửa đổi bổ sung quy 
chế phối hợp TKCN trên 
biển (Quy chế số 103/2007/
QĐ-TTg, ngày 12/7/2007) 
cho phù hợp thực tế, chú 
trọng việc phân cấp, phân 
quyền, phân rõ trách 
nhiệm cho các tổ chức, cá 
nhân liên quan công tác 
chỉ huy, điều hành và thực 
thi nhiệm vụ phối hợp tìm, 
cứu người bị nạn trên biển.
     Hai là: Tăng cường 
các Trạm Phối hợp cứu 
nạn tại các vị trí xung 
yếu  trên các đảo xa bờ 
dọc bờ biển Việt Nam; 
Tăng cường các phương 
tiện chuyên dụng TKCN 
thường trực tại các vị trí 
xung yếu để vừa trực tiếp 
tìm cứu người bị nạn, 

vừa đóng vai trò chỉ huy, 
điều hành các lực lượng, 
phương tiện tại chỗ khác 
nhằm nâng cao hiệu quả 
công tác.
     Ba là: Xây dựng hệ 
thống cơ sở hậu cần 
tương ứng các Trung 
tâm PHTKCNHH Khu 
vực; các Trạm PHCN tại 
các khu vực xung yếu để 
đảm trách tốt nhiệm vụ 
Hậu cần tại chỗ.
     Bốn là: Ngành Hàng 
hải xem xét các giải pháp 
cụ thể sau:
•     Sớm củng cố và ổn 
định tổ chức hệ thống 
Trung tâm phối hợp tìm 
kiếm cứu nạn hàng hải 
theo hướng giảm bớt các 
khâu trung gian nhằm 
nâng cao vai trò và vị 
thế cho các Trung tâm 
phối hợp tìm kiếm cứu 
nạn hàng hải Khu vực để 
nâng cao hiệu quả hoạt 
động TKCN trên biển.
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•     Xây dựng đề án, 
trình cấp có thẩm quyền 
triển khai mạng lưới 
các Trạm Phối hợp cứu 
nạn hàng hải gắn với hệ 
thống Trung tâm PHT-
KCNHH Khu vực và các 
Cảng vụ Hàng hải tại các 
địa phương có biển.
•     Sớm xây dựng 
và trình duyệt đề án 
“Nghiên cứu mô hình tổ 
chức cung cấp các dịch 
vụ cứu hộ, hỗ trợ cho 
người, tàu thuyền bị nạn 
hoặc có nguy cơ bị nạn 
trên biển theo yêu cầu 
Công ước SAR 79 (gồm 
cả dịch vụ trợ giúp, cấp 
cứu y tế) đã được xác 
định trong kế hoạch số 

06/2009/QĐ-TTg ngày 
15/01/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Kế hoạch thực 
hiện Công ước quốc tế 
về tìm kiếm và cứu nạn 
hàng hải năm 1979.
•     Xây dựng và hoàn 
thiện các Quy chế phối 
hợp cứu nạn hàng hải 
nhằm phân cấp, phân 
quyền, phân chia trách 
nhiệm cụ thể cho các 
tổ chức, cá nhân thuộc 
ngành Hàng hải nhằm 
nâng cao hiệu quả của 
công tác phối hợp TKCN 
trên biển (Sửa đổi Quy 
chế Phối hợp TKCN trên 
biển giữa Trung tâm 
PHTKCNHH Việt Nam 

với các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc Cục HHVN; 
Xây dựng Quy chế phối 
hợp TKCN trong vùng 
nước cảng biển; Xây 
dựng Quy chế phối hợp 
TKCN trên biển Giữa 
Trung tâm PHTKCN 
Hàng hải với các cơ 
quan, đơn vị thuộc tổ 
chức Bảo đảm an toàn 
Hàng hải…).
     Trong những năm 
qua, đa phần người bị 
nạn được cứu là nhờ sự 
phối hợp các lực lượng 
trên biển, tuy nhiên thực 
tiễn cũng cho thấy còn 
rất nhiều người bị nạn 
trên biển chưa được cứu 
kịp thời, trong khi chúng 

ta vẫn còn chưa khai 
thác được hết sức mạnh 
của lực lượng, phương 
tiện tại chỗ trên biển. Hy 
vọng rằng, trong thời 
gian tới, các cơ quan, 
đơn vị hữu quan sẽ tích 
cực hợp tác, vận dụng 
“Phương châm 4 tại chỗ” 
nhằm nâng cao hơn nữa 
năng lực và hiệu quả của 
hoạt động tìm kiếm cứu 
nạn trên biển 
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Hệ thống máy đo sâu

đa tia
Khoa học công nghệ 

có thể xem là chìa 
khóa của sự phát 

triển. Công nghệ đo 
sâu đa tia và hệ thống 

máy đo sâu đa tia đã 
giúp cho các công tác 
đo đạc dưới đáy biển 
ngày càng chính xác 
hơn, phục vụ đắc lực 
cho các ngành hàng 

hải, dầu khí, địa chất, 
hải dương học…

Xuân Quang

Sơ lược về máy đo 
sâu đa tia
     Công nghệ đo sâu đa 
tia xuất hiện vào năm 
1950, đến năm 1970 Hải 
quân Mỹ phát triển cho 
công tác đo đáy biển 
phục vụ hoạt động của 
tàu ngầm. Máy đo sâu 
thương mại xuất hiện 
vào năm 1977, khi đó 
máy chỉ có 16 tia với độ 
rộng 450. Những năm 
1980, công nghệ được cải 
tiến và đến năm 1990, hệ 
thống máy đa tia được 
phát triển với tần số cao 
hơn, có độ phân giải cao 
để thành lập bản đồ ở 
vùng nước nông, ngoài ra 
hệ thống này còn được sử 

dụng rộng rãi cho công 
tác khảo sát thủy văn, hỗ 
trợ cho công tác hành 
hải, nghiên cứu địa chất, 
hải dương học, đo đạc 
đáy biển khu vực giàn 
khoan thăm dò khai thác 
dầu khí ngoài khơi...
     Máy đo sâu đa tia là 
thiết bị được sử dụng 
trong khảo sát thủy đạc 
khi có nhu cầu xác định 
toàn bộ bề mặt đáy biển 
trong khu đo. Khác với 
máy đo sâu đơn tia, máy 
đa tia làm việc bằng cách 
truyền một chùm tia 
sóng âm từ một cần phát 
biến với độ hẹp mỗi tia 
khoảng 1- 3o (tùy thuộc 
vào hệ thống).

     Để xác định chính xác 
độ sâu qua góc độ truyền 
và nhận của mỗi tia, máy 
đo sâu đa tia yêu cầu xác 
định chính xác sự chuyển 
động của đầu thu phát 
sóng thông qua thiết bị 
cảm biến chuyển động. 
Các giá trị đó phản ánh  
sự lên xuống theo chiều 
đứng (heave) sự nhấp nhô 
của tàu khảo sát (pitch), 
sự lắc lư  ở hai bên mạn 
tàu (roll) và độ lệch hướng 
(yaw). Đây cũng chính là 
sự cần thiết và có ý nghĩa 
quan trọng trong việc 
lắp đặt thiết bị cảm biến 
chuyển động Motion 
Sensor trong công tác đo 
sâu bằng máy đa tia. 
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Một số máy đo sâu 
đa chùm tia thông 
dụng hiện nay
•     Máy đo sâu ATLAS 
FANSWEEP 20-200 của 
hãng ATLAS:
     Tần hoạt động 200 
KHz, tốc độ lấy mẫu 1440 
(sample/sweep); góc tia 
1.5o , đo sâu tối đa 300m.

•     Máy đo sâu GeoSwath 
Plus của hãng Kongsberg:
     Tần hoạt động 
125,250,500 KHz, đo 
sâu tối đa 200m, tốc độ 
lấy mẫu 13000 (sample/
sweep); góc tia  0.5o - 0.85o

•     Máy đo sâu Aquatic-
Sonar Swathe Surveyor 
của hãng Kemijoki Aquatic 
Technology Oy (KAT):
     Tần hoạt động 100-155 
KHz, đo sâu tối đa 100m, 
tốc độ lấy mẫu 3000 
(sample/sweep); góc tia 2o 

•     Máy đo sâu ES3 của 
hãng Teledyne -Odom:
     Tần hoạt động 240 
KHz, đo sâu tối đa 60m, 
480 tia, góc tia  0.75o - 3o

     Ngoài ra còn có các dòng 
ME70 của Simrad; MB1, 
ES3-M của Teledyne-Odom; 
EM 710, EM 3002/D của 
Kongsberg; Seabat của 
Reson; Seabeam của Elac 
Nautik; Sonic của R2Sonic...

     Cùng với sự phát triển 
của công tác thủy đạc 
trên thế giới, nhằm nâng 
cao năng lực trong công 
tác khảo sát bảo đảm an 
toàn hàng hải, hiện nay 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
đã trang bị hệ thống 
máy đo sâu đa chùm tia 
ES3-M bao gồm các thiết 
bị đồng bộ như máy đo 
sâu đa tia (tích hợp bộ đo 

dao động), máy đo vận 
tốc âm (Digibar-V), máy 
định vị GPS (có chức 
năng Heading), phần 
mềm Hysweep của hãng 
Hypack. Máy đo sâu 
ES3-M với góc quét 120o 
, 120-480 tia, góc tia từ 
0.75o - 3o , tần số 240 kHz, 
tần số lấy mẫu 13.65333 
μs .... có thể hoạt động 
trong vùng nước từ độ 
sâu 0.5-120m 

• Motion Sensor: Thiết bị cảm biến chuyển 
động, ghi nhận và gửi các giá trị pitch, roll, yaw 
và heave đến hệ thống xử lý trung tâm (RTA);
• GPS: Thiết bị định vị vệ tinh nhằm mục 
đích xác định tọa độ;
• Heading: Mục đích xác định hướng;
• SV probe ( Sound Velocity): Thiết bị đo tốc 
độ sóng âm;
• Sonar: Thiết bị rà quét hình ảnh bề mặt đáy biển;
• RTA (Real Time Appliance): hệ thống xử lý 
trung tâm; 
• MB System Controller Computer và Collec-
tion Computer: hệ thống máy tính điều khiển 
và thu thập dữ liệu trong quá trình đo đạc.
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Vicem
D u  t h u y ề n  c ủ a  g i ớ i  “ h a p p y 

f e w ”
Hiếm có chiếc du thuyền nào “xa 
xỉ” như du thuyền của Vicem: 
từng bộ phận đều được gia công 
và lắp đặt bằng tay, đồ nội thất 
chạm khắc tỉ mỉ, gỗ làm thuyền 
được chọn lọc công phu từ những 
cánh rừng được quản lý chặt về 
chất lượng…

Tuấn Khang     Vicem Yachts

VMS -  outh
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Vicem được 
thành lập năm 
1991, sau hơn 
20 năm hoạt 

động đã sản xuất được 
150 du thuyền, hiện là 
một trong những nhà 
sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ lớn 
nhất và uy tín nhất trong 
lĩnh vực du thuyền gắn 
động cơ loại sang trọng, 
cổ điển.
     Từng bộ phận của 
chiếc du thuyền Vicem 
đều được gia công và lắp 
đặt bằng tay, từ việc đóng 
thân thuyền bằng epoxy 
lót gỗ cây dái ngựa (ma-
hogany), đến việc chạm 
khắc cho đồ nội thất. 
Vicem được đánh giá cao 
trong giới du thuyền vì 
phong cách phương Đông 
lộng lẫy cùng chất lượng 
nổi trội của quy trình chế 
tạo thủ công.

     Dòng du thuyền cổ 
điển Vintage của Vicem 
gồm những chiếc du 
thuyền Classic và những 
chiếc Cruiser với chiều 
dài khác nhau, được sản 
xuất bằng công nghệ 
đúc lạnh.
     Khác với mọi kỹ thuật 
đóng tàu thủ công truyền 
thống, kỹ thuật độc đáo 
này dựa trên công nghệ 
xây lắp bằng gỗ, dùn ván 
cây dái ngựa được lấy từ 
những khu rừng có quản 
lỹ chặt về chất lượng, và 
một loại nhựa epoxy công 
thức đặc biệt để làm thân, 
boong, cùng các cấu trúc 
chính của mỗi chiếc du 
thuyền. Kết quả là nhờ 
sự cách âm và cách ẩm 
theo lối tự nhiên này, du 
thuyền tuy mạnh hơn 
nhưng yên ả hơn, lướt 
cũng êm hơn.
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     Bắt đầu từ năm 
2009, Vicem đã mở 
rộng phạm vi sản xuất 
của mình đến các loại 
megayatch, giới thiệu 
đến khách hàng dòng 
du thuyền Vision mới, 
với mẫu thuyền 3 tầng 
dài 46m, 35m và 32m 
RPH; cả ba đều đang 
được lắp ráp.
     Vicem Yachts đóng 
trụ sở tại Istanbul với 
gần 400 nhân viên cho 
3 xưởng đóng tàu – một 
ở Tuzla và hai ở Antalya 
– với tổng diện tích 
50.000m2. Hoạt động 
kinh doanh của hãng 
thông qua một mạng 
lưới môi giới quốc tế 
phối hợp giữa Vicem 
Mỹ (Fort Lauderdale), 

Vicem châu Âu (La Spe-
zia) và Vicem châu Á 
Thái Bình Dương (Úc).
     Tuy mang theo 3.000 
năm truyền thống và di 
sản hàng hải Thổ Nhĩ 
Kỳ, nhưng từng bộ phận 
của du thuyền Vicem 
đều đầy ắp tính sáng 
tạo về kỹ thuật. Thực 
vậy, phòng Kỹ thuật 
của Vicem dựa vào 15 
chuyên gia gồm các kiến 
trúc sư tàu thủy, kỹ sư 
hàng hải và nhà thiết 
kế, hệ phần mềm CFD 
(Computational Fluid 
Dynamics) mới nhất, và 
phải kể đến sự hợp tác 
với các công ty thiết kế 
uy tín nhất như Frank 
Mulder, Art Line và 
Wetzels & Brown.

     Giám đốc Điều 
hành mới của Vicem 
Yatchs, ông Alberto 
Perrone Da Zara tuyên 
bố: “Vicem Yachts là 
một nhà máy đóng tàu 
với một sứ mệnh rất 
cụ thể: pha trộn truyền 
thống ngàn năm với 
công nghệ tiên tiến 
nhất để làm hài lòng 
giới khách hàng thuộc 
“thiểu số may mắn” 
(happy few) trên toàn 
thế giới. Vai trò của tôi 
là củng cố tổ chức và 
chất lượng quy trình, 
giúp hạ thủy nhiều 
dòng du thuyền mới 
và mở rộng hoạt động 
tiếp cận các thị trường 
cùng phân khúc khách 
hàng mới” 
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Bâng khuâng 
Trường Sa

Dù đã đặt chân đến nhiều vùng miền của Tổ quốc, 
nhưng cảm xúc khi đến Trường Sa thật đặc biệt, 

được chạm tay vào cột mốc chủ quyền của Tổ quốc 
trên biển Đông, được gặp gỡ và chia sẻ với những con 

người đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo quê hương... Những kỷ niệm về mảnh đất 

thiêng liêng ấy sẽ còn đọng mãi trong tôi, để rồi ngày 
trở về đất liền, tôi chợt ngân nga câu hát:

Tạp chí Biển kì này xin gửi đến quý 
vị độc giả bộ ảnh độc đáo về Trường 
Sa. Những công trình, những thắng 
cảnh... tạo nên một Trường Sa rất 
riêng, mà mỗi con người Việt Nam, ai 
cũng mong một lần được đến.

  Ngọc Nam

Trường Sa ơi mai tàu rời bến
Ta lại về phố thị thân thương

Vòng tay ấm bao chuyện buồn vui
Biển vẫn yên, lòng ta lay động...

VMS -  outh

Trích ca khúc “Bâng khuâng Trường Sa”
(Nhạc: Lê Đức Hùng; Thơ: Nguyễn Thế Kỷ )
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Cầu cảng đảo Trường Sa.

Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa.
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Đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Trường Sa.

Hải đăng Trường Sa Lớn.
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Chùa Trường Sa.
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Chùa Song Tử Tây.

Hải đăng Song Tử Tây.
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Nhà văn hóa đảo Nam Yết.

Hải đăng Sơn Ca.
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Biển Đá Lát.

Hoàng hôn trên biển Trường Sa.
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Quyến rũ 
c ù n g  M a x i

Ngọc Nam (TH)

Lợi thế lớn nhất của maxi 
là sự uyển chuyển mềm 
mại, với các màu sắc hoa 
văn sặc sỡ, váy maxi luôn 
là tâm điểm chú ý khi đi 
biển, maxi mang làn gió 
mát rượi của biển xanh với  
chất liệu mềm nhẹ, thoáng 
mát. Với tính chất phù hợp 
với mùa hè, maxi trở thành 
một trong những đại diện 
tiêu biểu cho phong cách 
summer look. Đầm maxi 
được may từ vải voan lụa 
mịn xếp li từ phần áo đến 
phần thân và chân váy. 
Phần áo được may theo 
kiểu bèo hai tầng giúp 
người mặc che đi nhược 
điểm vòng 1 khiêm tốn.

VMS -  outh
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Chiếc đầm maxi màu 
tím trông thật ngọt 

ngào. Bèo nhúng và 
độ xếp li đều trên 

đầm làm cho người 
mặc cảm giác nhẹ 

nhàng bồng bềnh như  
sóng biển.

THỜI TRANG BIỂN
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Màu xanh Coban làm 
nổi bật làn da khi đi 
biển. Màu sắc tươi 
mát cho ngày hè thêm 
sảng khoái.



THỜI TRANG BIỂN

08 - 2013 | biển | 47

Màu hồng 
phấn dịu nhẹ 
cho những cô 
nàng thích sự  

giản đơn.
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Sắc xanh da trời cực 
lạ mắt. Sẽ thật nổi 
bật khi diện ra biển.
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Gam màu cafe nhã nhặn 
cho những nàng yêu 
thích gam màu trầm.
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Sau màu hồng phấn thì 
gam màu hồng đào khiến 
chị em phụ nữ không thể 
bỏ qua. Màu sắc nữ  tính 
và rất dịu dàng không gì 
nổi bật bằng.

Vì là biển, vì là ngày hè nên 
đa số đầm maxi không thể 
bỏ qua tất cả các gam màu 

xanh. Sau xanh coban, xanh 
da trời thì một màu xanh 
thuộc xu hướng pastel là 

gam màu xanh ngọc. Chỉ cần 
khoác lên người một chiếc 

đầm maxi màu xanh thôi thì 
chúng ta đã cảm thấy vị mặn 
của biển rồi. Còn chờ gì nữa, 

hãy thêm một chiếc đầm 
xanh ngọc nào các cô gái.
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Ngọt ngào với hồng sen 
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DUGONG

tiếng khóc

“nàng tiên cá”
Quang Anh
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Chuyến viếng 
thăm Côn Đảo 
vào năm 1995 
của đoàn các 

chuyên gia quốc tế gồm tổ 
chức Quỹ Quốc Tế bảo vệ 
thiên nhiên – WWF của 
châu Á - Thái Bình Dương, 
Philippines và Việt Nam 
đã giúp tôi nhận thức được 
tiềm năng rất phong phú, 
đa dạng của biển Côn Đảo 
và sau đó là hàng loạt các 
giải pháp bảo tồn biển tích 
cực triển khai thực hiện 
với các tổ chức khoa học 
trong nước, đặc biệt là 
các tổ chức bảo tồn thiên 
nhiên Quốc tế. Địa danh 
Côn Đảo nổi tiếng trong và 
ngoài nước như một phát 
hiện mới về đa dạng sinh 
học biển, có ý nghĩa mang 
tầm quốc gia , khu vực và 
toàn cầu. Có thể nói, Côn 
Đảo là lá cờ đầu của Việt 
Nam trong chương trình 
biển quốc gia.
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Dugong và hành 
trình lý giải…
     Tôi không bao giờ 
quên được vào một đêm 
tháng 9/1995, giữa biển 
trời Côn Đảo mênh 
mông, từ một cuộc cụng 
ly với “nước mắt quê 
hương” giữa tôi và các 
chuyên gia quốc tế trên 
lĩnh vực bảo tồn biển, 
chỉ có hai tấm ảnh (tôi 
đã cất giữ trong ngăn tủ 
khá lâu) của một cán bộ 
khoa học Côn Đảo chụp 
một loài động vật biển 
do một ngư dân kéo lưới 
mang vào, tất cả đều ngơ 
ngác không biết con vật 
gì của biển, không giống 
cá voi, cá heo, cá mập, cá 
nược như đã từng thấy 
và sau đó tên gọi Dugong 
hay cá Cúi Côn Đảo đã 
lan truyền khắp cả nước 
như một khám phá mới 

về một loài thú biển quý 
hiếm của hành tinh mà 
anh chàng chuyên gia 
quốc tế kia đã phùng 
mang, trợn mắt cứ bảo 
với tôi rằng “Dugong 
không thể có ở Việt 
Nam, chưa có tài liệu thế 
giới khẳng định”. Dẫu 
sao, về sau này tôi luôn 
biết ơn ông chuyên gia 
quốc tế ấy đã giúp tôi 
thêm nhiều tài liệu quý 
cũng như giúp tôi đắc lực 
trong sự nghiệp bảo tồn 
biển ở Côn Đảo – Việt 
Nam. Thế là tôi lao vào 
khám phá, điều tra để 
khẳng định nguồn gốc 
và những điều cần thiết 
khác. Tôi đọc rất nhiều 
tài liệu cũ nói về Côn 
Đảo, nói chuyện trao 
đổi với nhiều “già làng, 
trưởng bản” tại Côn Đảo, 
tôi mới ngớ người ra Du-

gong Côn Đảo đã có mặt 
từ lâu đời mà khoa học 
biển của chúng ta chưa 
phát hiện và điều này 
được khẳng định khi tiếp 
tục nghiên cứu và phát 
hiện đáy biển Côn Đảo 
có 11 loài cỏ biển – sea-
grass (Dugong chỉ ăn cỏ 
biển). Thế là câu chuyện 
truyền thuyết về Dugong 
– cá Cúi – Nàng tiên cá – 
Mỹ nhân ngư Côn Đảo… 
thu hút đông đảo giới 
truyền thông, bạn đọc 
Việt Nam và Quốc tế.

Những truyền 
thuyết về Dugong
     Thực ra truyền thuyết 
Dugong đã có từ lâu với 
nhiều tên gọi khác nhau 
theo từng quốc gia. Ở 
Ấn Độ, Dugong có nghĩa 
là “người con gái đẹp”, 
theo tiếng Papua New 

VMS -  outh
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Guinea gọi là bò của biển 
vì Dugong chỉ ăn cỏ biển 
giống như trâu, bò ăn cỏ 
trên đất liền, ở Hy Lạp 
gọi Dugong là “nàng tiên 
cá”, Dugong được gọi là 
cá Cúi có lẽ xuất phát từ 
Côn Đảo – Việt Nam. 
Trong tác phẩm “Sóng 
Côn Đảo” (nhà xuất bản 
Trẻ, 1995) của tác giả Lê 
Quang Vịnh – người một 
thời là tử tù Côn Đảo 
trước năm 1975 đã viết, ở 
Côn Đảo “có một loài cá 
mà xương nó nghe nói có 
thể làm thuốc trị bệnh, và 
gọt làm đót đốt thuốc khá 
đẹp. Đó là cá Cúi… cá 
Cúi có đầu giống đầu heo, 
nhưng từ ngực trở xuống 
thì lại giống người đàn 
bà, giống đến mức độ là, 
hồi trước có một tên trật 

tự (xuất thân là tù thường 
phạm) đã lấy cá Cúi rồi 
mang bệnh mà chết…”. 
những người sống lâu 
năm tại Côn Đảo cho biết 
trước đây Côn Đảo cá Cúi 
ở vùng biển Côn Đảo rất 
nhiều, thường được đánh 
bắt xẻ thịt làm thực phẩm 
để ăn mà không khác gì 
thịt bò, đến năm 1963 thì 
chúa đảo Nguyễn Văn 
Vệ ra lệnh cấm ăn thịt cá 
Cúi, lập hương án, cầu 
khấn cho cá ra khơi mỗi 
khi chúng vào bờ và ông 
cho rằng đó là nàng tiên 
cá cần được tôn trọng!
Lâu hơn nữa, ngày xưa, 
nhà thơ cổ Hy Lạp- 
Homer đã nhắc đến sự 
xuất hiện của nữ thần 
biển mình người đuôi 
cá, có sắc đẹp nghiêng 

nước nghiêng thành 
cùng giọng hát mê hồn 
trong trường ca Odyssey. 
Trường ca truyền thuyết 
rằng, trên hải trình trở 
về quê hương sau chiến 
thắng thành Troy, vua 
Hy Lạp ở Odyssey đã tiên 
đoán sự nguy hiểm từ các 
nữ thần biển, ông đã ra 
lệnh cho các binh sĩ trói 
chặt ông vào cột buồm 
trên thuyền, lấy sáp ong 
bịt kín hai lỗ tai và ông ra 
lệnh không được binh sĩ 
nào cởi trói cho mình dù 
ông có hạ mình van xin, 
chỉ cốt để khỏi bị cám 
dỗ bởi Dugong, mê hoặc 
chết người vì sắc đẹp 
và giọng hát du dương 
ngọt ngào của nàng tiên 
cá trên biển. Cũng có 
những câu chuyện tương 
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tự, nhiều thủy thủ đã 
bỏ mạng, ở đại dương 
vì không thể điều khiển 
được con tàu khi bị mê 
hồn say đắm với các nàng 
tiên biển! có những thủy 
thủ đặt tên và tuyên bố là 
vị hôn phu với nàng tiên 
cá ở biển…!
     Câu chuyện truyền 
thuyết về Dugong – cá 
Cúi, Mỹ nhân ngư, nàng 

tiên cá của loài người 
thuộc đất nước Hy Lạp cổ 
xưa là nhằm lý giải những 
huyền bí của cuộc sống và 
biển cả, sau này khoa học 
phát triển, Dugong được 
xác định là một loài thú ở 
biển và ngày nay Du-
gong rất hiếm thấy ở đại 
dương, là cá thể trên đà 
tuyệt chủng được ưu tiên 

bảo vệ trên phạm vi toàn 
cầu. Thế giới có hẳn một 
tổ chức với tên gọi Tổ 
chức bảo vệ Dugong thế 
giới (SIRENIAN INTER-
NATIONAL) nhằm bảo 
tồn và phục hồi loài thú 
biển nhiều thần thoại của 
hành tinh.
     Rất may mắn, tôi được 
nhiều cơ hội tiếp cận trực 
tiếp với Dugong khi đang 
bơi lội và nghiên cứu 
về cấu tạo và hình thể. 
Dugong là loài thú ở biển 
thuộc loài thú (Mam-
malia), bộ Sirenia, họ 
Dugongidae, loài Dugong 
dugon. Họ Dugongidae 
chỉ có duy nhất một loài 
Dugong dugon hay còn 
gọi là bò biển Seacow, 
nàng tiên cá, cá Cúi… mà 
ta gặp ngày nay.
     Trở lại câu chuyện 
truyền thuyết về Dugong, 
theo tôi, những truyền 
thuyết ấy không phải là 
không có cơ sở. Dugong 
trưởng thành có thể cân 
nặng 300-400kg, Dugong 
cái đẻ con và cho con bú 
bằng sữa, thời gian chăm 
sóc con 18 tháng tuổi. Về 
cấu tạo hình thể, Dugong 
chỉ có 2 vây trước và đuôi 
để bơi lội, Dugong cái có 
2 bầu vú tròn nằm ở 2 vây 
trước, sữa màu trắng đục, 
bộ phận sinh dục nằm 
ngoài, cách bố trí các bộ 
phận vú, rốn, cơ quan 
sinh dục, hậu môn không 
khác gì cơ thể con người, 
da mỏng có long lưa thưa, 
cách bơi lội dưới nước 
thật dịu dàng, mềm mại 
rất quyến rũ, tiếng kêu 

của Dugong đúng là rất 
du dương… Có lẽ từ cấu 
tạo hình thái, đặc điểm 
sinh học, cách bơi lội của 
Dugong mà con người 
đã phát họa thành nhiều 
hình tượng trong cuộc 
sống. Khoa học đặt tên 
Dugong thuộc bộ Sirenia 
cũng có ý nghĩa của nó 
(từ Siren trong từ điển 
Anh – Việt có ý nghĩa là 
mỹ nhân ngư, người đàn 
bà có sức quyến rũ nguy 
hiểm). Chiếc váy sườn 
xám bó sát mông phía 
trên và hơi xòe rộng phía 
dưới của người phụ nữ 
ngày nay có khác gì hình 
thể của Dugong. Đâu đó 
trong các hồ nước ở công 
viên, con người đã phác 
họa Dugong thành những 
tác phẩm có nửa trên 
là hình ảnh của phụ nữ 
xinh đẹp còn nửa dưới là 
Dugong, vượt trên nữa là 
hình ảnh Dugong đã xuất 
hiện trong điện ảnh như 
phim “Cô gái đại dương” 
hay các phim hoạt hình 
thiếu nhi mà ta thường 
thấy trên truyền hình khi 
mô tả về cuộc sống ở đại 
dương. Kiểu bơi bướm 
uyển chuyển của các nữ 
vận động viên ngày nay 
là kiểu bơi của Dugong ở 
biển rất đẹp…
     Hiện nay, vùng biển 
Côn Đảo còn tồn tại một 
quần thể Dugon hơn 10 
cá thể, đang thu hút các 
tổ chức khoa học, bảo 
tồn trong và ngoài nước 
quan tâm bảo vệ loài thú 
nhiều thần thoại nhất 
hành tinh này…  
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An Bàng & Bãi Dài

Top 100
b ã i  b i ể n  t ố t  n h ấ t  h à n h  t i n h

Mai Trinh

Bãi biển An Bàng (Quảng Nam) 
và Bãi Dài (Phú Quốc) lọt vào 
top 100 bãi biển tốt nhất hành 
tinh do Chuyên trang Du lịch 
của CNN bình chọn dựa vào ý 
kiến đánh giá của các chuyên 

gia du lịch, du khách và độc giả 
trên toàn thế giới.

Trong bảng xếp hạng 
của CNN công bố 
cuối tháng 5/2013, bãi 
biển An Bàng đứng 

thứ 86 và Bãi Dài xếp thứ 93. 
Theo đánh giá của Tổng cục 
Du lịch Việt Nam, hai bãi biển 
trên thu hút du khách bởi vẻ 
đẹp hoang sơ thuần khiết, nước 
biển trong xanh, cảnh quan tự 
nhiên trong lành.
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An Bàng: “lời chào” 
Hội An
     Bãi biển An Bàng 
được xem là “lời chào” 
thân thiện của Hội An 
đón khách du lịch đến 
với phố cổ, bởi An Bàng 
nằm trên trục đường 
biển “5 sao” nối từ phía 
Nam đèo Hải Vân (Đà 
Nẵng), dọc theo vành 
đai bờ biển Liên Chiểu 
– Thuận Phước, qua 
bán đảo Sơn Trà và xuôi 
theo bãi Non Nước về 
phố cổ. Bãi biển cách 
trung tâm phố cổ Hội 
An khoảng 3 km về phía 
Đông, thuộc phường 
Cẩm An. An Bàng vẫn 
còn giữ được vẻ hoang 
sơ và tĩnh mịch với 
chiều dài khoảng 4 km, 
có cảnh quan tự nhiên 
trong lành. 
     Nếu bãi biển Mỹ Khê 
(Đà Nẵng) mang vẻ đẹp 
hiện đại, nhộn nhịp thì 
An Bàng lại nhận về 
mình vẻ đẹp của sự đơn 
sơ, mộc mạc. Là một 
bãi tắm mới được hình 
thành cách đây khoảng 
7 năm, An Bàng chưa 
chịu nhiều tác động của 
bàn tay con người.  Có 
lẽ chính vì thế, An Bàng 
đã níu chân du khách 
mỗi khi đến đây.
     Con đường dẫn ra bãi 
biển rất nên thơ, hai bên 
đường là đồng ruộng 
xanh rì, có chiếc cầu nhỏ 
xinh bắc ngang qua con 
sông xanh biếc… Du 
khách dễ dàng bắt gặp 
cảnh ngư dân buông 
lưới, giăng câu,… Người 
dân An Bàng vô tư, chất 
phác, thật thà và đặc biệt 
hiếu khách, thân thiện. 
Tại đây, mọi lợi danh, 

tính toán dường như xa 
lạ, người dân sống hồn 
nhiên như con cá giữa 
biển khơi, hòa mình 
vào thiên nhiên, thuận 
theo mọi lẽ của trời đất 
an bài. Có lẽ cũng vì 
thế mà bãi biển nơi đây 
mang cái tên thật hiền 
hòa, giản dị mà tự tại, 
an nhiên.
     CNN cho biết thêm, 
điểm nổi bật của điểm 
đến này là du khách 
có cơ hội thưởng thức 
nhiều món ăn cung 
đình tại các nhà hàng 
nằm trong phố cổ Hội 
An chuyên về ẩm thực 
hoàng gia. Năm 2001, 
bãi biển An Bàng cũng 
đã lọt vào danh sách 50 
bãi biển đẹp nhất thế 
giới do trang mạng du 
lịch CNNGo xếp hạng.

Bãi Dài: thiên đường 
giữa Đảo Ngọc 
     Phú Quốc với diện 
tích khoảng 567 km² 
với 99 ngọn đồi trải dài 
từ phía Bắc xuống mũi 
phía Nam, xung quanh 
biển bao bọc bởi vùng 
vịnh Thái Lan. Khí hậu 
hai mùa mát mẻ quanh 
năm. Do đó, Phú Quốc 
được nhiều du khách 
trong và ngoài nước biết 
đến, được mệnh danh là 
Đảo Ngọc. 
     Bãi Dài có đường bờ 
biển dài khoảng 15km, 
bắt đầu từ Mũi Gành 
Dầu đến Rạch Cửa Cạn. 
Bãi Dài được ví như 
một thiên đường với 
nắng vàng, biển xanh và 
không gian du dương, 
tĩnh lặng đầy hoang 
sơ. Vào năm 2008, Bãi 
Dài đã được Hãng tin 

ABC News (Australia) 
giới thiệu là một trong 
những bãi biển đẹp, sạch 
nhất thế giới nhưng 
còn hoang sơ ít được 
biết đến. Và cuối tháng 
5/2013, Bãi Dài tiếp tục 
lọt vào top 100 bãi biển 
tốt nhất hành tinh do 
chuyên trang du lịch của 
CNN bình chọn. 
     Đến đây, du khách 
sẽ thấy hiện ra trước 
mắt mình là một không 
gian bao la, rộng lớn, 
đẹp đến lạ kỳ. Cảnh đẹp 

và con người như hòa 
quyện vào nhau giữa 
trời và biển… Tất cả sẽ 
mang lại cho du khách 
cảm giác thật thư thái, 
tĩnh lặng, du khách sẽ 
quên đi bao mệt mỏi, 
lo toan của cuộc sống 
thường ngày. 
     Từ Bãi Dài, du khách 
sẽ thấy xa xa có 2 đảo 
nhỏ, đó là hòn Dăm và 
hòn Đồi Mồi. Du khách 
có thể lên tàu tại bến 
tàu Dương Đông ra câu 
cá, lặn ngắm san hô tại 

hòn Dăm hoặc hòn Đồi 
Mồi rồi cho thuyền ghé 
lại Bãi Dài, vui chơi trên 
bờ và đi về khách sạn 
bằng đường bộ. 
     CNN lưu ý, du khách 
đến đây có thể thuê xe 
máy để dạo chơi với giá 
5 đô la một ngày và thuê 
nhà nghỉ với giá 20 đô la 
mỗi đêm. “Vẻ đẹp hoang 
sơ của Bãi Dài nhắc nhở 
người ta nhớ đến một 
số bãi biển của Thái Lan 
trong những năm 1980” 
– CNN đánh giá 

Theo bình chọn của 
CNN, top 5 bãi biển 
tốt nhất hành tinh bao 
gồm: Bãi biển Grande 
Anse, đảo La Digue, 
Seychelles; bãi biển Rab-
bit, Lampedusa, Ý; Vịnh 
Grace, Providenciales, 
Quần đảo Turks and 
Caicos; bãi biển rAnse 
Source d’Argent, La 
Digue, Seychelles; bãi 
biển Anse de Grande 
Saline, St. Barths.
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Marseille
q u y ế n  r ũ  &  n g ọ t  n g à o

Thụy Lâm

Marseille là hải cảng xưa nhất và lớn nhất 
của nước Pháp và là một thành phố quốc tế, 
đầy màu sắc và quyến rũ với nhà thờ Đức bà 
nằm trên đỉnh núi, lâu đài giữa biển khơi, 
dãy Calanques hùng vĩ và bãi biển xanh ngắt 
thơ mộng dưới nắng vàng. 
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Marseille 
được thành 
lập bởi 
các nhà 

hàng hải Hy Lạp đến từ 
vùng Phocée vào thế kỷ 
VII trước Thiên chúa 
Giáng sinh và cùng với 
Provence đã được hợp 
nhất vào nước Pháp năm 
1481. Thành phố chiếm 

một vị thế tuyệt vời, nằm 
sâu trong đáy của một 
cái vịnh có bốn bề là núi 
đá vôi trắng xóa nhưng 
đồng thời lại rộng mở 
huớng ra biến Địa Trung 
Hải với sóng nước màu 
thiên thanh. Miền duyên 
hải của Marseille có 57 
km chiều dài, trong đó 
Calanques chiếm 24km. 

Một mặt đặt chân trong 
nước, mặt khác lưng quay 
về phía các ngọn đồi bao 
quanh. Marseille chiếm 
một diện tích 240 km2 
(gấp hai lần diện tích Par-
is), vừa là trung tâm cảng, 
công nghiệp và thương 
mại to lớn, vừa là điểm 
đến thú vị của du khách 
khắp nơi trên thế giới. 
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Bến cảng ngàn năm
     Marseille được xem là 
thành phố cổ nhất nước 
Pháp. Theo truyền thuyết, 
khoảng 600 năm trước 
Công nguyên, một đoàn 
thủy thủ người Hy Lạp 
lần đầu tiên đặt chân lên 
vịnh biển được bao bọc 
bởi những dãy núi đá vôi 
này. Ngày hôm đó cũng 
là ngày diễn ra buổi tiệc 
khiêu vũ chọn chồng của 
nàng công chúa bản xứ. 
Đoàn thủy thủ được mời 
tham dự và chàng trai 
khôi ngô, tuấn tú nhất 
trong đoàn đã lọt vào mắt 
người đẹp. Kể từ đó chàng 
cùng đoàn thủy thủ ở lại 
đây giúp người dân xây 
dựng cảng biển và phát 
triển buôn bán. 
     Hải cảng Vieux Port có 
phong cảnh nên thơ, trên 
là núi trải dài hùng vĩ, dưới 
là biển xanh trong tấp nập 
tàu bè, những cánh diều 
đủ màu trên bãi biển bay 
phấp phới. Giờ cảng công 
nghiệp đã được chuyển đi 
chỗ khác nên nơi này trở 
thành bến du thuyền phục 
vụ khách du lịch. 
     Marseille mơ màng 
nhất khi hoàng hôn loang 
dần trong không gian, 

khoảnh khắc trời biển 
thay màu, phố thị cũng bị 
sắc đỏ của trời chiều phủ 
xuống, trở nên thâm trầm 
hơn, bí ẩn hơn. Nhiều 
người ngồi trầm tư trên 
ghềnh đá trước biển, lặng 
lẽ ngắm biển chiều cho 
đến tận khi màn đêm 
buông xuống. Không biết 
trong gần ba ngàn năm 
tồn tại, bao nhiêu lượt 
người đã chiều chiều ra 
biển chờ mong thuyền về?
     Do có chính sách nhập 
cư thoáng, Marseille ngày 
càng trở nên nhộn nhịp 
và đa sắc. Chưa kể cách 
sống của những thủy thủ 
xưa dường như còn để 
lại dấu ấn lên không khí 
ồn ào náo nhiệt ban đêm 
ở thành phố này. Đêm 
xuống, dãy quán bar ven 
biển với đủ loại nhạc và 
đủ cách bài trí cuốn hút 
những ai say mê cuộc vui 
thâu đêm suốt sáng.
     Ngoài những đại lộ 
chính trồng cọ cao vút 
với các đài phun nước 
lộng lẫy, các tòa nhà cổ 
kính sang trọng, Marseille 
còn có những dãy phố 
rêu phong cũ kỹ. Còn đó 
những ban công đen xỉn, 
những con phố hẹp lát đá 

ngoằn ngoèo giữa hai dãy 
nhà sâu hun hút, những 
ô cửa chỗ bám rêu, nhiều 
chỗ tróc cả sơn. Cũ kỹ 
nhưng không tàn tạ, phố 
nghèo là một phần không 
thể thiếu của Marseille, 
góp phần tạo nên một bức 
tranh thành phố đa sắc và 
đa chiều.
     Là nơi giao thương 
buôn bán phát triển 
nhưng trong lịch sử, 
Marseille đã phải chịu 
nhiều cuộc chiến, nạn đói 
và nhất là hạn hán triền 
miên. Có lẽ những yếu tố 
đó đã tạo nên tính cách 
người Marseille dễ tiếp 
nhận cái mới nhưng rất 
khó khuất phục. Vào thế 
kỷ XVII, vùng đất này 
từng bị coi là thành phố 
của những kẻ nổi loạn, 
bởi khi đó vua Louis XIV 
đang thực hiện kiểm soát 
chặt chẽ các tỉnh bằng 
chế độ quân chủ chuyên 
chế và đã gặp nhiều khó 
khăn nhất với Marseille. 
Suốt ba tháng cho quân 
vây hãm với những nòng 
đại bác chĩa thẳng vào 
trung tâm Marseille, vị 
hoàng đế vĩ đại của nước 
Pháp mới thần phục được 
thành phố này.
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Những viên ngọc 
của thành phố
     Nhà thờ Notre Dame 
de la Garde được xem 
là một trong những biểu 
tượng của thành phố. 
Nhà thờ được xây cất 
từ năm 1218 trên một 
ngọn đồi cao gần 162m 
và được hoàn thiện như 
ngày nay vào năm 1864. 
Từ nhiều thế kỷ qua, 
thánh đường này là chốn 
hành hương của người 
mộ đạo các vùng lận 
cận. Nhiều người gọi 
tượng Đức Mẹ bồng 
chúa Jesus trên đỉnh 
tháp chuông là Bonne 
Mère (Đức mẹ nhân từ) 
vì tin tưởng bức tượng 
linh thiêng che chở cho 
nhiều người đi biển. 
Ngày nay, bức tượng còn 
được coi là biểu tượng 
cho thái độ cởi mở đón 
nhận của thành phố đối 

với những người dân 
nhập cư. Tượng cao 
9,7m được dát bằng gần 
30 ngàn lá vàng luôn 
chói sáng trong nắng, có 
thể nhìn thấy từ bất cứ 
vị trí nào trong thành 
phố. Trong nhà thờ có 
treo mô hình các tàu 

bị đắm và những câu 
chuyện, những hình 
ảnh về các sinh mạng 
đã được Đức Mẹ cứu 
vớt. Một bầu không khí 
trang nghiêm, kính cẩn 
bao trùm khiến mọi 
khách tham quan đều 
phải cúi đầu thành kính.

     Dinh thự Palais du 
Pharo là điểm khởi đầu 
của các công trình nghệ 
thuật Marseille. Trước thế 
kỷ XIX, tầng lớp quyền lực 
của Marseille chỉ chú trọng 
đến chuyện kinh doanh mà 
chưa nghĩ đến việc tô điểm 
cho thành phố. Marseille 
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hoàn toàn thiếu vắng 
các kiến trúc đẹp cho 
đến khi vua Napoleon 
đệ tam có những chính 
sách khuyến khích thành 
phố xây dựng các công 
trình nghệ thuật. Để làm 
gương, nhà vua bỏ tiền 
riêng xây thật nguy nga. 
Ông gọi đây là tòa lâu 
đài có đôi chân trong 
biển vì Palais du Pharo 
được xây trên một mỏm 
đá rất lớn nhô ra biển. 
     Từ khi tình yêu đối với 
cái đẹp được quân vương 
khơi dậy, một loạt kiến 
trúc đậm chất mỹ thuật 
như nhà thờ Nouvelle 
Major, Palais Long-
champs, đại lộ Canebière, 
đại lộ Le Prado liên tiếp 
được xây dựng... Tất cả 

đều thật sự là những 
công trình tuyệt đẹp, làm 
bộ mặt Marseille trở nên 
sang trọng hơn, xứng 
đáng là một thành phố 
tầm cỡ của nước Pháp.
     Nhà thờ Nouvelle 
Major được xây vào 
năm 1852 và mất đến 40 
năm mới hoàn thành. 
Nouvelle Major có kiến 
trúc theo lối byzantine 
được xây bằng nhiều 
loại đá khác nhau. Từ 
xa, màu đá phát sáng 
dưới ánh mặt trời trông 
thật lộng lẫy, nhìn 
không chán mắt. Còn 
“Lâu đài nước” Palais 
Longchamps được xây 
dựng xong vào năm 
1862 bởi kiến trúc sư 
Henri Espérandieu – 

kiến trúc sư xây dựng 
nhà thờ Notre Dame de 
la Garde. Palais Long-
champs là sản phẩm 
nghệ thuật tôn vinh 
nguồn nước, ca ngợi 
con kênh đào dẫn nước 
từ sông Durance vào 
thành phố Marseille. 
Hàng cột hoành tráng 
chạy thành vòng bán 
nguyệt bao quanh bên 
ngoài một đài phun 
nước đồ sộ với những 
trang trí điêu khắc ấn 
tượng và tỉ mỉ, xung 
quanh là vườn bông 
đầy màu sắc, Palais 
Longchamps chắc hẳn 
sẽ làm say đắm bất 
kỳ ai đến và chiêm 
ngưỡng công trình 
nghệ thuật đặc sắc này.
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Calanques de Mar-
seille – non sơn 
hùng vĩ
     Theo từ điển tiếng 
Việt, calanques có 
nghĩa là vũng đá hay 
phần đá nhô ra biển. 
Đây là kết cấu địa chất 
thiên nhiên đặc trưng 
của vùng biển Địa 
Trung Hải. Tại Mar-
seille, dãy Calanques 
trải dài trên 20km bờ 
biển với bề rộng khoảng 
4km. Đây là niềm tự 
hào không chỉ của 
thành phố Marseille mà 
còn là niềm kiêu hãnh 
của cả nước Pháp. 

     Du ngoạn Calanques, 
du khách không thể không 
bị quyến rũ trước cảnh 
non sơn hùng vĩ. Nước 
biển ở đây trong và sạch 
lạ lùng, nhìn thấu tận đáy. 
Nhờ cấu tạo địa chất đáy 
biển nên xung quanh các 
bãi đá, nước biển có những 
màu xanh biếc, xanh lam 
đan kết thành những dải 
màu rất đẹp. 
     Các vách đá và hang 
động của Calanques de 
Marseille xưa kia từng 
là nơi nương náu của 
cướp biển. Ngày nay, khu 
Calanques là nơi thu hút 
những tín đồ của bộ môn 

leo núi, lặn. Đây cũng là 
địa chỉ thư giãn ưa thích 
của giới thượng lưu Pháp.
     Calanques de Mar-
seille cũng là nơi khai 
sinh trường phái “Tự 
nhiên” Pháp (naturisme) 
vào năm 1929. Những 
người theo trường phái 
này sống hòa mình với 
thiên nhiên mà đặc 
trưng dễ nhận biết nhất 
là họ không mặc quần 
áo. Khi thăm Calanques, 
bạn sẽ bắt gặp đâu đó 
bên các vách đá những 
người theo chủ nghĩa tự 
nhiên (naturisme) nằm 
thảnh thơi phơi nắng.
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Nét Việt ở thành 
phố cảng Pháp
     Một trong những điều 
đặc biệt thú vị ở thành 
phố cảng Marseille đối 
với khách du lịch Việt đó 
chính là dấu ấn của văn 
hóa và con người Việt nơi 
thành phố cảng Pháp này. 
Đây là thành phố mà cách 
đây 100 năm, vào tháng 
7/1911, người thanh niên 
yêu nước Nguyễn Tất 
Thành đã lần đầu tiên đặt 
chân đến Pháp trên con 
đường đi tìm đường cứu 
nước. Đây cũng là một 

trong những thành phố 
đầu tiên của Pháp có cộng 
đồng người Việt sinh 
sống, một phần do trước 
kia, phương tiện đi lại từ 
Việt Nam đến Pháp là tàu 
thủy, một phần do khí 
hậu ở Bắc Địa Trung Hải 
ấm nóng rất thích hợp với 
cuộc sống của người Việt.
     Du khách có thể bắt 
gặp biểu tượng văn hóa 
Việt nơi thành phố cảng 
qua ngôi chùa Trúc Lâm 
ra đời năm 1987. Ngôi 
chùa nằm trên sườn một 
ngọn núi đá, nên thơ và 

yên tĩnh, xa tiếng ồn của 
xe cộ và không khí náo 
nhiệt của thành phố. Từ 
một khu nhà cũ với cảnh 
vật hoang sơ, sau hơn 20 
năm, chùa Trúc Lâm dần 
dần thay đổi diện mạo 
với sự đóng góp công 
sức của nhiều thế hệ bà 
con người Việt. Chùa 
có một điện thờ Phật và 
điện thờ Mẫu theo đúng 
truyền thống văn hóa 
Việt Nam. Tuy không 
lớn, nhưng các điện 
thờ có đủ các ban thờ, 
tượng Phật, tượng Mẫu 
sơn. Trong khuôn viên 
chùa, có tháp nhỏ treo 
quả chuông đồng lớn do 
Đại sứ quán Việt Nam 
tại Pháp tặng, có tượng 
Quan thế âm, tượng 
Phật nằm, bể hoa sen từ 
trong nước chuyển sang.
     Bên cạnh đó, cộng 
đồng người Việt sinh 
sống tại Marseille cũng 
thành lập Hội quán của 
Hội người Việt Nam tại 
số 34 phố Joliette, quận 

2, thành phố Marseille. 
Từ vài chục năm qua, 
mái nhà chung này là 
nơi sum họp của bà con 
kiều bào tại thành phố 
Marseille, để kiều bào 
giúp đỡ nhau trong cuộc 
sống ở Pháp và hướng về 
quê hương đất nước. 
     So với các địa danh 
nổi tiếng khác của nước 
Pháp, thiên nhiên đã 
không hào phóng ban 
tặng cho nơi đây nhiều 
danh lam thắng cảnh. 
Nhưng chỉ với những 
điểm nhấn độc đáo trên 
cùng với không gian 
thoáng đãng, nắng vàng, 
biển xanh và gió lộng 
làm Marseille luôn có 
vẻ tình tứ và quyến rũ. 
Giống như truyền thuyết 
ra đời, thành phố cảng 
ngọt ngào này khiến cho 
bao thế hệ thủy thủ quên 
đi những giấc mộng hải 
hà và bao du khách mơ 
ước được một lần đặt 
chân đến tham quan, 
chiêm ngưỡng 

Chùa Trúc Lâm ở Marseille.
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Ẩm thực

Côn Đảo
m ó n  q u à  t ừ  b i ể n  c ả

Tràng An

Bất cứ ai đã từng đặt chân đến Côn Đảo đều khó có thể quên được 
những cảm xúc đặc biệt mà vùng đất này mang lại. Đó là sự xúc 

động đến nghẹn ngào trước những dấu tích hào hùng mà bi thương 
của lịch sử một thời kháng chiến cứu nước. Đó là niềm vui khôn 

xiết thấy Côn Đảo thay da đổi thịt, tươi đẹp và thanh bình như một 
chốn thiên đường nơi hạ giới. Và đó còn là những trải nghiệm cực 

kỳ thú vị với những món quà đến từ biển cả…
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Mỗi một 
vùng biển 
đều có 
những sản 

vật đặc trưng, mang đậm 
dấu ấn của thiên nhiên, 
văn hóa và con người bản 

địa. Đến với Côn Đảo, 
du khách sẽ không khỏi 
ngỡ ngàng, thích thú 
trước những món ngon 
của biển dưới tài chế biến 
khéo léo và sáng tạo của 
người dân xứ đảo.

Ốc Vú nàng
     Ốc vú nàng chỉ sinh 
sống trên các ghềnh đá tại 
một số nơi như vùng biển 
Cù Lao Chàm (Quảng 
Nam), khu vực Đại Lãnh 
dưới chân đèo Cổ Mã ở 
Khánh Hòa… và đặc biệt 
là Côn Đảo. Đây được 
xem là đặc sản quý hiếm 
của đảo, đi vào trong tiềm 
thức của người dân qua 
câu ca dao:  

“Ai qua đất Thắm, Bãi Bàng 
Hỏi thăm Ông Đụng, vú 
nàng lớn chưa?”
     Ốc vú nàng có thể được 
chế biến theo nhiều kiểu 
như luộc, nướng hoặc 
làm gỏi… mà hương vị 
của món nào cũng thơm 
ngon, hấp dẫn. Món ốc 
vú nàng luộc được coi là 
món thông dụng nhất vì 
dễ làm. Với món này, ốc 
sau khi được rửa sạch, 

xếp vào nồi rồi đặt lên 
bếp luộc chín. Theo người 
sành ăn, luộc ốc vú nàng 
không cần cho nước bởi 
bản thân ốc vú nàng đã 
có khá nhiều nước. Trong 
khi luộc, đôi khi phải mở 
nồi, dùng đũa đảo ốc cho 
thịt chín đều, sau đó vớt 
ra để nguội. Sau khi luộc 
chín, dùng mũi dao nhỏ 
nạy nhẹ lấy được thịt ốc 
ra khỏi vỏ, rửa sạch ốc rồi 

tưới thêm một lần nước 
sôi. Thịt ốc vú nàng từ 
màu trắng ngà chuyển 
sang màu vàng.
     Theo nhiều du khách 
từng đặt chân đến Côn 
Đảo, nếu thưởng thức 
ẩm thực Côn Đảo mà 
chưa được ăn các món 
chế biến từ ốc vú nàng 
thì coi như chưa được 
cảm nhận hương vị quý 
hiếm từ biển cả.
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Cua Mặt trăng
     Nếu nhìn thấy cua mặt 
trăng trong các tờ gấp 
quảng cáo của các nhà 
hàng, chắc chắn rằng bạn 
sẽ ấn tượng với vẻ ngoài 
cực kỳ “xinh đẹp” của 
nó. Cua mặt trăng sống 
bám theo vách đá nhưng 
lại có nhiều điểm đặc 
biệt so với các loại cua 
biển. Thông thường, vào 
lúc có trăng, cua biển 
thường ốp, thịt không 
ngon. Thế nhưng cua 
mặt trăng vào chu kỳ 
này lại rất ngon, thịt 
chắc, ăn thơm và ngọt.
     Khi cua được luộc 
lên, màu sắc hoàn toàn 
chinh phục mọi thực 
khách. Nhưng bạn chớ 
nóng vội mà thưởng thức 
nhé vì vỏ cua rất cứng. 
Nếu không có dụng cụ 
chuyên để đập cua hoặc 

một cái chày bằng đá 
thật chắc, một cây dao 
thật bén để đập và chặt 
thịt cua ra thì chắc chắn 
rằng bạn không thể dùng 
tay không mà thưởng 
thức được. Độ cứng, chắc 
của cua mặt trăng trong 
họ hàng nhà cua có thể 
xếp hàng đầu bảng.

Tôm hùm đỏ
     Tôm hùm đỏ cũng là 
một trong những món ăn 
mang đậm hương vị từ 
biển. Nó được xem là “vua 
hải sản” ở Côn Đảo.
Thịt tôm hùm đỏ rất dai, 
ngọt và săn chắc tới từng 
thớ thịt. Khi ăn từng 
miếng thịt của chúng, bạn 
sẽ cảm nhận độ giòn, nhai 
sần sật rất sướng miệng. 
Đã vậy loài tôm này còn 
có thêm lớp gạch “chất 
lượng” ở bên trong. Gạch 

đóng thành một dọc vàng 
ươm ở sống lưng con tôm 
và một mảng lớn đóng 
nơi đầu tôm. Ăn gạch tôm 
hùm ngon bổ vô cùng, vị 
béo bùi, béo ngậy của nó 

hẳn có thể dễ dàng chinh 
phục được những thực 
khách khó tính nhất. Đặc 
biệt vào mùa lạnh, lớp 
gạch tôm hùm đỏ dày và 
nhiều lên trông thấy.
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Yến sào Côn Đảo
     Yến sào (tổ yến) là loại 
thực phẩm, vị thuốc quí 
cho con người, được kể 
đến đầu tiên trong bát 
trân (8 loại thức ăn quý): 
Tổ yến, hải sâm, bào ngư, 
hàu lớn, gân hươu nai, 
óc cửu khổng, sừng tê 
giác, bàn tay gấu. Ngày 
xưa, yến sào là loại thức 
ăn chỉ dành cho các bậc 
đế vương với tác dụng 
bồi bổ cơ thể: Bổ huyết, 
thanh nhiệt, tăng sức đề 
kháng, chống lão hóa, 
tăng tuổi thọ…

     Hiện nay, tại Côn Đảo 
có 6 hang yến, trong đó 
4 hang tại 4 hòn đảo: 
Hòn Thỏ, hòn Bông Lan, 
hòn Cau, hòn Tre Nhỏ, 
2 hang thuộc vịnh Đầm 
Tre và mũi Việt Minh, do 
Vườn Quốc gia Côn Đảo 
quản lý . Các hang yến 
tại đây đều có cửa quay 
về hướng Đông – Đông 
Bắc. Người ta đã ví trầm 
hương như là thứ “vàng 
xanh” thì yến sào được 
coi là “vàng trắng”, vì 
1kg yến sào trị giá hàng 
trăm triệu đồng. 

Mực tươi Côn Đảo
     Nếu có dịp ra Côn Đảo, 
bạn hãy thử một lần cùng 
ngư dân đi câu mực trong 
đêm, ăn mực tươi trên 
biển, rồi sau đó thưởng 
thức và cảm nhận thêm 
hương vị mới từ mực một 
nắng, bạn sẽ thấy biển và 
người nơi đây tuyệt vời và 
thú vị như thế nào. 
     Những chú mực ống 
vừa câu lên, chẳng cần 
phải nấu nướng vẫn có thể 
ăn ngay. Chỉ có người đi 
biển mới biết và dám ăn 
những con mực hãy còn 
tươi sống như thế. Dùng 
dao tách đôi con mực theo 
chiều sống lưng, lột nhẹ để 
mật không bị vỡ, bóc bỏ 
hết lớp màng bên ngoài. 
Khi con mực chỉ còn lại 
lớp thịt trắng tinh, cắt 
từng khoanh tròn, chấm 
với nước mắm chanh 
ớt, nhâm nhi thêm chút 
rượu trắng. Đơn giản 
vậy thôi mà thành món 
ngon của những người 
câu mực đêm và đem đến 
những trải nghiệm ẩm 
thực khó quên trong lòng 
du khách. 

     Bên cạnh kiểu “ăn liền” 
trên, mực nướng than 
hồng, chấm muối tiêu 
chanh cũng ngon không 
kém. Vị ngọt của mực, 
cộng với không khí trong 
lành giữa biển dễ khiến 
hồn người bay bổng. 
     Ngoài ra, nhiều người 
đi Côn Đảo thường mua 
mực một nắng về làm 
quà cho người ở nhà. 
Những chú mực ống 
được rửa sạch bằng nước 
biển, xếp trên những vỉ 
tre phơi ngoài nắng, phải 
chọn nơi có nhiều ánh 
nắng, để mực khô nhanh 
và khi phơi thì chỉ phơi 
đủ một nắng mà thôi, 
không phơi nhiều lần. 
Mực phơi xong ăn ngay 
sẽ giữ được độ thơm, 
ngon ngọt.
     Mực một nắng nướng, 
chiên đều rất ngon. Chỉ 
cần gỡ mực từ các vỉ 
tre, ướp với chút gia vị 
ớt, tỏi, đường, dấm cho 
thấm. Phi thơm hành, 
cho mực vào chiên vàng, 
ăn với cơm hay làm món 
nhậu lai rai thì cực kỳ 
hấp dẫn.
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Mắm hàu
     Với người dân Côn 
Đảo, mắm hàu là thứ 
nước chấm bình dân 
không thể thiếu trong 
bữa ăn hàng ngày, đôi 
khi trở thành món ăn 
chính trong những ngày 
biển động. Còn với du 
khách, khi ra thăm đảo, 
lúc về đất liền thường 
mang theo những chai 
mắm hàu để làm quà cho 
người thân thưởng thức.
     Những món ăn chế 
biến từ con hàu biển như 
hàu mù tạt, cháo hàu, 
hàu đúc trứng v.v… đã 
quá quen thuộc với nhiều 
người nhưng mắm hàu 
thì có lẽ còn ít ai biết tới. 
Bởi lẽ, mắm hàu mới được 
làm ra ở Côn Đảo trong 
một vài năm nay, chưa có 
thương hiệu và cũng chưa 
có điều kiện để chu du 
đó đây… Tuy nhiên, nhìn 
từ góc độ ẩm thực, mắm 
hàu đã có một chỗ đứng 
nhất định trong cuộc sống 
thường ngày của người 

dân Côn Đảo, được 
nhiều du khách chấp 
nhận qua những món ăn 
chấm với mắm hàu đậm 
đà hương vị biển.

Mứt hạt bàng
     Không xuất thân 
từ lòng biển cả, nhưng 
những cây bàng không 
biết tự bao giờ đã gắn liền 
với người dân xứ đảo, 
sống trọn đời với tiếng 
sóng vỗ. Cây bàng mọc 
thành hàng thẳng tắp dọc 
theo những con đường 
ven biển, và có mặt ở mọi 
ngóc ngách đường phố. 
Ở Côn Đảo có những cây 
bàng cổ thụ hai ba người 
ôm không xuể. 
     Cây bàng còn là những 
“nhân chứng sống” còn 
sót lại của lịch sử đau 
thương mà oanh liệt. Cây 
bàng là người bạn thân 
thiết của những chiến 
sĩ cách mạng bị lưu đày 
ở nhà tù Côn Đảo. Vào 
những mùa đông giá rét, 
hay mùa hè oi bức, những 

chiếc lá bàng rụng được 
các chiến sĩ lượm về cất 
giấu, lót trên nền đá của 
trại giam nằm, mong 
chống chọi với thời tiết 
khắc nghiệt. Quả bàng và 
cả những chiếc lá bàng 
non có lúc được dùng 
lót dạ qua ngày. Lá bàng 
còn được dùng thay giấy 
để viết thông tin liên lạc 
giữa những bạn tù hay 
chép những vần thơ của 
họ. Mùa cây bàng thay lá 
được những người tù ghi 
dấu tháng năm trôi qua 
chốn địa ngục trần gian 
giữa biển khơi.
     Khi đất nước thống 
nhất, người dân xứ đảo 
lại nghĩ ra món mứt hạt 
bàng độc đáo, có một 
không hai. Mứt có hai loại, 
mặn và ngọt, được rang 
với muối hay với đường. 
Người dân lượm từng 
quả bàng chim ăn rụng, 
đem về phơi khô chừng 
bốn năm nắng rồi dùng 
dao đập vỏ tách lấy hạt. 
Mất vài giờ đồng hồ vừa 

chẻ vừa tách trái bàng, 
dùng tăm khều lấy hạt ra 
cũng chỉ được vài trăm 
gam hạt. Sau đó đem rang 
lên cho khéo để có được 
những hạt bàng mập mạp 
đều nhau.
     Hạt bàng sau khi tách 
ra có màu nâu thẫm như 
màu gỗ, cắn ra làm đôi sẽ 
thấy từng lớp màu trắng 
ngà bên trong xếp cuộn 
vào nhau như từng vòng 
đời của cây. Hạt bàng rang 
có vị bùi bùi và giòn tan 
khi đưa vào miệng. Mứt 
hạt bàng là một món quà 
đặc sản mang đậm dấu ấn 
khi đi du lịch Côn Đảo. 
Nhâm nhi từng hạt bàng 
mà gợi lên trong tâm tư 
bao suy nghiệm, bồi hồi 
cảm xúc về vùng đất lịch 
sử và những con người 
anh hùng, càng thêm quý 
thêm yêu vẻ đẹp thanh 
bình và tinh khiết của một 
Côn Đảo ngày nay vươn 
lên từ quá khứ đau thương 
trở thiên đường du lịch 
nghỉ dưỡng 
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Aristoteles

Onassis 
Ông vua vận tải biển thế kỷ XX

Ngọc hiền

Onassis được coi là một 
trong những doanh nhân vĩ 

đại nhất thế giới sau chiến 
tranh thế giới thứ II. Ông đã 

trở thành một trong những 
người giàu nhất thế giới với 

nhiều tỷ đôla nhờ những 
thành công phi thường trong 
lĩnh vực kinh doanh vận tải 

đường biển.

Khởi nghiệp từ 
nghề buôn thuốc lá
     Aristoteles Onas-
sis (AO) sinh ngày 
15/01/1906 tại vùng 
Izmir thuộc Thổ 
Nhĩ Kỳ nhưng ông 
là người gốc Hy Lạp. 
Năm 1922, khi cuộc 
chiến tranh giữa hai 
quốc gia này xảy ra, 
những người sống 
sót của dòng họ 

Aristoteles Onassis 
buộc phải bỏ trốn 
khỏi vùng Anato-
lien. Lúc đó, AO mới 
16 tuổi và gia tài của 
cả nhà chỉ vỏn vẹn 
có 250 USD. Là trụ 
cột của gia đình, 
ông đã phải làm 
nhiều nghề để kiếm 
sống. Năm 1923, AO 
theo một tàu vận 
tải viễn dương sang 

Argentina kiếm việc 
làm. Công việc đầu 
tiên mà ông đảm 
nhiệm là nhân viên 
trực tổng đài của 
một công ty viễn 
thông. Cuộc sống 
vất vả với gánh nặng 
gia đình của người 
dân nhập cư đã biến 
chàng trai AO sớm 
trở thành người đàn 
ông từng trải. 
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     Với bản tính lanh 
lợi, thông minh, AO đã 
dấn từng bước trên con 
đường kinh doanh từ trẻ. 
Ý tưởng kinh doanh xuất 
hiện sau khi cả nhà AO 
nhập cư vào Argentina. 
Nhận thấy giá thuốc lá tại 
Buênot-Airet rất cao so với 
giá mặt hàng này tại quê 
hương, ông thiết lập một 
đường dây vận chuyển 
thuốc lá theo tàu biển từ 
quê, đích thân ông nhận 
và bán tại Argentina. Đây 
chính là đường dây cung 
cấp thuốc lá từ châu Âu 
sang châu Mỹ đầu tiên. 
Đường dây vận chuyển 
và buôn bán thuốc lá này 
đã mang lại nguồn lợi 
lớn cho bản thân ông và 
gia đình. Sau hơn 4 năm 
chăm chỉ làm việc, cứ tích 
lũy từng đồng xu một qua 
những bao thuốc lá, AO 
đã có số tài sản vượt quá 
một triệu đôla. Nhưng, 
tham vọng kiếm tiền đã 
không buộc được AO 
chuyên tâm vào xây dựng 
và củng cố đường dây 
buôn bán thuốc lá này.

Trở thành ông 
vua ngành vận tải 
đường biển
     Vào tuổi 21, với quyết 
tâm làm giàu bằng sức 
lực và tuổi trẻ, AO đột 
ngột bỏ nghề buôn bán 
thuốc lá đang phát đạt 
để mở một công ty vận 
tải biển riêng. Việc làm 
này của AO đã khiến cho 
gia đình và những người 
quen biết ông vô cùng 
ngạc nhiên và sửng sốt. 
Ông bỏ cả gia tài ra mua 
một lúc 6 con tàu vận tải 
biển - loại tàu chở dầu 
của người Canada. 
     Năm 1933, để có 
những hợp đồng vận tải 
lớn và nắm chắc cơ hội 
làm ăn, AO quyết định 
đưa cả gia đình sang Mỹ 
sinh sống. Công ty vận 
tải tàu biển của ông đóng 
trụ sở tại New York. 
Thiên thời, địa lợi trên 
đất Mỹ đã tạo ra một tên 
tuổi mới trong giới kinh 
doanh vận tải biển. Công 
ty vận tải tàu biển của 
AO là một trong những 
công ty tư nhân đầu tiên 

nhận được các hợp đồng 
vận chuyển dầu từ Chính 
phủ Mỹ.
     Chiến tranh thế giới 
II nổ ra, AO đã nhanh 
chóng nhập cuộc với 
các hợp đồng chở dầu 
béo bở cho quân đội 
Mỹ và cả phe đồng 
minh. Những chiếc tàu 
chở dầu của AO tuy có 
tuổi đời khá cao nhưng 
với tải trọng khổng lồ 
đã trở nên có giá hơn 
bao giờ hết. Giá cước 
vận chuyển trong thời 
buổi chiến tranh tăng 
vọt đồng nghĩa với lợi 
nhuận chảy vào túi AO 
ngày một nhiều lên. 
Có tiền trong tay, AO 
tiếp tục đầu tư đóng 
mới những con tàu chở 
dầu đi biển, chiếc sau 
tải trọng lớn hơn chiếc 
trước. Trong chiến 
tranh thế giới II, AO đã 
đầu tư đóng mới thêm 
20 tàu để đáp ứng nhu 
cầu vận chuyển dầu 
qua các hợp đồng vận 
tải quốc tế được ký kết 
ngày một nhiều.

Du thuyền của Aristoteles Onassis.
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     Từ năm 1945, AO đã 
thực sự trở thành ông 
vua của ngành Vận tải 
biển khi có trong tay đội 
tàu chở dầu khổng lồ với 
gần 50 chiếc và chiếm 
phần lớn thị phần vận 
chuyển mặt hàng này 
bằng đường biển. Tiếng 
tăm của AO nổi như cồn, 
nhưng ông vẫn chưa 
dừng lại ở đó. Vào năm 
1950, các đại gia trong 
ngành Vận tải biển lại 
một phen kinh ngạc khi 
AO cho đóng một chiếc 
tàu thủy khổng lồ với 
chiều dài 236m. Hai thập 
niên sau, AO đã có trên 
100 tàu biển hạng nặng 
với công suất vận chuyển 
lên đến 1,25 triệu tấn 
hàng hóa.

Những bước thăng 
trầm trong sự 
nghiệp của AO 
     Sự khôn ngoan, tinh 
quái và lọc lõi của AO 
trong công việc kinh 
doanh đã mang lại cho 
ông nguồn lợi nhuận 
khổng lồ. Tuy nhiên, 
trong các phi vụ làm ăn, 
nhiều lúc AO cũng phải 
trả giá đắt cho những 
quyết định liều lĩnh của 
mình. Đáng nhớ nhất là 
lần AO bị chính quyền 
Mỹ bắt tạm giam và 
đưa ra tòa án xét xử vì 
hành động bí mật mua 
các tàu chiến của quân 
đội đưa vào sử dụng cho 
mục đích kinh doanh. 
Tuy không bị giam cầm 
nhưng AO buộc phải nộp 

phạt tới 7 triệu USD. Số 
tiền đó đã “mua” được 
sự bình yên và củng cố 
thêm quyền lực của AO 
trên thương trường vận 
tải đường biển.  
     Qua phi vụ đáng nhớ 
này, AO đã có những 
bước thay đổi về sách 
lược làm ăn của mình. 
Ông đã đầu tư không tiếc 
tay cho việc xây dựng các 
mối quan hệ thân thích 
với những nhân vật có 
tầm ảnh hưởng lớn trên 
thế giới lúc bấy giờ. Các 
lâu đài, biệt thự, khách 
sạn nổi tiếng xa hoa của 
AO chính là nơi nghỉ 
ngơi, giải trí, gặp gỡ và 
ký kết làm ăn giữa AO 
với những nhân vật “tai 
to, mặt lớn”. Một trong 

Đảo Scorpions - nơi Aristoteles Onassis sống những năm tháng cuối đời.
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những nơi mà AO dùng 
để tiếp đón các nhân 
vật nổi tiếng trên chính 
trường và thương trường 
lúc bấy giờ phải kể đến 
tòa lâu đài đặc biệt được 
xây dựng trên một con 
tàu khổng lồ giữa biển 
khơi mang tên Yacht 
Christian. Đây cũng 
được coi là văn phòng 
làm việc chính của AO. 
     Trong những địa danh 
AO có cơ hội đầu tư xây 
dựng các khu nghỉ mát, 
khách sạn cao cấp, văn 
phòng làm việc khắp 
nơi trên thế giới, vương 
quốc Monaco chính là 
nơi AO coi là tổng hành 
dinh thứ 2 sau New York. 
Tại vương quốc này, 
bằng tài ngoại giao lịch 
thiệp, khôn ngoan, AO 
đã se duyên đôi lứa cho 
ông hoàng Monaco với 
nữ diễn viên điện ảnh 
Mỹ nổi tiếng lúc bấy giờ 
- Grace Kelly. Gia đình 
các ông hoàng, bà chúa, 
các đại gia dầu mỏ vùng 
Ảrập thường xuyên đến 
nghỉ ngơi, giải trí tại các 
lâu đài nguy nga tráng lệ 
của AO. 
     Những năm 60 của 
thế kỷ trước, công việc 
làm ăn của AO phất lên 
như diều gặp gió nhờ 
những mối quan hệ đã 
được tỏa thuận ngầm 
độc quyền chở dầu cho 
Ảrập Xê-út. Để thực 
hiện thỏa thuận này, cứ 
mỗi tháng, AO lại phải 
đóng thêm một chiếc tàu 
chở dầu mới.   
     Song, ở đời không ai 
học được chữ ngờ. Khi 
sự nghiệp kinh doanh 
của AO tưởng như 
không có điểm dừng 

cũng chính là lúc AO 
bị đưa vào danh sách 
đen. Lý do AO bị để 
ý chính là ảnh hưởng 
quá lớn từ những đội 
tàu chở dầu của AO 
tới nền kinh tế Mỹ nói 
riêng và kinh tế thế giới 
nói chung. Nhiều công 
trình nghiên cứu đánh 
giá tầm ảnh hưởng của 
AO còn lớn hơn cả uy 
tín của một quốc gia. 
Chính vì thế, nhất cử 
nhất động của AO đều 
bị đưa vào tầm ngắm. 
     Thế nhưng, AO không 
hề tỏ ra nao núng. Số 
phận lại mỉm cười với 

AO khi cuộc chiến kênh 
đào Suez nổ ra và đội 
tàu thế giới không kham 
nổi việc vận chuyển dầu 
phục vụ các nước tham 
chiến. Đội tàu chở dầu 
hơn 100 chiếc của AO 
đang bị thất nghiệp lại 
có cơ hội khuynh đảo thị 
trường. AO đã tự định 
giá cước vận chuyển 
trong giai đoạn cuộc 
chiến kênh đào Suez 
nóng bỏng nhất và thu 
về nguồn lợi tài chính 
không nhỏ.
     Nhưng, bất ngờ hơn 
những quyết định kinh 
doanh từ trước đến nay, 

khi mà thời cơ hốt bạc 
vẫn đang ở trong tầm tay 
thì AO tuyên bố: “Tiền 
không phải là mục đích 
của cuộc sống. Biết vui 
chơi và tận hưởng cuộc 
sống mới quan trọng”. 
Sau tuyên bố này, Aristo-
teles Onassis bỏ lại tất cả 
sự nghiệp, ngai vàng của 
một ông vua trong lĩnh 
vực kinh doanh vận tải 
biển trở về sống tại hòn 
đảo Scorpions xinh đẹp 
của Hy Lạp và trút hơi 
thở cuối cùng vào ngày 
15/3/1975 trong tiếng 
sóng vỗ về của biển Địa 
Trung Hải 
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Sưu tầm tem
thú chơi tao nhã

Mạnh Hùng

Những con tem 

là sứ giả của các 

nước từ xa xăm tận 

chân trời. Họ cho 

ta hiểu thấu những 

tâm tư, nguyện 

vọng, phong tục 

tập quán của họ.

Kể từ khi ra 
đời vào năm 
1840 tại 
nước Anh, 

mỗi con tem là một 
tác phẩm nghệ thuật 
thu nhỏ với tính chất 
đồ họa đặc biệt, và do 
nguyên tắc tem không 
được tái bản (trừ tem 
phổ thông) nên tem 
ngày càng trở nên quý 
hiếm. Từ đó, môn sưu 
tập tem đã ra đời và trở 
thành một trong những 
thú sưu tập phổ biến 
nhất trên thế giới. Chỉ 
riêng ở Mỹ, ước tính đã 
có hơn 2 triệu người 
theo đuổi sở thích này.  
     Người chơi tem 
thường sưu tập theo 
chủ đề mình ưa thích. 
Kiến thức về chủ đề 

sưu tập rất quan trọng 
trong việc hiểu sâu bộ 
sưu tập. Vì vậy, nhiều 
nhà sưu tập tem cũng 
là những chuyên gia 
trong một lĩnh vực nào 
đó. Năm 1841, phong 
trào sưu tập tem xuất 
hiện tại Anh và nhanh 
chóng lan rộng ra 
nhiều nước. Liên đoàn 
Tem chơi quốc tế (FIP) 
được thành lập ngày 
26/6/1926 tại Paris 
(Pháp), Liên đoàn Tem 
chơi châu Á - Thái 
Bình Dương (FIAP) 
được thành lập ngày 
14/9/1974 tại Singapore 
và Hội Tem Việt Nam 
được thành lập ngày 
30/12/1960. Nhiều 
nguyên thủ quốc gia, 
như Nữ hoàng Anh 

hiện nay, sở hữu một 
bộ sưu tập tem nổi 
tiếng thế giới mà nhiều 
nhà sưu tập chuyên 
nghiệp phải mơ ước. 
     Tem có một vị trí 
đặc biệt trong văn hóa 
mỗi nước, những con 
tem hiếm được xem là 
báu vật và biểu tượng 
văn hóa quan trọng. 
Một trong những con 
tem hiếm nhất ở Trung 
Quốc - con tem thời 
nhà Thanh - vừa được 
mua với giá 890.000 
USD tại một phiên 
đấu giá kết thúc ngày 
1/7/2013, tổ chức đấu 
giá Liên Á ở Hong 
Kong cho biết.
     Bắt đầu từ số này, Tạp 
chí Biển trân trọng giới 
thiệu một phần bộ sưu 

tập tem chuyên đề về 
hàng hải (tàu biển, cảng 
biển, đèn biển, bốc dỡ 
hàng, sửa chữa tàu biển, 
thám hiểm hàng hải, 
tai nạn hàng hải,…) của 
nhà sưu tập Ngô Khắc 
Lễ. Với  hàng chục năm 
sưu tập và hơn 30 năm 
trong nghề hàng hải, 
ông đã có những bộ tem 
đoạt giải thưởng quốc 
gia và quốc tế. Ngoài 
công việc chính là tư vấn 
hàng hải (Trọng tài viên 
Trung tâm Trọng tài 
quốc tế Việt Nam), ông 
hiện là Phó chủ tịch Hội 
Tem Hà Nội. Tạp chí tin 
tưởng rằng, qua bộ sưu 
tập của ông, bạn đọc 
thêm yêu cuộc sống, 
yêu biển và yêu nghề 
hàng hải 
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Bộ sưu tập tem chuyên đề về hàng hải của nhà sưu tập Ngô Khắc Lễ

VĂN HÓA XÃ HỘI

08 - 2013 | biển | 79



VMS -  outh

80 | biển | 08 - 2013

Mai em về cho anh gửi trái bàng vuông
Quà đặc sản của Trường Sa ta đó

Bốn cạnh góc vuông, vuông vuông nho nhỏ
Rất lạ lùng mà rất đỗi thân thương

Mai em về cho anh gửi trái bàng vuông
Gửi sống tim anh, gửi tình anh đó

Gửi khúc hát ru của người lính đảo
Về với đất liền, thành phố, ruộng nương

Trái bàng vuông có tử thuở hồng hoang
Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Lát, An Bang…

Dựng chiên lũy quanh vòng cung biển đảo
Thành rừng chông, rừng mác biên cương

Trái bàng vuông mặn chất lính Trường Sa
Rất mộc mạc nhưng vô cùng gan góc
Nơi chú chó giàn DK không biết sủa
Chỉ dập dờn theo những cánh hải âu

Em vun trồng chăm sóc trái bàng vuông
Khi nhớ anh thấy màu xanh biển đảo
Chắc tay súng, ngăn từ xa giông bão

Triệu trái bàng….
  Triệu con mắt…
    Đại dương!

Trái bàng
vuông Thanh Ngọc

VMS -  outh
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Nắng qua rồi chiều biển mênh mông
Con sóng bạc vỗ ào thấp thoáng

Người lữ khách mơ màng lưỡng lự
Biển chiều nay vọng mãi những tâm tư.

Đi bên biển ta như con sóng
Lúc thanh bình lúc lại sục sôi

Ngày bình yên biển lại gọi mời
Ta yêu biển có hình em trong đó.

Hôn mái tóc nhẹ nhàng lời gió
Ngỡ như em đang vội vàng vàng

Anh trở về ký ức thời gian
Xa xa lắm những ngày xưa yêu ấy…

Biển chiều nay ngập tràn sắc biếc
Sóng đang xô níu kéo bước chân

Nhớ dáng em như một thiên thần
Anh mãi nhìn biển ào ạt lâng lâng…

Nguyễn Văn Kỷ

Biển 
Chiều
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Luận bàn về giải quyết tranh chấp 

Biển Đông (Phần II)

Với vấn đề chủ quyền biển đảo và các 
tranh chấp trên biển Đông, Việt Nam đã 

nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp, bao gồm 
việc tuyên bố vùng lãnh hải, vùng tiếp 

giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa, ký kết các hiệp định song phương, đa 

phương… trên tinh thần hòa bình, hợp 
tác, hỗ trợ nhau cùng có lợi và phù hợp 

với luật pháp quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

Đảo Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa - Việt Nam.

Các cam kết pháp lý
     Do hoàn cảnh chiến 
tranh, Việt Nam chỉ thực 
sự có điều kiện ban hành 
quy định pháp lý về biển kể 
từ năm 1977. Với Tuyên bố 
ngày 12/5/1977, Việt Nam 
trở thành nước đầu tiên 
trong khu vực thiết lập vùng 
đặc quyền kinh tế 200 hải 
lý. Việt Nam cũng là một 
trong những nước đầu tiên 
ở Đông Nam Á phê chuẩn 

Công ước Luật Biển 1982 
(ngày 23/6/1994) trước khi 
Công ước có hiệu lực (ngày 
16/11/1994). Các văn bản 
pháp lý cơ bản về biển của 
nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam bao gồm:
•     Tuyên bố của Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ngày 
12/5/1977 về lãnh hải, vùng 
tiếp giáp, vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa;
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•     Tuyên bố của Chính 
phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam về đường cơ sở 
dùng để tính chiều rộng 
lãnh hải Việt Nam ngày 
12/11/1982;
•     Các bộ luật như: Luật 
Hàng hải, Luật Dầu khí 
(1994), Luật Thủy sản 
(2003), Luật Biên giới 
quốc gia (2003),  Luật 
Biển Việt Nam (2012); 
các Nghị định của Chính 
phủ quy định cụ thể 
về xử lý vi phạm hành 
chính trong các hoạt 
động liên quan đến biển 
như môi trường, thủy 
sản, hàng hải, dầu khí, 
đảm bảo an ninh quốc 
phòng trên các vùng biển 
Việt Nam.
     Đến nay, Việt Nam 
đã ký kết Hiệp định về 
vùng nước lịch sử với 
Campuchia năm 1982. 
Việt Nam cũng đã giải 
quyết xong vấn đề phân 
định các vùng biển với 
Thái Lan trong vịnh 
Thái Lan năm 1997, với 
Trung Quốc trong vịnh 
Bắc Bộ năm 2000 và 
phân định thềm lục địa 
với Indonesia năm 2003. 
Ngoài ra, trong lúc chưa 
có giải pháp phân định 
cuối cùng, Việt Nam và 

Malaysia đã thỏa thuận 
hợp tác khai thác chung 
khu vực thềm lục địa 
chồng lấn giữa hai nước 
năm 1992. Hiện nay, Việt 
Nam, Malaysia và Thái 
Lan đang bàn về thỏa 
thuận khai thác chung 
vùng chồng lấn giữa 3 
nước. Trong thời gian 
tới, Việt Nam cùng với 
các nước có liên quan 
tiếp tục giải quyết các 
khu vực chồng lấn khác. 
Hiệp định về vùng nước 
lịch sử Việt Nam - Cam-
puchia có ý nghĩa hết 
sức quan trọng là đã giải 
quyết được vấn đề chủ 
quyền các đảo giữa hai 
nước, một vấn đề phức 
tạp kéo dài nhiều năm 
chưa giải quyết được, tạo 
cơ sở pháp lý để hai nước 
quản lý, bảo vệ, khai thác 
các vùng biển của mình, 
góp phần tạo môi trường 
an ninh trật tự chung 
trên biển, củng cố và 
phát triển mối quan hệ 
hữu nghị và hợp tác giữa 
hai nước.
     Hiệp định phân định 
thềm lục địa và vùng 
đặc quyền kinh tế giữa 
Việt Nam và Thái Lan là 
hiệp định phân định đầu 
tiên trong khu vực Đông 
Nam Á sau khi Công ước 

Luật Biển 1982 có hiệu 
lực. Đây cũng là Hiệp 
định phân định biển đầu 
tiên của Việt Nam trong 
bối cảnh Việt Nam đang 
phải tiếp tục đàm phán 
phân định các vùng biển 
và thềm lục địa chồng 
lấn, giải quyết tranh chấp 
chủ quyền trên hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa với nhiều quốc gia 
khác xung quanh Biển 
Đông. Hiệp định này 
không những tạo ra một 
thực tiễn quốc tế tốt mà 
còn có ý nghĩa thúc đẩy 
tiến trình giải quyết các 
tranh chấp trên Biển 
Đông giữa các nước có 
liên quan theo luật pháp 
và thực tiễn quốc tế, đặc 
biệt là Công ước Luật 
Biển 1982.
     Sau Hiệp định phân 
định các vùng biển giữa 
Việt Nam và Thái Lan 
ký năm 1997, Hiệp định 
phân định vịnh Bắc Bộ 
đã xác định rõ ràng biên 
giới lãnh hải giữa nước 
ta và Trung Quốc ở khu 
vực ngoài cửa sông Bắc 
Luân, phân định rõ ràng 
phạm vi vùng đặc quyền 
kinh tế và phạm vi thềm 
lục địa của hai nước 
trong Vịnh. Hiệp định 
đã ghi nhận cam kết của 

hai bên tôn trọng chủ 
quyền, quyền chủ quyền 
và quyền tài phán của 
mỗi bên trong phạm vi 
các vùng biển của mình. 
Hiệp định cũng đề ra 
cách giải quyết khi xảy 
ra trường hợp hai bên 
chung nhau các mỏ tài 
nguyên khoáng sản nằm 
trong Vịnh.
     Đối với Việt Nam, 
việc ký Hiệp ước biên 
giới trên đất liền Việt 
Nam - Trung Quốc năm 
1999 và Hiệp định phân 
định vịnh Bắc Bộ năm 
2000 tạo nên một cơ sở 
pháp lý vững chắc để 
quản lý biên giới, lãnh 
thổ, thực hiện mục tiêu 
là xây dựng biên giới 
Việt Nam - Trung Quốc 
thành biên giới hòa bình, 
hữu nghị, ổn định lâu 
dài, và tạo động lực thúc 
đẩy, tăng cường quan 
hệ hai nước, góp phần 
ổn định hòa bình trong 
khu vực. Trong bối cảnh 
chung của vịnh Bắc Bộ, 
căn cứ vào Công ước 
Luật Biển 1982 và thực 
tiễn quốc tế, thỏa thuận 
về vùng đánh cá chung 
là thỏa thuận thích hợp, 
có nguyên tắc và có thời 
hạn, bảo đảm được lợi 
ích chính đáng của ngư 

Đảo Trường Sa.
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dân hai nước, vì mục 
đích lớn hơn và mang 
tính lâu dài hơn cho sự 
ổn định và phát triển của 
cả hai bên. 
     Vùng chồng lấn thềm 
lục địa giữa Việt Nam 
và Indonesia có tiềm 
năng dầu khí và có vai 
trò quan trọng trong 
việc đảm bảo an ninh 
quốc phòng đối với cả 
hai nước trong bối cảnh 
còn tồn tại những tranh 
chấp hết sức phức tạp 
trên Biển Đông. Do vậy 
việc ký Hiệp định phân 
định thềm lục địa giữa 
hai nước có ý nghĩa hết 
sức quan trọng, như: đã 

phân định rõ ràng phạm 
vi vùng thềm lục địa của 
hai nước; đề ra cách giải 
quyết khi xảy ra trường 
hợp hai bên chung nhau 
các mỏ nằm trên đường 
ranh giới thềm lục địa 
giữa hai nước; góp phần 
tạo cục diện có lợi cho cả 
hai nước trên Biển Đông; 
tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thúc đẩy hơn 
nữa sự hợp tác nhiều 
mặt giữa hai nước; thúc 
đẩy quan hệ với các nước 
láng giềng khác, vì lợi ích 
hòa bình, ổn định, hợp 
tác và phát triển trong 
khu vực và trên thế giới; 
là một mẫu mực tốt trong 

việc giải quyết các tranh 
chấp trên biển bằng các 
giải pháp hòa bình, trên 
cơ sở của luật pháp quốc 
tế, đặc biệt là Công ước 
Luật Biển 1982.
     Ngoài ra, Việt Nam đã 
thực hiện các thỏa thuận 
quá độ, như: Thỏa thuận 
hợp tác khai thác chung 
thềm lục địa chồng lấn 
với Malaysia; Đàm phán 
hợp tác tại vùng chồng 
lấn thềm lục địa giữa ba 
nước Việt Nam, Malaysia 
và Thái Lan trong vịnh 
Thái Lan rộng khoảng 
800 km2. Trong thời gian 
tới, nước ta sẽ phải tiếp 
tục giải quyết các vấn đề 

sau: (a) Đàm phán phân 
định vùng đặc quyền 
kinh tế giữa Việt Nam 
và Indonesia; (b) Đàm 
phán phân định thềm lục 
địa và vùng đặc quyền 
kinh tế giữa Việt Nam 
và Malaysia; (c) Đàm 
phán phân định thềm lục 
địa chồng lấn giữa Việt 
Nam – Malaysia - Thái 
Lan; (d) Đàm phán phân 
định các vùng biển giữa 
Việt Nam và Campuchia 
trong vùng nước lịch sử; 
và (e) Đàm phán phân 
định vùng biển ngoài cửa 
Vịnh Bắc Bộ giữa Việt 
Nam - Trung Quốc.
     Đầu tháng 5/2009, 
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Việt Nam nộp Báo cáo 
chung với Malaysia về 
khu vực thềm lục địa mở 
rộng ở phía Nam Biển 
Đông và Báo cáo riêng 
của Việt Nam về khu 
vực thềm lục địa ở khu 
vực phía Bắc. Thông qua 
đó, Việt Nam tiếp tục 
khẳng định chủ quyền 
của mình đối với hai 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa; khẳng định 
chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán 
của Việt Nam đối với các 
vùng biển và thềm lục 
địa theo quy định của 
Công ước Luật Biển 1982; 
tuân thủ và hoàn toàn 
phù hợp với các quy định 

Công ước Luật Biển 1982 
và tôn trọng các điều 
ước, hiệp định quốc tế về 
phân định biển đã được 
ký kết giữa các nước liên 
quan; không ảnh hưởng 
đến việc phân định biển 
giữa Việt Nam và các 
nước liên quan sau này 
và để thực hiện quyền 
của một quốc gia thành 
viên của Công ước Luật 
Biển 1982, như nhiều 
quốc gia thành viên khác 
đã làm. 
6 nguyên tắc giải quyết 
tranh chấp.
     Ngay sau khi Trung 
Quốc đưa yêu sách 
“đường lưỡi bò” ra Liên 
hiệp quốc, Việt Nam 

(2009) và lần lượt là 
Indonesia (7/2010) và 
Philippines (4/2011) đã 
chính thức gửi công hàm 
đến Liên hiệp quốc phản 
đối yêu sách phi lý này. 
Mỹ cũng gián tiếp bác 
bỏ yêu sách này qua việc 
nêu không chấp nhận các 
yêu sách biển không xuất 
phát từ các cấu trúc đất 
liền. Nhiều học giả quốc 
tế (Pháp, Bỉ, Mỹ, Indo-
nesia, Singapore, Pháp, 
Ấn Độ, Australia,…) và 
cả một số học giả Trung 
Quốc cũng khẳng định 
tính phi pháp của yêu 
sách “đường lưỡi bò” trên 
Biển Đông. 
     Trong kết luận bài viết 

“Biển Đông: Những điều 
hoang đường và sự thật 
của đường lưỡi bò” (Tạp 
chí Diplomatie, No.36, 
tháng 1-2/2009), Dan-
iel Schaeffer cho rằng: 
Đường lưỡi bò có thể 
còn tồn tại một thời gian 
dài nữa mặc dù nó đang 
trở nên mờ nhạt trong 
tâm trí của một số người 
Trung Quốc muốn đất 
nước mình là một thành 
viên tin cậy của Công 
ước Luật Biển 1982. 
Những đòi hỏi chủ quyền 
của Trung Quốc đối với 
Biển Đông thật khó có 
thể biện minh. Việc từ bỏ 
hoàn toàn đường lưỡi bò 
sẽ khắc phục hoàn toàn 

Hoàng hôn Song Tử Tây.
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được tình trạng mập mờ 
cản trở thực tiễn, làm 
cho các cuộc đàm phán 
giữa các nước trong khu 
vực trở nên khách quan 
hơn và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc cùng 
khai thác tài nguyên 
tại một số khu vực ít ỏi 
không tranh chấp... 
Để tạo cơ sở pháp lý 
vững chắc cho việc bảo 
vệ chủ quyền biển đảo 
của Việt Nam, phát triển 
kinh tế biển kết hợp với 
đảm bảo an ninh, quốc 
phòng trên biển, ngày 
21/6/2012, tại kỳ họp 
thứ 3 Quốc hội nước 

CHXHCN Việt Nam 
khóa XIII đã thông qua 
Luật Biển Việt Nam với 
55 điều, 7 chương. Về cơ 
bản, Luật Biển Việt Nam 
đã cụ thể hóa một số quy 
định của Công ước Luật 
Biển 1982 vào hoàn cảnh 
cụ thể của Việt Nam và 
đồng thời một lần nữa 
khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam trên hai 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa (Điều 1). Luật 
Biển Việt Nam cũng đưa 
ra quy định các nguyên 
tắc và chính sách quản lý 
và bảo vệ biển Việt Nam, 
trong đó nhấn mạnh đến 

việc: phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, thực hiện 
mọi biện pháp cần thiết 
bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo của Việt Nam, mọi 
cơ quan, tổ chức, công 
dân có trách nhiệm bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo; 
Chính phủ thống nhất 
quản lý nhà nước về biển 
trong cả nước,...
     Đối với các tranh chấp 
liên quan đến chủ quyền 
ở biển Đông, Luật Biển 
Việt Nam quy định rõ 
giải quyết các tranh chấp 
bằng các biện pháp hòa 
bình, trên cơ sở tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia, phù hợp với Công 
ước Luật Biển 1982, pháp 
luật và thực tiễn quốc 
tế. Luật Biển Việt Nam 
được xem là cơ sở pháp 
lý quan trọng để quản lý, 
bảo vệ và phát triển kinh 
tế biển, đảo của nước 
ta, trong đó đặc biệt là 2 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Với tư cách 
là thành viên của Liên 
hiệp quốc, Việt Nam 
luôn tôn trọng chủ quyền 
vùng biển, toàn vẹn lãnh 
thổ của các nước khác, 
và yêu cầu các nước tôn 
trọng chủ quyền toàn vẹn 
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lãnh thổ của Việt Nam, 
đồng thời không loại trừ 
quyền sử dụng vũ lực để 
tự vệ chính đáng theo 
Hiến chương Liên hiệp 
quốc. 
     Thỏa thuận 6 nguyên 
tắc giải quyết vấn đề trên 
biển do hai Tổng bí thư 
Đảng Cộng sản Trung 
Quốc Hồ Cẩm Đào và 
Đảng cộng sản Việt 
Nam Nguyễn Phú Trọng 
chứng kiến ký kết vào 
ngày 11/10/2011 là cơ sở 
chính sách quan trọng để 
giải quyết vấn đề tranh 
chấp biển giữa hai nước ở 
Biển Đông theo cách tiếp 
cận hòa bình nói trên. 
Đó là: 
1- Lấy đại cục quan hệ 
hai nước làm trọng, xuất 
phát từ tầm cao chiến 
lược và toàn cục, dưới sự 
chỉ đạo của phương châm 
“láng giềng hữu nghị, hợp 
tác toàn diện, ổn định lâu 
dài, hướng tới tương lai” 
và tinh thần “láng giềng 
tốt, bạn bè tốt, đồng chí 
tốt, đối tác tốt”, kiên trì 
thông qua hiệp thương 
hữu nghị, xử lý và giải 
quyết thỏa đáng vấn đề 

trên biển, làm cho Biển 
Đông trở thành vùng biển 
hòa bình, hữu nghị, hợp 
tác, đóng góp vào việc 
phát triển quan hệ đối tác 
hợp tác chiến lược toàn 
diện Việt Nam-Trung 
Quốc, góp phần duy trì 
hòa bình và ổn định trong 
khu vực.
2. Trên tinh thần tôn 
trọng đầy đủ chứng cứ 
pháp lý và xem xét các 
yếu tố liên quan khác như 
lịch sử…, đồng thời chiếu 
cố đến quan ngại hợp lý 
của nhau, với thái độ xây 
dựng, cố gắng mở rộng 
nhận thức chung, thu hẹp 
bất đồng, không ngừng 
thúc đẩy tiến trình đàm 
phán. Căn cứ chế độ pháp 
lý và nguyên tắc được xác 
định bởi luật pháp quốc 
tế trong đó có Công ước 
Liên hiệp quốc về Luật 
Biển năm 1982, nỗ lực 
tìm kiếm giải pháp cơ bản 
và lâu dài mà hai bên đều 
có thể chấp nhận được 
cho các vấn đề tranh chấp 
trên biển.
3- Trong tiến trình đàm 
phán vấn đề trên biển, 
hai bên nghiêm chỉnh 

tuân thủ thỏa thuận và 
nhận thức chung mà 
Lãnh đạo cấp cao hai 
nước đã đạt được, thực 
hiện nghiêm túc nguyên 
tắc và tinh thần của 
“Tuyên bố ứng xử của các 
bên ở Biển Đông” (DOC). 
Đối với tranh chấp trên 
biển giữa Việt Nam-
Trung Quốc, hai bên giải 
quyết thông qua đàm 
phán và hiệp thương hữu 
nghị. Nếu tranh chấp liên 
quan đến các nước khác, 
thì sẽ hiệp thương với các 
bên tranh chấp khác.
4- Trong tiến trình tìm 
kiếm giải pháp cơ bản và 
lâu dài cho vấn đề trên 
biển, trên tinh thần tôn 
trọng lẫn nhau, đối xử 
bình đẳng, cùng có lợi, 
tích cực bàn bạc thảo 
luận về những giải pháp 
mang tính quá độ, tạm 
thời mà không ảnh hưởng 
đến lập trường và chủ 
trương của hai bên, bao 
gồm việc tích cực nghiên 
cứu và bàn bạc về vấn đề 
hợp tác cùng phát triển 
theo những nguyên tắc đã 
nêu tại điều 2 của Thỏa 
thuận này.

5- Giải quyết các vấn đề 
trên biển theo tinh thần 
tuần tự tiệm tiến, dễ 
trước khó sau. Vững bước 
thúc đẩy đàm phán phân 
định vùng biển ngoài cửa 
Vịnh Bắc Bộ, đồng thời 
tích cực bàn bạc về vấn đề 
hợp tác cùng phát triển 
tại vùng biển này. Tích 
cực thúc đẩy hợp tác trên 
các lĩnh vực ít nhạy cảm 
như bảo vệ môi trường 
biển, nghiên cứu khoa 
học biển, tìm kiếm, cứu 
hộ cứu nạn trên biển, 
phòng chống, giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai. Nỗ 
lực tăng cường tin cậy lẫn 
nhau để tạo điều kiện cho 
việc giải quyết các vấn đề 
khó khăn hơn. 
6- Hai bên tiến hành cuộc 
gặp định kỳ Trưởng đoàn 
đàm phán biên giới cấp 
Chính phủ một năm hai 
lần, luân phiên tổ chức, khi 
cần thiết có thể tiến hành 
các cuộc gặp bất thường. 
Hai bên nhất trí thiết lập 
cơ chế đường dây nóng 
trong khuôn khổ đoàn đại 
biểu cấp Chính phủ để kịp 
thời trao đổi và xử lý thỏa 
đáng vấn đề trên biển 

Đảo An Bang - quần đảo Trường Sa - Việt Nam.
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Dành trọn
cuộc đời
nghiên cứu
Hoàng Sa,
Trường Sa

Tiến sĩ Nguyễn Nhã

Đây là lần thứ tư tôi đến 
thăm Tiến sĩ Nguyễn 

Nhã. Nơi ông tiếp khách 
là căn phòng đầy những 
bức ảnh và các kỷ niệm 
với hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. Giống 

như những lần trò chuyện 
trước, các câu chuyện của 

ông đều xoay quanh hai 
quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa. Những người 
bạn, các ký ức ùa về trong 
lời kể của ông như những 

câu chuyện chỉ mới xảy ra 
ngày hôm qua…

Trinh Nguyên

Lòng yêu biển đảo 
và ý thức dân tộc
     Lúc ông bắt đầu 
quan tâm đến hai 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa là khi biển 
Đông dậy sóng dữ dội 
nhất. Khi đó Hoàng Sa 
bị Trung Quốc cưỡng 
chiếm vào năm 1974. 
Ông băn khoăn tự 
hỏi: “Làm thế nào để 
chứng minh Hoàng Sa, 
Trường Sa là của Việt 
Nam trước cộng đồng 
quốc tế?”. Ý thức dân 
tộc trỗi dậy, ông bắt 
đầu tìm kiếm tài liệu 
về hai quần đảo máu 
thịt của đất nước. Ông 
nhớ lại: “Từ hồi làm 
hai luận văn cao học 
giáo dục và cao học 

lịch sử, tôi đọc sách báo 
cũng đã biết tới quần 
đảo Hoàng Sa, nhưng 
chưa chính thức bắt 
đầu nghiên cứu. Vào 
mồng 3 Tết năm 1974, 
tôi đi thăm giáo sư 
Nguyễn Đăng Thục – 
hồi đó là khoa trưởng 
trường Đại học Văn 
khoa Sài Gòn thì mới 
nghe đài phát thanh 
nói về chiến sự Hoàng 
Sa. Tức là, Trung Quốc 
đánh chiếm Hoàng Sa. 
Khi ấy, tôi là chủ nhiệm 
Tập san Sử địa – một 
tạp chí chuyên các bài 
nghiên cứu. Tôi nghĩ 
rằng, với tư cách là 
người chủ biên của một 
tạp chí nghiên cứu sử 
địa thì chúng tôi cần 

phải đi sâu, tìm hiểu sự 
thật lịch sử của Hoàng 
Sa và cả Trường Sa. Thế 
là tôi quyết định chủ 
biên số đặc khảo Hoàng 
Sa và Trường Sa”. 
     Tuy nhiên, mọi 
chuyện không đơn 
giản như ông nghĩ. Lúc 
ấy, Tiến sĩ Nguyễn Nhã 
đã triệu tập một buổi 
họp với các biên tập. 
Phần lớn các ý kiến 
đều không đồng tình 
với ông. Bởi, đây là tạp 
chí chuyên môn, đã có 
uy tín, không nên đụng 
chạm đến những vấn 
đề thời sự, chính trị. 
Trước sự phản đối của 
mọi người, ông vẫn 
quyết tâm, nỗ lực thực 
hiện đặc san. Ông tự 

VMS -  outh
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thân vận động, tìm kiếm 
nguồn tư liệu khắp nơi: 
“Ngoài sự phản đối của 
nhiều người thì khó khăn 
nhất của tôi lúc đó là tài 
liệu về Hoàng Sa, Trường 
Sa hầu như không có. 
Báo chí thời đó cũng chỉ 
bàn chuyện thời sự chứ 
không đưa ra nguồn tài 
liệu nào hoặc cho biết 
nguồn tư liệu nào đáng 
tin cậy để xem, đọc và 
nghiên cứu. Thời điểm 
đó, gần như chưa có một 
tài liệu nào có bề dày 
cả. Các nhà nghiên cứu 
cũng chưa có ai đi sâu, 
chưa có ai quan tâm. 
Thế nên, tôi mới gửi thư 
đi khắp mọi nơi trên thế 
giới với hy vọng ai đó có 

tài liệu thì gửi về cho tôi. 
Rất may ở các quốc gia 
tôi gửi thư tới, có nhiều 
người nghiên cứu như tôi 
quan tâm đến Hoàng Sa 
khi họ thấy Trung Quốc 
chiếm đóng. Trong vòng 
3 tháng, tôi đã nhận 
được những tài liệu từ 
Paris của học giả Hoàng 
Xuân Hãn – một trong 
những chuyên gia hàng 
đầu nghiên cứu sử  ở thế 
kỷ 20 của Việt Nam, rồi 
bài viết công phu của 
Lãng Hồ  từ Tokyo, hay 
của Quốc Tuấn  ở New 
Delhi. Cùng lúc đó, ở 
trong nước, tôi xây dựng 
một nhóm làm thư tịch, 
chú giải. Chúng tôi đi tất 
cả các thư viện, tìm kiếm 

những bài báo viết từ 
xưa đến nay, bằng tất cả 
thứ tiếng”.
     Bằng tất cả nỗ lực, 
ông hoàn thành số đặc 
khảo Tập San Sử Địa 
số 29, chủ đề về Hoàng 
Sa, Trường Sa. Trong 
đó, tiến sĩ Nguyễn Nhã 
đóng góp 4 bài. Tuy 
nhiên, ông không cho 
ra mắt ngay trong năm 
1974 mà chờ đợi 1 năm 
sau. Vào năm 1975, 
sau sự kiện 1 năm thất 
thủ Hoàng Sa, ông mới 
phát hành Tập san và 
tổ chức một triển lãm 
trình bày những tư liệu 
chứng minh chủ quyền 
của Hoàng Sa, Trường 
Sa thuộc về Việt Nam. 

Đảo Trưởng Sa - quần đảo Trường Sa - Việt Nam (Ảnh: Diệu Hương).
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Triển lãm này khai 
trương với sự chứng 
kiến của 5 quốc lão, từ 
80 tuổi trở lên. 
     “Khi tôi trình bày 
triển lãm này do Nhóm 
Chủ Trương Tạp San 
Sử Địa cùng với Ủy Ban 
Vận Động Xây Dựng 
Đền Thờ Quốc Tổ Hùng 
Vương và Vovinam Việt 
Võ Đạo với tính cách 
Trưởng ban Tổ chức,  
trước 5 vị quốc lão và 

quan khách, tôi phát 
biểu và mọi người đã 
khóc vì xúc động. Chính 
vì vậy, hồi đó báo chí 
đăng tin, bài, tôi nhớ 
có câu là: Khánh thành 
triển lãm tư liệu lịch sử 
minh chứng chủ quyền 
của Việt Nam tại Hoàng 
Sa, Trường Sa trong 
chiêng trống vang rền, 
mọi người ôm nhau khóc 
ròng”. Ông cười rạng rỡ 
khi kể với tôi về sự kiện 

này. Sự ủng hộ của báo 
chí, những vị quốc lão 
trên 80 tuổi trong đó 
có nhà thơ yêu nước Á 
Nam Trần Tuấn Khải  
và cả dư luận đã giúp 
ông cảm thấy công sức, 
tâm huyết mình bỏ ra 
thật sự có ý nghĩa.

Nửa cuộc đời cống 
hiến cho biển Đông
     Năm 1996, ông bắt 
đầu thực hiện luận án 

Tiến sĩ chủ đề về chủ 
quyền Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam. Ngoài 
những tài liệu thu thập 
được từ năm 1974, ông đã 
thực hiện nhiều chuyến 
đi thực địa, tìm đến 
những nơi còn lưu dấu 
hai quần đảo. Trong tất 
cả các chuyến đi, những 
lần đến đảo Lý Sơn, 
Quảng Ngãi luôn để lại 
ấn tượng sâu sắc với ông. 
Ông tâm sự: “Với tôi, khi 

nghiên cứu về Hoàng Sa, 
Trường Sa, tôi tìm hiểu 
nhiều về chánh đội trưởng 
suất đội thủy quân Phạm 
Hữu Nhật, chỉ huy thủy 
quân triều Nguyễn đi 
cắm cột mốc tại Hoàng 
Sa năm 1836 và từ đó 
trở thành lệ hàng năm. 
Nhiều tài liệu nói về việc 
ông từ Đại Nam Thực Lục 
Chính Biên, Quốc Triều 
Chính Biên Toát Yếu, 
Khâm Định Đại Nam 
Hội Điển Sự Lệ nhất là 
châu bản nói rất chi tiết 
về việc đi cắm cột mốc chủ 
quyền ở Hoàng Sa. Ông 
lại là người Lý Sơn. Khi 
tôi đến họ tộc Phạm Văn 
ở Lý Sơn, tôi phát hiện 
ra trong gia tộc đó có tên 
Phạm Hữu Nhật. Tôi rất 
ấn tượng với điều này. Do 
đó, tôi ủng hộ việc lập bia 
ở Lý Sơn cho ông Phạm 
Hữu Nhật, người con 
Lý Sơn đã dựng bia chủ 
quyền ở Hoàng Sa”. Ông 
còn hào hứng chia sẻ với 
tôi rằng bây giờ ông là 
công dân danh dự ở đảo 
Lý Sơn. Người dân mảnh 
đất xinh đẹp này luôn 
chào đón ông. Mỗi năm, 
ông đều dành thời gian 
để đến đây. 
     Mỗi sự kiện, bằng 
chứng, tài liệu mà ông 
tìm được đều quý giá. 
Trong đó, sự kiện 1836 
rất quan trọng với ông. 
Ông cho biết: “Trong sự 
nghiệp nghiên cứu của 
tôi, năm 1836 rất quan 
trọng. Lịch sử ghi nhiều 
dấu mốc và sự kiện rõ 
ràng. Khi tôi tìm kiếm 
tại Lý Sơn, rất nhiều tài 
liệu của các họ tộc nhắc 
đến năm 1836. Đặc biệt, 
tôi ấn tượng với các ngôi 
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mộ gió. Trong đó, ngôi 
mộ gió tập thể gần nhà 
thờ tộc họ Phạm Quang 
(cai đội Hoàng Sa Phạm 
Quang Ảnh) thật sự khiến 
tôi rất xúc động. Điều đó 
chứng minh tinh thần, ý 
chí bền bỉ và tình yêu to 
lớn của người dân Lý Sơn 
với biển đảo. Tinh thần 
đó mạnh mẽ và lan khắp 
đảo Lý Sơn. Dù người 
trước ra đi không trở về 
thì người sau vẫn tiếp tục 
lên đường đến quần đảo 
quê hương. Tinh thần ấy 
truyền từ đời này sang đời 
khác. Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa là minh chứng 
hùng hồn nhất”. 
     Năm 2003, ông hoàn 
thành luận án tiến sĩ. Từ 
đó, Tiến sĩ Nguyễn Nhã 
thường xuyên tham gia 
vào các chương trình hội 
thảo trong và ngoài nước 
về biển Đông. 
     Ở cái tuổi 75, Tiến 
sĩ Nguyễn Nhã vẫn tâm 
huyết với chủ quyền biển 
đảo Việt Nam. Ông tiếp 
tục tìm kiếm, nghiên cứu 
về hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa. Đó 
không chỉ là công việc 
mà còn là niềm vui mỗi 
ngày của ông. 
     Câu chuyện của chúng 
tôi vẫn kéo dài, Tiến sĩ 
Nguyễn Nhã tiếp tục hào 
hứng kể tôi nghe những 
lần thuyết trình về Hoàng 
Sa, Trường Sa của ông ở 
khắp nơi trên thế giới. 
Và những câu chuyện ấy 
sẽ còn tiếp tục khi sắp 
tới, ông lại lên đường 
cho những chuyến đi du 
thuyết mới tại châu Âu 
nói chuyện về Hoàng Sa, 
Trường Sa yêu dấu của 
Việt Nam 
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Nạn tàu

Giã cào
Các loại tàu giã cào công 
suất lớn thường dùng để 
đánh bắt hải sản xa bờ. 

Tuy nhiên, gần đây nhiều 
ngư dân dùng tàu giã 

cào để khai thác gần bờ. 
Thực trạng đáng lo ngại 

này đang khiến nguồn 
hải sản ven bờ tại Quảng 
Ngãi và đời sống của ngư 
dân nơi đây bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng.

Khánh Vân

Trong nhiều 
năm trở 
lại đây, tại 
tỉnh Quảng 

Ngãi, số lượng tàu cá 
công suất lớn đã tăng 
lên đáng kể. Ngư dân 
ra khơi đánh bắt xa 
bờ ngày càng nhiều. 
Tuy nhiên, đánh cá 
ven bờ vẫn là nguồn 
sống của phần lớn 
ngư dân Quảng Ngãi. 
Và nguồn sống đó 
đang đứng trước 

nguy cơ bị hủy hoại 
bởi các tàu giã cào 
công suất lớn. Toàn 
tỉnh Quảng Ngãi 
có hơn 1.000 tàu cá 
công suất lớn chuyên 
hành nghề giã cào 
trên biển. Việc tàu 
giã cào khai thác bừa 
bãi không chỉ khiến 
nguồn thủy sản ven 
bờ đứng trước nguy 
cơ cạn kiệt, mà những 
ngư cụ của ngư dân 
cũng bị hư hại. 

     Trong vòng 3 
tháng qua, ngư dân 
Nguyễn Đức Bút, ở xã 
Đức Minh, huyện Mộ 
Đức thường xuyên 
bị hư lưới đánh cá. 
Khi anh thả lưới ở 
vùng biển Đức Minh, 
những tấm lưới của 
anh liên tục bị tàu giã 
cào kéo đứt. Anh bức 
xúc: “Coi như bà con 
mình thả lưới, đánh 
cá kiểu chi cũng bị 
tàu giã cào cào hết 
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trơn. Ở bãi ngang đây, 
ngư dân mất rất nhiều 
ngư cụ, tiền bạc chứ 
không phải riêng gì 
một hai người. Tui mất 
6 tấm lưới, mất hơn 6 
triệu đồng. Năm nay, 
tàu giã cào cào dữ quá, 
không làm ăn chi được”. 
     Bên cạnh việc hư 
hại ngư cụ thì nguồn 
thủy sản bị tận diệt 
là điều khiến người 
dân mất ăn mất ngủ. 
Hàng trăm ngư dân 
sinh sống bằng nghề 
khai thác hải sản ven 
bờ ở xã Bình Hải, 
huyện Bình Sơn đang 
hết sức lo lắng khi hải 
sản ven bờ ngày càng 
cạn kiệt trước nạn 
giã cào hoành hành. 
Trong nhiều tháng 
nay, số lượng thủy sản 

gần bờ của ngư dân 
giảm mạnh. Ngư dân 
Hồ Ngọc Cảnh lắc 
đầu ngao ngán: “Con 
cá con tôm càng ngày 
càng hạn chế. Tàu giã 
cào cào nát hết, diệt từ 
con lớn tới con nhỏ, 
không có cá tôm nào 
sinh sản được nữa”.  
     Theo quy định thì 
vùng biển ven bờ chỉ 
cho phép các tàu dưới 
20CV hành nghề. Vì 
vậy, tàu giã cào không 
được phép hành nghề 
ở đây. Trước sự hoành 
hành ngang nhiên của 
tàu giã cào, ngành chức 
năng đã vào cuộc để 
chấn chỉnh lại tình 
trạng này. Ông Vũ 
Nhân, Phó Chủ tịch 
UBND huyện Mộ Đức 
cho biết: “Dùng giã cào 

khai thác thủy sản ven 
bờ coi như hủy diệt toàn 
bộ nguồn lợi. Chúng 
tôi đã chỉ đạo đồn Đức 
Minh phối hợp với ngư 
dân để ngăn chặn tình 
trạng này”. 
     Mặc dù các ngành 
chức năng đã có động 
thái, nhưng ngư dân 
vẫn chưa hết lo lắng bởi 
truy quét hay xử phạt 
các đối tượng vi phạm 
chỉ là giải pháp tức 
thời. Về lâu dài, chính 
quyền địa phương cần 
lập các kế hoạch nhằm 
tăng cường, nâng cao 
ý thức của người dân 
trong việc bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản. Có như 
vậy, nạn giã cào mới 
không còn xảy ra và 
ngư dân mới yên tâm 
bám biển làm giàu 
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Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những 
thách thức lớn nhất đối với nhân loại. Nó tác 

động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, môi 
trường và an toàn, an ninh trên phạm vi toàn 

thế giới. Ở Việt Nam, hồi chuông cảnh báo về tác 
động của BĐKH ngày càng rung mạnh mẽ đến 

mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có ngành 
hàng hải, vốn phụ thuộc nhiều vào điều kiện 

thời tiết - khí hậu - môi trường.

Trần Thục, Hoàng Đức Cường, Nguyễn Xuân Hiển

Theo báo cáo 
của Ủy ban liên 
Chính phủ về 
BĐKH, nhiệt 

độ trung bình toàn cầu và 
mực nước biển tăng nhanh 
trong vòng 100 năm qua, 
đặc biệt trong khoảng 25 
năm gần đây. Ở Việt Nam, 
trong vòng 50 năm qua 
nhiệt độ trung bình tăng 
khoảng 0,5-0,70C, mực 
nước biển đã dâng khoảng 
20cm. Hiện tượng El 
Nino, La Nina ngày càng 

tác động mạnh mẽ. BĐKH 
thực sự đã làm cho những 
thiên tai, đặc biệt là bão, 
lũ và hạn hán ngày càng 
khốc liệt.
     Việt Nam được đánh giá 
là một trong những quốc 
gia bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất của BĐKH, trong 
đó Đồng bằng sông Cửu 
Long là một trong ba đồng 
bằng trên thế giới dễ bị 
tổn thương nhất do nước 
biển dâng, bên cạnh Đồng 
bằng sông Nile (Ai Cập) và 
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Tác động của biến đổi khí hậu
đến nghành hàng hải
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Đồng bằng sông Ganges 
(Bangladesh). Theo các 
kịch bản BĐKH, vào cuối 
thế kỷ XXI, nhiệt độ trung 
bình năm ở nước ta tăng 
khoảng 2 - 3oC, tổng lượng 
mưa năm và lượng mưa 
mùa mưa tăng, trong khi 
đó lượng mưa mùa khô lại 
giảm, mực nước biển có thể 
dâng khoảng 75cm đến 1m 
so với thời kỳ 1980 - 1999. 
Nếu mực nước biển dâng 
cao 1m, sẽ có khoảng 40% 
diện tích Đồng bằng sông 
Cửu Long, 11% diện tích 
Đồng bằng sông Hồng và 
3% diện tích của các tỉnh 
khác thuộc vùng ven biển 
sẽ bị ngập, trong đó, TP. 
Hồ Chí Minh sẽ bị ngập 
trên 20% diện tích; khoảng 
10 - 12% dân số nước ta 
bị ảnh hưởng trực tiếp và 
tổn thất khoảng 10% GDP. 
Tác động của BĐKH đối 
với nước ta là rất nghiêm 

trọng, là nguy cơ hiện hữu 
cho mục tiêu xóa đói giảm 
nghèo, cho việc thực hiện 
các mục tiêu thiên niên kỷ 
và sự phát triển bền vững 
của đất nước. 
     Hàng hải là một lĩnh 
vực rất rộng, bao gồm các 
ngành: Đóng tàu, vận tải 
biển, khai thác cảng biển 
cùng với các hoạt động phụ 
trợ như đại lý môi giới, hoa 
tiêu, bảo đảm hàng hải,... 
Ngành hàng hải giữ vai trò 
vô cùng quan trọng trong 
nền kinh tế quốc dân của 
các quốc gia có biển và ảnh 
hưởng tới một số ngành 
công nghiệp khác như 
công nghiệp quốc phòng 
và công nghiệp dầu mỏ, 
du lịch,… Những ngành 
này nếu không có các hoạt 
động hàng hải hỗ trợ thì 
khó có thể tồn tại.
     Hàng hải lại là ngành 
kinh tế nhạy cảm với điều 

kiện môi trường, vì hệ 
thống hạ tầng, cơ sở vật 
chất kỹ thuật tập trung chủ 
yếu ở vùng ven biển. Thêm 
vào đó, các hoạt động trong 
nội bộ ngành cũng diễn 
ra chủ yếu trên biển. Do 
vậy, hàng hải là một trong 
những ngành chịu ảnh 
hưởng nặng nề của BĐKH, 
đặc biệt là hiện tượng nước 
biển dâng. 
     BĐKH và nước biển 
dâng tác động trực tiếp 
tới ngành Hàng hải thông 
qua: 1) Hệ thống cơ sở hạ 
tầng cảng và luồng lạch; 
2) Các hoạt động hàng hải 
trên biển như vận tải hàng 
hóa, chuyên chở hành 
khách; và 3) Phương tiện 
vận tải trên biển và công 
nghiệp đóng tàu. Bên cạnh 
đó, những tác động của 
BĐKH và nước biển dâng 
tới các dịch vụ hàng hải 
cũng rất đáng kể.

Xói mòn, sạt lở bở biển do ảnh hưởng của BĐKH.
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     Đầu tiên, đối với hệ 
thống cơ sở hạ tầng cảng 
và luồng lạch, một mặt, 
BĐKH và nước biển dâng 
khiến hiện tượng xói mòn, 
sạt lở bờ biển, bồi tụ lòng 
dẫn diễn ra khó lường 
hơn. Việc xói mòn, sạt lở 
bờ biển ảnh hưởng trực 
tiếp đến hệ thống cơ sở 
hạ tầng cảng do các hệ 
thống này thường nằm 
sát biển. Việc bồi tụ lòng 
dẫn, luồng lạch gây khó 
khăn cho việc cải tạo, nạo 
vét luồng lạch. Nước biển 

dâng làm gia tăng nguy 
cơ ngập lụt trong cảng và 
làm cho xâm nhập mặn 
gia tăng, gây gián đoạn các 
hoạt động hàng hải và làm 
tăng tỷ lệ ăn mòn, giảm 
độ bền vững của hệ thống 
cầu cảng, gây thiệt hại về 
kinh tế. Nước biển dâng 
cao ảnh hưởng đến các kết 
cấu hạ tầng cảng biển liên 
quan đến cao trình cầu 
cảng, bến cảng, giảm tuổi 
thọ công trình, gia tăng 
giá thành xây dựng và bảo 
dưỡng,… Mặt khác, hiện 

tượng nước biển dâng cũng 
có thể có những ảnh hưởng 
tích cực tới hoạt động của 
hệ thống cảng biển. Ví dụ 
như mực nước biển tăng 
cao sẽ làm cho luồng lạch 
sâu hơn cho phép các tàu 
có trọng tải lớn hơn ra vào, 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát triển hệ thống 
cảng biển.
     Thứ hai, BĐKH có thể 
làm cho các hiện tượng 
khí tượng cực đoan khó 
lường, trong đó có bão và 
áp thấp nhiệt đới. Sự biến 
động khó lường của các 
yếu tố này sẽ tác động trực 
tiếp đến các hoạt động vận 
tải diễn ra trên biển. Bão 
gia tăng, kèm theo là sóng 
và nước dâng do bão có 
thể làm ngưng trệ các hoạt 
động vận tải, thậm chí gây 
thiệt hại về người và tài 
sản. Nhiệt độ nước biển 
tăng làm mất sự ổn định 
của các cực băng, có thể 
làm cho các hoạt động vận 
tải trên biển diễn ra khó 
lường hơn do tăng nguy 
cơ va chạm với các núi 
băng trôi dạt trên biển. 
     Thứ ba, các phương tiện 
vận tải trên biển cũng chịu 
ảnh hưởng không nhỏ của 
BĐKH và nước biển dâng. 
Nhiệt độ tăng, mưa lớn 
do BĐKH làm tăng nguy 
cơ hư hỏng và giảm tuổi 
thọ động cơ của phương 
tiện vận tải. Bão có cường 
độ lớn có thể diễn ra với 
tần suất nhiều hơn sẽ phá 
hủy nhiều tàu thuyền, là 
các phương tiện vận tải 
biển chủ yếu. Ngoài ra, 
do BĐKH làm nhiệt độ 
tăng sẽ tác động tiêu cực 
đến sức khỏe của thủy thủ 
đoàn và công nhân đóng 
tàu, gây ảnh hưởng không 

nhỏ tới hoạt động và làm 
chậm tiến độ sản xuất. 
     Các hoạt động dịch vụ 
hàng hải cũng chịu tác 
động của BĐKH và nước 
biển dâng. Các hoạt động 
hàng hải bị ngưng trệ gián 
tiếp làm ảnh hưởng tới 
dịch vụ hoa tiêu, lai dắt, 
môi giới... Số vụ tai nạn, 
sự cố tàu biển do bão và áp 
thấp nhiệt đới gia tăng gây 
thiệt hại không nhỏ cho 
các chủ tàu... 
     Nhìn chung, BĐKH 
và nước biển dâng có tác 
động tới tất cả các hoạt 
động của ngành hàng hải 
nói riêng và kinh tế biển 
nói chung, tuy nhiên, 
nghiên cứu về những ảnh 
hưởng này hiện vẫn còn 
hạn chế không chỉ trong 
nước mà cả trên thế giới. 
Khi kinh tế biển được xem 
là hướng phát triển mũi 
nhọn thì việc nghiên cứu 
tác động của BĐKH và 
nước biển dâng tới ngành 
hàng hải càng cần phải 
được chú trọng hơn nữa. 
     Để hạn chế và ngăn 
chặn các tác động bất lợi 
của BĐKH đến ngành 
hàng hải, đòi hỏi các nhà 
hoạch định chính sách 
Ngành cần có những giải 
pháp tổng thể có tính đến 
BĐKH và nước biển dâng 
trong quy hoạch và phát 
triển Ngành. Bên cạnh 
đó, trước mắt và lâu dài, 
cần có những giải pháp về 
thể chế chính sách, cơ chế 
quản lý, đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực và phát 
triển khoa học kỹ thuật 
cho Ngành, để năng cao 
năng lực Ngành nhằm 
ứng phó với những ảnh 
hưởng tiêu cực của BĐKH 
và nước biển dâng 
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Cà Mau có đặc thù 
địa hình 3 mặt giáp 
biển. Hệ thống sông 

ngòi, kênh rạch chằng 
chịt. Đây là một trong 

những địa phương 
có tình trạng sạt lở 

nặng nề nhất cả nước, 
khiến người dân hàng 

ngày phải đối diện 
với cảnh sống trên 

“miệng hà bá”.

Hạ My

                    Sống trên

“miệng hà bá”
Chỉ tính riêng 

từ đầu năm 
đến này, toàn 
tỉnh Cà Mau 

có 12 vụ sạt lở, thiệt hại 
gần 5 tỷ đồng, 40km bờ 
biển có nguy cơ xóa sổ. 
Cuộc sống, sản xuất của 
hàng trăm hộ dân ở tỉnh 
Cà Mau đang bị đe dọa. 
Gần đây nhất là vào các 
ngày 24, 25 và 26/6/2013, 
4 vụ sạt lở liên tiếp xảy 
ra tại huyện Năm Căn. 
Vụ sạt lở cuốn trôi toàn 
bộ nhà cửa, hàng hóa 
của 4 hộ dân, ước tính 
thiệt hại lên đến trên 500 
triệu đồng. Ngoài ra, sạt 

lở còn ăn sâu vào tuyến 
đường huyết mạch của 
huyện Năm Căn. Các 
vụ sạt lở xảy ra vào ban 
đêm. Người dân hoàn 
toàn bị động trong tình 
huống này. Chị Thái Mỹ 
Diệu bàng hoàng kể lại: 
“Ba mẹ con tui ngủ trên 
chiếu ở trước nhà. Hồi 
nào tới giờ ngủ trong 
buồng không à. Nhưng 
may sao tối đó thấy nghi 
nghi, bất an trong lòng 
nên đem chiếu ra trước 
ngủ. Tui nghĩ ngủ phía 
trước, nếu nhà có sập thì 
cũng chạy kịp”. Anh Trần 
Ru Bi cũng hốt hoảng khi 

chạy thoát khỏi “miệng 
hà bá”: “Nhà sập hết trơn. 
Tui hoảng qua chạy qua 
nhà nội sắp nhỏ kiếm 
con. Một đứa bị lọt xuống 
nước, may mắc kẹt vào 
cái cây. Vợ chồng tui phải 
cứu hai đứa nhỏ lên”. 
     Trước đó, vào đầu 
tháng 5, tại xã Tân Tiến, 
huyện Đầm Dơi, 4 căn 
nhà cũng bị “hà bá” nuốt 
chửng. Hiện tại, nguy cơ 
sạt lở đang đe dọa khối 
tài sản lớn của gần 80 
hộ dân sinh sống ở khu 
vực này. Nền đất khu 
nhà liền kề của các hộ 
buôn bán, kinh doanh 
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khu vực chợ Tân Tiến tiếp 
tục bị rạn nứt. Bên cạnh 
đó, tuyến ô tô về trung 
tâm xã Tân Tiến đang thi 
công cũng bị nước cuốn 
phăng nhiều đoạn. Thiệt 
hại trước mắt khoảng 400 
triệu đồng. Do mặt lộ sạt 
lở bất ngờ, nền đường 
chưa được trải nhựa nên 
tuyến đường này thường 
xuyên xảy ra tai nạn. Bà 
Ngô Hồng Thu, ngụ tại ấp 
Thuận Thành, cho biết: 
“Mới đây có hai cặp vợ 
chồng chạy xe trong đêm, 
lọt mấy chỗ hở, té ào ào. 
Tui có chong cái đèn trước 
cửa đó. Chong để cho họ 
nhìn thấy chỗ lồi lõm mà 
tránh, sợ người ta lọt dưới 
đó nhưng cũng có người 
không tránh khỏi té ngã”. 
     Ngoài các nguyên nhân 
khách quan về thời tiết thì 
nguyên nhân chính là do 
người dân tự ý xây cất nhà 

bừa bãi. Theo nhận định 
của ngành chuyên môn và 
chính quyền địa phương 
tại Cà Mau, quy định việc 
xây cất nhà ở khu vực ven 
sông chưa được phổ biến 
rộng rãi. Do đó, nguy cơ 
sạt lở cứ tăng dần khi 
ngày càng nhiều ngôi nhà 
ven sông được dựng lên. 
Ông Nguyễn Long Hoai, 
Chi cục trưởng Chi cục 
Thủy lợi Cà Mau khuyến 
cáo những hộ dân sống 
ven sông nên di dời tài 
sản vào bờ, không được 
ngủ lại vào ban đêm ở 
ven sông, nhất là phụ nữ 
và trẻ em. 
     Hàng năm, Cà Mau 
phải chi hàng tỷ đồng để 
gia cố, nâng cấp đê biển. 
Biện pháp bảo vệ đê trong 
thời gian qua là bồi trúc, 
gia cố, trồng rừng phòng 
hộ, tạo bãi, song do không 
đồng bộ nên không đạt 

hiệu quả cao. Ông Phạm 
Văn Sóng, Trưởng phòng 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thông huyện 
U Minh, chia sẻ: “Địa 
phương đang kiến nghị với 
các ngành cấp tỉnh cũng 
như Trung ương cố gắng 
xem xét hỗ trợ để huyện 
xây dựng bờ kè chắc chắn 
hơn. Vì hiện nay đê chắn 
chỉ tạm thời, không khéo 
thì trong thời gian tới, sạt 
lở còn ảnh hưởng lớn nữa”. 
     Trước thực tế trên, đã 
đến lúc Cà Mau cần xây 
dựng biện pháp ứng phó 
với nạn sạt lở ven sông 
mang tầm chiến lược theo 
Chương trình ứng phó 
biến đổi khí hậu toàn cầu. 
Ngoài những phương án 
ngắn hạn thì Cà Mau cũng 
cần lưu tâm đến những 
giải pháp lâu dài. Có như 
vậy, người dân mới có thể 
an cư và lạc nghiệp 

Sông nước Cà Mau.
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Sức hút từ những 
cú ném
     Bóng ném là môn 
thể thao khá được yêu 
chuộng trên thế giới. 
Đây là môn thể thao 
đồng đội, trong đó có 
hai đội. Mỗi đội có bảy 
cầu thủ (sáu cầu thủ 
trên sân và một thủ 
môn) cùng cố gắng 
ném một quả bóng vào 
gôn của đối thủ. Thông 
thường, môn bóng 
ném được chơi trong 
nhà. Tuy nhiên, bóng 
ném có nhiều biến thể. 
Một trong những biến 
thể được ưa chuộng và 
quyến rũ nhất là bóng 
ném bãi biển. 
     Luật chơi được phân 
định rõ ràng và các 
vận động viên trên bãi 

biển phải giành giật 
quả bóng trên tay đối 
phương rồi dùng tốc 
độ nhanh và kỹ thuật 
khéo léo đưa bóng vào 
lưới. Các tuyệt chiêu 
trườn, xoài, trượt trên 
nền cát khi tranh giành 
bóng từ tay đối phương 
khiến người xem khi 
theo dõi phải ngưỡng 
mộ bởi sức khỏe và sự 
dẻo dai của các vận 
động viên. Và không 
chỉ có những pha tranh 
bóng mạnh mẽ mà các 
cú ném vào gôn cũng 
đặc biệt hấp dẫn và lôi 
cuốn. Trong bóng đá, có 
bao nhiêu mỹ từ dùng 
để miêu tả các pha ghi 
bàn thì tương tự, bóng 
ném bãi biển cũng có 
bấy nhiêu những màn 

phá lưới đẹp mắt. Bóng 
ném bãi biển nêu cao 
tinh thần đồng đội, kỹ 
năng chơi bóng và sức 
mạnh từ những đôi tay. 
Bên cạnh đó, bóng ném 
bãi biển cũng “hút hồn” 
người xem bởi sự quyến 
rũ trong bộ bikini của 
các vận động viên nữ 
hay thân hình khỏe 
mạnh, săn chắc và làn 
da rám nắng của các 
vận động viên nam.

Trào lưu trong 
tương lai
     Bóng ném bãi biển 
bắt đầu du nhập vào 
Việt Nam từ 3 thập kỷ 
trước. Tuy nhiên, hơn 1 
thập kỷ sau, Việt Nam 
mới có đội tuyển bóng 
ném đầu tiên để tham 

Những cú xoay người bắt bóng ngoạn 
mục hay các cú ném mạnh mẽ được 
thực hiện bởi những vận động viên 

quyến rũ chính là thương hiệu của bộ 
môn bóng ném bãi biển.

Đinh Trang

THỂ THAO & GIẢI TRÍ

Bóng ném
bãi biển

m ớ i  l ạ ,  k ỳ  t h ú
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dự các kỳ Thế vận hội 
quốc tế. Đội tuyển bóng 
ném bãi biển Việt Nam đã 
từng giành huy chương 
vàng tại Seagame và huy 
chương đồng tại Đại hội 
Thể thao biển châu Á. Và 
phải đến tháng 6 năm 
2013, Việt Nam mới tổ 
chức giải bóng ném bãi 
biển toàn quốc lần đầu 
tiên tại Nha Trang. 
     Giải bóng ném bãi 
biển toàn quốc được tổ 
chức tại Nha Trang vào 
tháng 6 vừa qua nằm 
trong khuôn khổ chuỗi sự 
kiện văn hóa, thể thao và 
du lịch Festival biển Nha 
Trang 2013. Sự kiện này 
mang đến cho lễ hội biển 
ở Nha Trang một không 
khí mới. Đặc biệt, khách 
nước ngoài đến Nha 

Trang trong dịp Festival 
2013 đã có được những 
trải nghiệm mới mẻ khi 
chứng kiến các trận cầu 
nảy lửa của những người 
đẹp Việt trên bãi biển. 
     Với người Việt Nam, 
bóng ném bãi biển vẫn 
là một môn thể thao mới 
mẻ. Nhiều người nhầm 
tưởng với môn bóng đá 
bãi biển nhưng thay vì 
dùng chân điều khiển 
bóng thì các vận động 
viên dùng tay ném bóng. 
Khi được tận mắt chứng 
kiến các trận cầu cùng 
những pha bắt bóng điệu 
nghệ, đẹp mắt cũng như 
cách tính điểm rõ ràng 
tại giải, người xem mới 
có cái nhìn toàn diện hơn 
về bóng ném bãi biển. Từ 
đây, nhiều người bắt đầu 

tập chơi bóng ném, nhất 
là tại những địa phương 
có biển. 
     Về chuyên nghiệp, 
bóng ném bãi biển hiện 
chỉ phát triển tại 3 địa 
phương là TP. HCM, Hà 
Nội và Khánh Hòa. Môn 
thể thao này được nhận 
định là khá phù hợp với 
thể chất của người Việt. 
Bằng chứng là đội tuyển 
bóng ném quốc gia Việt 
Nam đã từng giành huy 
chương tại hai kỳ Đại 
hội Thể thao biển châu Á 
năm 2010 và 2012.  
     Hiện tại, đội tuyển 
bóng ném nữ quốc gia 
đang tập trung lực lượng 
và chuẩn bị cho kỳ Đại 
hội Thể thao biển châu 
Á lần thứ 4 sẽ diễn ra tại 
Thái Lan vào năm sau 
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                        Nhiều gia
            vị cho bữa tiệc điện ảnh cuối hè

Kết thúc mùa hè! Kết thúc các 
đợt phim bom tấn! Tuy nhiên, 

khán giả yêu điện ảnh vẫn 
có nhiều sự chọn lựa. Các thể 

loại hài, tâm lý trở lại bên 
cạnh những dòng phim hành 

động, viễn tưởng. Sự phong 
phú của các bộ phim ra rạp 

tháng 8, 9 hứa hẹn mang đến 
cho người xem một không 

gian điện ảnh bất ngờ, phấn 
khích và tươi mới.

Đinh Trang

Những cây hài 
trở lại – lợi hại 
hơn xưa
     Sandra Bullock 
và Adam Sandler 
cùng “bộ sậu” 
Grown up 2 là 
những cái tên gây 
chú ý nhất. Đặc 
biệt, hai bộ phim 
của hai ngôi sao 
hài đình đám thế 
giới này cùng ra 
mắt ngày 16/8 tại 
Việt Nam.
     Sau một thời 
gian “im hơi lặng 
tiếng”, Sandra 
Bullock đánh 
dấu sự trở lại 
của mình với sở 
trường hài, hành 
động trong phim: 
The Heat. Trong 

The Heat, Bullock 
tiếp tục vào vai 
một nhân viên đặc 
vụ FBI. Tuy nhiên, 
nhân vật lần này 
khác hẳn với cô 
đặc vụ Gracie 
Hart xinh đẹp 
trong “Miss Con-
geniality 2: Armed 
and Fabulous” 
cách đây 6 năm. 
Đặc vụ FBI Sarah 
Ashburn là một 
người luôn ở trong 
trạng thái căng 
thẳng khi bị ghép 
cùng nhóm với nữ 
cảnh sát hay giận 
dỗi và thô lỗ Shan-
non Mullins, nhất 
là khi cả hai phải 
săn tìm tên trùm 
má túy người Nga 

quỷ quyệt. Hai 
tính cách, cái tôi 
trái ngược nhau 
phải cùng làm 
việc chung với 
nhau! Đã khá lâu, 
khán giả mới có 
dịp được gặp lại 
Sandra Bullock 
trong hình tượng 
nữ cảnh sát. Đặc 
biệt hơn, phim 
được thực hiện bởi 
đạo diễn tài năng 
Paul Feig – người 
đứng sau thành 
công của phim 
hài gây tiếng vang 
lớn Bridesmaids. 
Điều này hứa hẹn 
The Heat sẽ mang 
đến những tràng 
cười không ngừng 
trong rạp phim.
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     Đối đầu với Sandra 
Bullock là những “đứa 
trẻ to xác” của Grown 
up 2. Adam Sandler là 
một diễn viên hài Mỹ 
khá quen thuộc với 
màn ảnh Việt. Grown 
Up được đánh giá là 
một trong những bộ 
phim hài thành công 
nhất của anh khi thu 
về hơn 270 triệu USD. 
Trong phần 2 sắp ra 
mắt, câu chuyện sẽ 
xoay quanh cuộc cạnh 
tranh giữa “băng già” 
của Adam Sandler với 
nhóm những chàng 
trai trẻ sống gần cabin 
của Sandler. Đó là 
“cuộc chiến” trong dịp 
cuối hè khi anh đưa 
bạn bè cùng gia đình 
họ về nghỉ dưỡng ở quê 
nhà. Ngoài những tên 
tuổi quen thuộc của các 
phần trước thì phần 2 
hứa hẹn sẽ tạo nên cơn 
sốt trong giới trẻ khi có 
sự góp mặt của “người 
sói” Taylor Lautner. Và 
chắc chắn, khán giả 
sẽ rất mong chờ anh 
chàng chuyên trị vai 
hành động Lautner sẽ 
diễn hài như thế nào?
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Phim khoa học viễn 
tưởng – đề tài chưa 
bao giờ cũ
     Một thế giới chỉ có 
trong tưởng tượng! 
Những con người khó 
tìm thấy ở đời thực! 
Điện ảnh là một trong 
những mảnh đất màu 
mỡ giúp con người 
phát triển sự tưởng 
tượng. Màn ảnh Việt 
tháng 8, tháng 9 tiếp 
tục chào đón sự xuất 
hiện của những nhân 
vật lạ và quen.
     Mr. Go – Chú tinh 
tinh biết chơi bóng 
chày của điện ảnh 
Hàn – Trung là bộ 
phim không thể không 

nhắc tới với những ai 
ưa thích các bộ phim 
viễn tưởng. Lâu lắm, 
khán giả Việt mới có 
dịp được thưởng thức 
một tác phẩm hợp tác 
của hai nền điện ảnh 
lớn châu Á: Hàn Quốc 
và Trung Quốc. Chính 
sự hợp tác này khiến 
phim được kỳ vọng là 
sẽ đánh dấu thời kỳ 
Phục hưng của điện 
ảnh Hàn Quốc. Mr. Go 
lấy ý tưởng từ một tác 
phẩm truyện tranh nói 
về chú khỉ đột tên là 
Linh Linh. Sau khi ông 
nội mất trong một trận 
động đất kinh hoàng 
ở Tứ Xuyên và để lại 

một món nợ khổng 
lồ, Vỹ Vỹ chỉ còn biết 
trông cậy vào Linh 
Linh. Khi bọn chủ nợ 
đến, Vỹ Vỹ buộc phải 
đồng ý cho phép anh 
chàng tuyển trạch viên 
bóng chày Sung đưa 
Linh Linh thử sức tại 
giải vô địch bóng chày 
quốc gia Hàn Quốc. Sự 
kỳ diệu, niềm say mê 
và tình yêu tinh khiết 
giữa động vật và một 
đứa trẻ đã làm nên 
Mr.Go. Phim sẽ được 
trình chiếu bằng công 
nghệ 3D và được đầu 
tư kinh phí lên tới 20 
triệu USD. Mr.Go dự 
kiến ra mắt vào 20/9.
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     Trong khi đó, 
Elysium là câu 
chuyện được kể 
trong bối cảnh của 
năm 2154. Trong 
thời điểm này, trái 
đất hoang tàn và 
con người có một 
nơi cư trú mới là 
hành tinh Elysium. 
Những người giàu 
có sống ở Elysium 
hưởng những tiện 
nghi, không bao giờ 
lo lắng về tội phạm, 
chiến tranh, nghèo 
đói, bệnh tật. Còn 
người nghèo sống ở 
trái đất chật chội và 
bị tàn phá. Các công 
dân ở Elysium không 

bao giờ cho những 
kẻ ở trái đất lên hành 
tinh của họ. Max 
Decosta là công dân 
sống ở trái đất. Một 
ngày, anh bị chẩn 
đoán ung thư và chỉ 
có đi đến hành tinh 
Elysium, Max mới 
có cơ hội sống sót. 
Anh buộc phải nhận 
nhiệm vụ nguy hiểm, 
chống lại địch thủ có 
sức mạnh vô song để 
tồn tại. Thủ vai Max 
Decosta là người 
hùng của Bourne 
Matt Damon. Anh sẽ 
đóng cặp cùng Jodie 
Foster, Sharto Cop-
ley, Wagner Moure 

và Alice Braga. Phim 
được sản xuất với 
kinh phí lên đến 90 
triệu USD và hứa 
hẹn sẽ là một trong 
những bom tấn 
oanh tạc phòng vé 
vào cuối hè. Elysium 
được nhào nặn dưới 
bàn tay của đạo diễn 
Neill Blomkamp 
– người từng làm 
nên thành công của 
District 9. Giống như 
các dự án trước của 
ông, Elysium nêu bật 
sự đối đầu của người 
dân với chính phủ về 
các vấn đề kinh tế xã 
hội. Elysium dự kiến 
được ra mắt vào 23/8.
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     “Bạch Tuyết” Lily 
Collins cũng sẽ trở lại 
màn ảnh rộng năm 2013 
với một tác phẩm khoa 
học viễn tưởng. Bộ phim 
The Mortal Instruments: 
City of Bones tiếp tục 
được coi là sản phẩm 
thách thức thành công 
của Twilight. Phim kể 
về cuộc sống của cô gái 
tuổi teen bình thường 
Clary Fray. Tuy nhiên, 
chỉ một ngày sau khi cô 
gặp Jace Wayland – cuộc 
sống của cô nữ sinh 15 
tuổi bình thường thay 
đổi hoàn toàn. Clary 
trở về nhà, thấy mẹ biến 
mất và chính cô bị một 
con quỷ tấn công. Nhờ 
sự xuất hiện kịp thời 
của Jace, Clary được cứu 
thoát. Qua Jace, Clary 
biết rằng cô là một phần 
của thế giới Shadown-
hunter – những người có 
nửa dòng máu thiên thần 
và mang sứ mệnh tiêu 
diệt quỷ trên trái đất. Cô 
cũng biết thế giới ngầm 
của New York là nơi ẩn 
náu của ma quỷ và các 
sinh vật lạ chưa từng 
được biết đến. Lily Col-
lins cho biết: “Các hiệu 
ứng đặc biệt và CGI sẽ 
làm cho bộ phim trở nên 
kỳ ảo đến khó tin, nhưng 
đó không phải là điều 
chính. Chúng tôi đã giữ 
lại sự hài hước từ cuốn 
sách làm cho nó tràn đầy 
những cảm xúc và tính 
cách của con người”. The 
Mortal Instruments: 
City of Bones còn có sự 
góp mặt của Jonathan 
Rhys-Meyers, Lena 
Headey, Kevin Zegers và 
Jared Harris. Phim dự 
kiến ra rạp vào 30/8.
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Phim hành động – 
sự đối đầu giữa các 
anh hùng
     Á thần Percy Jackson, 
những cựu đặc vụ C.I.A 
nổi tiếng sẽ cùng bước 
vào đường đua thuộc 
mảng phim hành động 
tháng 8, 9 cùng với người 
anh hùng màn bạc Việt 
Nam được chờ đợi nhất 
trong năm 2013: Dustin 
Nguyễn và Lửa Phật.
     Ngay từ khi ra mắt, 
Lửa Phật đã nhận được 
sự quan tâm từ dư luận. 
Liên tục ảnh hậu trường 
và các đoạn quảng cáo 
ngắn, Lửa Phật hé lộ 

nhiều hình ảnh hấp 
dẫn về mối quan hệ tay 
ba đầy bí ẩn giữa Ngô 
Thanh Vân, người chồng 
làm bánh Thái Hòa 
và chiến binh Dustin 
Nguyễn. Tuy nhiên, điều 
khiến bộ phim được 
chú ý hơn cả là yếu tố 
giả tưởng của phim với 
những hiệu ứng hình 
ảnh và kỹ xảo đẹp mắt. 
Nói về những kỹ xảo của 
phim, Dustin Nguyễn 
cho biết: “Lửa Phật 
không phải là một bộ 
phim có kinh phí quá lớn 
nhưng đây là phim hành 
động giả tưởng đầu tiên 

của Việt Nam. Chúng tôi 
rất chú trọng tới phần 
hiệu ứng hình ảnh. Toàn 
phim có khoảng 600 shot 
sử dụng kỹ xảo”. Nếu 
so với các bộ phim của 
Hollywood thì đây chưa 
phải là con số lớn. Tuy 
nhiên, so với thị trường 
Việt Nam, Lửa Phật 
được xem là bộ phim 
đầu tư nhất về kỹ xảo từ 
trước đến nay. Với các 
bộ phim Việt ra mắt gần 
đây, Lửa Phật là một 
trong những bộ phim 
được khán giả kỳ vọng. 
Lửa Phật dự kiến ra mắt 
vào ngày 22/8.
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     Cùng với vị chiến 
binh Dustin Nguyễn 
thì Á thần Percy Jack-
son cũng là một trong 
những anh hùng được 
chờ đợi trên màn ảnh 
rộng. Phần 2 được ra 
mắt trong mùa hè này 
có tên là Percy Jack-
son: Sea the Monsters. 
Chuyện phim sẽ nối 
tiếp những dang dở 
của phần 1 “Percy 
Jackson & The Olym-
pians: The Lightning 

Thief ” và Logan Ler-
man tiếp tục thủ vai 
chính. Trong phần 2 
này, cuộc chiến sẽ diễn 
ra dưới nước. Percy 
cùng những người bạn 
lên đường tìm kiếm 
chiếc Lông Cừu Vàng. 
Đây là thứ duy nhất 
giúp cộng đồng những 
người như cậu thoát 
khỏi các đe dọa từ kẻ 
phản diện xấu xa đang 
âm mưu trả thù thần 
thánh. Mặc dù phần 

hai là cuộc chiến đấu 
với các quái vật biển 
nhưng có tới 2/3 phim 
được quay trên cạn, tại 
trại con lai. Tuy nhiên, 
những tạo hình ban 
đầu của các quái vật 
biển khiến người hâm 
mộ háo hức chiêm 
ngưỡng vị á thần Percy 
trên màn ảnh rộng 
một lần nữa. Percy 
Jackson: The Sea of 
Monsters dự kiến công 
chiếu vào 30/8.
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     Bên cạnh các người hùng 
trẻ tuổi thì những lão tướng 
trong Red 2 cũng được người 
xem kỳ vọng với hàng loạt 
pha hành động mãn nhãn. 
Những thành công bất ngờ 
của Red 1 đã làm động lực 
để các nhà làm phim đưa 
những cựu viên lão làng CIA 
lên màn ảnh rộng một lần 
nữa. Ngoài những người cũ, 
Red 2 sẽ có sự góp mặt ngôi 
sao Hàn Quốc Lee Byung 
Hun. Mặc dù chỉ xuất hiện 
chớp nhoáng trong đoạn 

trailer nhưng với màn trình 
diễn ấn tượng trong G.I.Joe: 
Retaliation, người hâm mộ 
rất háo hức gặp lại nam diễn 
viên nổi tiếng này. Trong Red 
2, Lee Byung Hun tiếp tục 
đồng hành với những ngôi 
sao hàng đầu Hollywood như 
Bruce Willis, Helen Mirren, 
John Malkovick, Anthony 
Hopkins, Helen Mirren… 
Dù phim chưa ra mắt nhưng 
nam diễn viên gạo cội Bruce 
Willis đã hết lời khen ngợi 
phong thái làm việc chuyên 

nghiệp và điệu nghệ của Lee 
Byung Hun. Phần 1 của Red 
đã kết thúc với doanh thu 
khả quan. Nhiều ý kiến cho 
rằng phần 2 hoàn toàn không 
cần thiết và khó có thể vượt 
qua thành công của phần 1 
trước đó. Tuy vậy, những pha 
hành động đẹp mắt cùng việc 
các ngôi sao gạo cội Holly-
wood đồng ý trở lại với phần 
2 hứa hẹn Red 2 sẽ hấp dẫn, 
gay cấn không thua gì phần 
1. Red 2 dự kiến ra rạp vào 
ngày 9/8.
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Ấn tượng

Marjaniemi

Hải Âu

Hải đăng Marjaniemi tọa lạc tại 
ngôi làng Marjaniemi, điểm cực 

tây của hòn đảo Hailuoto trên vịnh 
Bothnia, thành phố Oulu, Phần Lan. 

Hải đăng được thiết kế bởi kiến trúc sư 
Dahlstrom Hampus Axel và lần đầu 

tiên được thắp sáng vào năm 1872, trở 
thành một biểu tượng không thể thiếu 

của vịnh Bothnia.

Hòn đảo Hailuoto 
và hải đăng Mar-
janiemi là một 
phần quan trọng 

trong lịch sử hàng hải của 
vịnh Bothnia và thành phố 
Oulu. Thành phố Oulu được 
thành lập vào năm 1610, 
nhưng từ rất lâu trước đó, 

vào thế kỷ 12, đã có cư dân 
sinh sống trên hòn đảo Hai-
luoto. Sự hình thành và tồn 
tại của hải đăng Marjaniemi 
không những góp phần đảm 
bảo an toàn cho tàu thuyền 
vào ra vịnh mà còn trở thành 
một điểm đến du lịch hấp 
dẫn của vùng.
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Hình thành trong 
gian khó
     Từ năm 1770, đã có 
một số công trình nhỏ 
được xây dựng xung 
quanh hải đăng Mar-

janiemi. Đến năm 1854, 
kế hoạch xây dựng 
hải đăng kiên cố bằng 
gạch thay cho hải đăng 
bằng gỗ đã được hình 
thành nhưng khi chiến 

tranh Crimean (1853-
1856) nổ ra, kế hoạch 
này bị hoãn lại. Sau đó, 
năm 1866, kiến trúc 
sư Hampus Dalström 
Axel được giao nhiệm 

vụ thiết kế ngọn hải 
đăng mới, nhưng nạn 
đói Phần Lan (1866-
1868) khiến dự án lại 
tiếp tục bị hoãn một 
lần nữa. Mãi đến năm 
1871, ngọn hải đăng với 
chiều cao 25m, 110 bậc 
thang, mới được hoàn 
thành và thắp sáng lần 
đầu tiên vào năm 1872. 
     Ánh sáng đầu tiên 
của hải đăng chạy 
bằng dầu củ cải, sử 
dụng khoảng 250 lít 
dầu một ngày. Năm 
1908, đèn được thay 
đổi để chạy bằng khí. 
Đến năm 1962 thì đèn 
hoàn toàn vận hành tự 
động. Ngoài ngọn đèn 
chính, chỉ hướng cho 
các tàu ra vào bến cảng 
Oulu an toàn, hải đăng 
Marjaniemi còn có một 
đèn phụ làm nhiệm vụ 
soi sáng, hướng dẫn các 
tàu đến và đi các cảng 
cá nhỏ trong khu vực. 
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Trở thành biểu tượng 
     Hải đăng Mar-
janiemi nằm trong hòn 
đảo Hailuoto xinh đẹp 
được xem là một trong 
những ngọn hải đăng 
ấn tượng nhất thế giới, 
trở thành một biểu 
tượng không thể thiếu 
của vịnh Bothnia. 
Tháp đèn trắng muốt 
nổi bật giữa biển trời 
xanh trong. Vào mùa 
hè, dưới chân tháp đèn 
là một cánh đồng hoa 
rực rỡ. Còn vào mùa 
đông, ngọn hải đăng 
giống như một ông già 
tuyết khổng lồ, vững 
chãi trước gió rét. 
     Đến tham quan hải 
đăng Marjaniemi, du 
khách sẽ thật sự thích 

thú chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp của ngọn hải đăng 
cũng như hòa mình 
vào phong cảnh thiên 
nhiên độc đáo của 
hòn đảo Hailuoto, một 
trong 27 địa điểm được 
xếp hạng danh lam 
thắng cảnh quốc gia 
của Phần Lan. 
     Trạm thí điểm xưa 
kia được xây dựng gần 
hải đăng ngày nay đã 
được dùng để làm nhà 
hàng phục vụ du khách 
những món ăn của 
người bản địa. Tại đây, 
du khách có thể được 
nghe kể những câu 
chuyện thú vị về hai 
người gác đèn cho đến 
khi hải đăng được vận 
hành tự động, trong 

đó, có một người đã trở 
thành bậc thầy trong 
nghề, được mọi người 
tôn vinh và kính phục.
     Du khách đam mê 
hàng hải sẽ được thỏa 
chí tìm hiểu lịch sử 
hàng hải vịnh Bothnia 
và hòn đảo Hailuoto 
thông qua bảo tàng 
Kniivilä và triển lãm 
tương tác của vịnh 
Bothnia. Tại triển 
lãm, du khách có thể 
lựa chọn nội dung và 
những câu chuyện 
bằng cách chạm vào 
những điểm cụ thể 
trên màn hình khổng 
lồ cao 3m và dài 10m, 
có một khung vòm 
trên đó ba máy chiếu 
dữ liệu cung cấp hình 

ảnh hoặc video với 
kích thước đầy đủ về 
sự nâng vỏ của bờ biển, 
bản chất của biển, lịch 
sử hàng hải từ truyền 
thống đến hiện đại... 3 
máy chiếu này có khả 
năng hoạt động đồng 
thời hoặc riêng rẽ, cho 
người xem những trải 
nghiệm phong phú, đa 
dạng và liên tục. Ngoài 
ra, triển lãm còn là 
nơi trưng bày đồ tạo 
tác địa phương và lịch 
sử, mang dấu ấn đậm 
nét của văn hóa và con 
người bản xứ 
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CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII

THE SEVENTH ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE - MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc tỉnh Bình Định 
và Phú Yên | Dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển | Dịch vụ cho thuê và mua bán tàu lai 
| Dịch vụ cung ứng tàu biển | Dịch vụ đại lý hàng hải | Dịch vụ cho thuê văn phòng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Giám đốc Lê Văn Xếp Hoa tiêu lên tàu làm nhiệm vụ Hoa tiêu đang điều động cho 
tàu quay trở

Hoa tiêu dẫn tàu hành trình 
trên luồng

Add: Số 01 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: +84 (56) 3894888 - 3894788 | Fax: +84 (56) 3893077

Email: hoatieuquinhon.kv7@gmail.com



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



CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TỔ CHỨC TRỤC VỚT THÀNH CÔNG TÀU TRƯỜNG HẢI STAR
Ngay sau khi nhận được thông tin tàu Trường Hải Star gặp tai nạn, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã nhanh chóng huy động nhân lực, 
phương tiện và tích cực chỉ đạo, tổ chức cứu nạn, cứu hộ cho các tàu. Cảng vụ đã điều động tàu ra khỏi phạm vi của luồng, đưa tàu 
chạy thẳng vào bờ một cách nhanh nhất nhằm hạn chế tối đa khả năng tàu bị chìm. Mặt khác Cảng vụ cử các cán bộ có kinh 
nghiệm ra hiện trường trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn, hỗ trợ thuyền trưởng, máy trưởng và các bên liên quan khắc phục, hạn chế thiệt 
hại do tai nạn gây ra như: đưa được toàn bộ 16 thuyền viên vào bờ an toàn, thực hiện các giải pháp đề phòng tràn dầu gây ô nhiễm 
môi trường đồng thời bố trí lực lượng, thông báo hàng hải, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền: tạm thời đình chỉ không cho 
tàu thuyền ra, vào khu vực container có khả năng đang bị chìm đắm, trôi dạt trong các đoạn luồng từ phao số “0” đến Thiềng Liềng, 
cửa sông Cái Mép, cửa sông Dinh và Vùng neo đậu Vũng Tàu… Cảng vụ Vũng Tàu còn thông báo kịp thời đến các đơn vị hoa tiêu và 
các đơn vị liên quan trong khu vực biết để phòng tránh và hỗ trợ tìm kiếm container bị trôi dạt. Mặt khác Cảng vụ huy động khẩn cấp 
phương tiện tại chỗ theo dõi, rà quét, tìm kiếm, thu gom số container bị trôi dạt đưa về bãi tập kết. Thông báo khẩn cho Công ty BĐATHH 
Đông Nam Bộ lắp đặt ngay báo hiệu hàng hải và thông báo cho tàu thuyền hoạt động trong khu vực biết, phòng tránh. Huy động Cty 
CP DVHH Dầu khí Hưng Thái và Cty TNHH Thanh Trung tổ chức thả ngay 2 lớp phao vây dầu và ứng trực 24/24 xung quanh xác tàu 
Trường Hải Star đề phòng tràn dầu gây ô nhiễm môi trường. Chỉ sau một thời gian ngắn về cơ bản luồng đã được thông thoáng, tàu 
thuyền hành trình trở lại bình thường. Ngay sau đó, Cảng vụ Vũng Tàu đã khẩn trương chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị tham 
gia ứng cứu, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, BCH Biên phòng tỉnh, TCT BĐATHH miền Nam, Cty Trục vớt cứu hộ VN, Cty Sao Mai, Cty 
Hưng Thái, Cty Thanh Trung, Thuyền trưởng, Máy trưởng và chủ tàu để lên phương án trục vớt xác tàu một cách hiệu quả nhất. Nên chỉ 
sau một thời gian ngắn làm việc rà quét trên các tuyến luồng dẫn tàu (VT-SG, cửa sông Cái Mép, cửa Sông Dinh) hành lang các luồng 
và vùng neo đậu đã hoàn thành, trục vớt xong tàu Trường Hải Star đưa hoạt động hàng hải vào hoạt động bình thường. Đảm bảo tốt 
hoạt động hàng hải vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hành khách quốc tế và nội địa cho toàn khu vực Vũng Tàu và TP. HCM.

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 2, Quang Trung, P. 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT | Điện thoại: +84 (064) 3856270 - 3512811
Fax: +84 (064) 3856137 - 3856085 - 3512810 | E-mail: cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn

Hình ảnh trục vớt container trong vụ tai nạn Tàu Trường Hải Star

ĐẠI DIỆN, TRẠM TRỰC THUỘC:
- Đại diện tại Phú Mỹ:
Đ/c: Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel/Fax : 0643.893126.
- Trạm thường trực tại Côn Đảo:
Đ/c: Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel/Fax : 0643.830056.
- Trạm thường trực tại Cái Mép:
Tel/Fax : 0643.893093.



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 trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao tặng danh hiệu
Anh hùng lao động cho TCT BĐATHH miền Nam (30/09/2012)

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.

Hải đăng Sơn Ca - quần đảo Trường Sa

ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (2001-2011)

   for your
Safety navigation



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 Bá Uân

Ông Nguyễn Hữu Láng

An toàn hàng hải là mục tiêu của chúng tôi!


