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thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Điều tiết đảm bảo an 
toàn hàng hải | Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn 
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toàn hàng hải | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu 
| Sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ ngành hàng hải, 
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vụ bốc dỡ hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch 
| Mua bán vật tư, thiết bị hàng hải | Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.
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nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam.
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LỜI TÒA SOẠN
 Bạn đọc thân mến!
Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, từ năm 2005 đến nay, Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Nam đã đạt được những bước tiến vượt trội, không ngừng 
lớn mạnh cả về quy mô lẫn năng lực sản xuất, khẳng định được vai trò của một 
doanh nghiệp nhà nước lớn, góp phần quan trọng thiết lập và duy trì môi trường 
hàng hải an toàn từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang và cả khu vực quần đảo Trường 
Sa, làm tiền đề cho các ngành kinh tế biển của khu vực miền Nam phát triển 
nhanh và mạnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng 
và Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2012) và 
được vinh danh tại chương trình “Vinh Quang Việt Nam” (2013). 
 Đây là niềm tự hào của hơn 1800 CBCNV Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam, đặc biệt là trong dịp tháng 10, kỷ niệm ngày Doanh 
nhân Việt Nam (13/10) và 38 năm ngày thành lập đơn vị (3/10/1975 – 3/10/2013). 
Thông qua các tin tức, bài viết và sự kiện trong Tạp chí Biển số 12, chúng tôi hy 
vọng sẽ mang đến cho độc giả những thông tin, hình ảnh chân thực nhất để bạn 
đọc trên cả nước có thể hiểu về những chặng đường phấn đấu vươn lên cũng như 
những cống hiến thầm lặng của các thế hệ CBCNV vì sự an toàn hành hải, từ 
đó, cùng chúng tôi chung tay góp sức cho mục tiêu phát triển kinh tế biển, bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
 Bên cạnh đó, Tạp chí Biển cũng không quên gửi đến bạn đọc những bài 
học quý báu từ các nước có nền kinh tế biển và khoa học kỹ thuật phát triển, 
những ý kiến xoay quanh các vấn đề còn nhiều bất cập ở nước ta và cuối cùng là 
những thông tin giải trí, khám phá thú vị, hấp dẫn. 
 Hy vọng rằng, khi cầm cuốn Tạp chí Biển số 12 trên tay, bạn đọc trên 
mọi miền của Tổ quốc sẽ cảm thấy hài lòng và thích thú. Để rồi từ đó, lời biển 
gọi sẽ vang lên trong tim của mỗi người, đưa cánh buồm của những ước mơ Việt 
Nam vươn xa ra biển lớn.
 Trân trọng!

Chủ tịch Hội đồng biên tập

Tổng Giám đốc
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận
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VMS-SOUTH tập huấn

cán bộ công đoàn
năm 2013

Vũ Hùng       Ngọc Nam

Ngày 13 và 14/9, 
Công đoàn 
Tổng công ty 
BĐATHH miền 

Nam (VMS-South) tổ chức 
Hội nghị tập huấn cán bộ 
công đoàn và tuyên truyền 
pháp luật ATGT năm 2013 
cho gần 200 cán bộ công 
đoàn chủ chốt các cấp 
trong toàn Tổng công ty. 
Đến dự hội nghị có đồng 
chí Phạm Đình Vận, Bí 
thư Đảng ủy, Tổng giám 
đốc VMS-South, đồng chí 
Dương Thế Nam, Chủ tịch 
Công đoàn VMS-South.
     Thay mặt Ban Thường 
vụ Công đoàn Tổng công 
ty, đồng chí Dương Thế 
Nam, Chủ tịch Công 
đoàn, phát biểu khai mạc 
hội nghị. Theo đó, Ban 

Thường vụ Công đoàn 
Tổng công ty quyết định 
tổ chức lớp tập huấn cho 
đội ngũ cán bộ công đoàn 
chủ chốt nhằm nâng cao 
kỹ năng nghiệp vụ và năng 
lực hoạt động cho đội ngũ 
cán bộ Công đoàn, nhất 
là các cán bộ Công đoàn 
mới tham gia lần đầu, 
giúp cán bộ công đoàn 
quán triệt sâu sắc và đầy 
đủ hơn những quan điểm, 
mục tiêu và nhiệm vụ chủ 
yếu của Nghị quyết Đại 
hội XI Công đoàn Việt 
Nam, Nghị quyết Đại hội 
IX Công đoàn GTVT Việt 
Nam và Nghị quyết Đại 
hội I Công đoàn VMS-
South, giao lưu, trao đổi 
kinh nghiệm hoạt động 
công đoàn trong toàn 

Ông Phạm Đình Vận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VMS-South phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
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Tổng công ty, qua đó, 
nâng cao năng lực tổ 
chức thực hiện và vận 
dụng vào thực tiễn của 
các Công đoàn cơ sở, tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong phong trào CNLĐ 
và hoạt động công đoàn.
      Phát biểu chỉ đạo Hội 
nghị, đồng chí Phạm 
Đình Vận, Bí thư Đảng 
ủy, Tổng giám đốc VMS-
South khẳng định vai trò 
của tổ chức Công đoàn 
trong việc phối hợp chính 
quyền chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho 
người lao động, đảm bảo 
quyền và lợi ích chính 
đáng của CBCNV-người 
lao động, góp phần tạo 
nên một tập thể đoàn 
kết, thi đua lao động, sản 
xuất, sáng tạo vì sự phát 
triển chung của toàn 
Tổng công ty. Đồng chí 
hy vọng và tin tưởng, với 
sự chỉ đạo sát sao của 
Đảng ủy Tổng công ty, 

sự ủng hộ, tạo điều kiện 
của chính quyền và thông 
qua các lớp tập huấn cán 
bộ công đoàn, hoạt động 
công đoàn các cấp sẽ ngày 
càng ý nghĩa, thiết thực, 
đến gần hơn với người 
lao động, hoàn thành tốt 
vai trò, nhiệm vụ của tổ 
chức công đoàn trong 
một Tổng công ty đa 
ngành nghề kinh doanh, 
địa bàn quản lý rộng lớn 
từ phía Nam tỉnh Quảng 
Ngãi đến hết tỉnh Kiên 
Giang, từ đó, góp phần 
đưa VMS-South không 
ngừng phát triển vững 
mạnh, toàn diện.
     Hội nghị tổ chức 6 
chuyên đề về hoạt động 
công đoàn: Một số vấn 
đề cơ bản về Công đoàn 
Việt Nam; Tổ chức và hoạt 
động của Công đoàn cơ 
sở; Xây dựng Công đoàn 
cơ sở vững mạnh; Công 
đoàn đại diện bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của công nhân 
lao động; Công đoàn tham 
gia và thực hiện quy chế 
dân chủ ở doanh nghiệp; 
Thương lượng tập thể 
thỏa ước lao động tập thể 
và trách nhiệm của Công 
đoàn cơ sở; và 1 chuyên 
đề tuyên truyền pháp luật 
ATGT do thầy Phan Văn 
Sơn, Phó giám đốc Trung 
tâm giáo dục thường 
xuyên Trường Đại học 
Công đoàn, ông Nguyễn 
Trung Ngạn, Phó Trưởng 
ban CSPL, UV BCH 
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa- Vũng 
Tàu và ông Đinh Công 
Tuyến, Đội trưởng Đội 
tuyên truyền xử lý tai 
nạn giao thông tỉnh BR-
VT trình bày.
     Kết thúc Hội nghị, các 
cán bộ công đoàn tiến 
hành làm bài thu hoạch 
theo hình thức trắc 
nghiệm và Ban tổ chức 
đã trao giải cho 10 bài thi 
xuất sắc nhất 

Thầy Phan Văn Sơn – PGĐ Trung tâm GDTT Trường Đại học Công đoàn trình bày các chuyên đề về hoạt động công đoàn.
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Hội thao VMS-SOUTH 2013

sôi nổi, hào hứng
và thân ái

Phạm Hoàng       Ngọc Nam
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Chào mừng kỷ 
niệm 38 năm 
ngày thành 
lập Tổng 

công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam 
(3/10/1975 – 3/10/2013), 
từ 28/9 đến 2/10, tại 
thành phố Hồ Chí Minh, 
3 đơn vị thành viên Tổng 
công ty là Công ty Hoa 
tiêu hàng hải khu vực I, 
Công ty Trục vớt cứu hộ 
Việt Nam và Xí nghiệp 
Khảo sát hàng hải miền 
Nam, đồng tổ chức hội 
thao VMS-South 2013.
Hội thao thu hút 290 
vận động viên từ 15 đơn 
vị thành viên, khối văn 
phòng và chi nhánh 
Tổng công ty tham gia 
thi đấu ở 9 bộ môn: 
Bóng đá nam mini, bóng 
chuyền nam, bóng bàn, 
bơi lội, chạy việt dã, bida, 
cờ tướng, cầu lông và 
quần vợt. 
     Kết quả chung cuộc, 
Khối văn phòng Tổng 
công ty xuất sắc đạt giải 
Nhất toàn đoàn với 61,25 
điểm, Công ty Hoa tiêu 
hàng hải khu vực I đạt 
giải Nhì với 57 điểm, giải 
Ba thuộc về Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
Tây Nam Bộ với 56 điểm 
và giải phong cách dành 
cho Xí nghiệp khảo sát 
hàng hải miền Nam. 
     Phát biểu tại lễ bế 
mạc, ông Phạm Đình 
Vận, Tổng giám đốc 
Tổng công ty chúc mừng 
hội thao diễn ra thành 
công tốt đẹp, khơi dậy 
được phong trào thể dục, 
thể thao, rèn luyện sức 
khỏe để lao động và công 
tác tốt, đồng thời, tạo 
nên mối quan hệ thân 

thiết và gắn bó giữa các 
CBCNV trong toàn Tổng 
công ty. Ông cũng thay 
mặt ban lãnh đạo Tổng 
công ty trao quyền đăng 
cai Hội thao VMS-South 
2014 cho Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
Nam Trung Bộ, đơn vị 
trực thuộc Tổng công ty 
có trụ sở đóng tại thành 
phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa.
     Kết hợp với những 
ngày hội thể thao VMS-
South 2013, Ban nữ công 
Tổng công ty đã tổ chức 
giải bóng đá nữ và kéo co 
cho hơn 100 CBCNV nữ 
tham gia, hướng tới ngày 
Phụ nữ Việt Nam 20/10. 
Giải đã tạo nên một 
không khí mới, vừa tăng 
thêm tinh thần đồng đội, 
tình đoàn kết, gắn bó 
giữa các chị em phụ nữ, 
vừa góp phần tô thêm sắc 
màu cho Hội thao VMS-
South 2013. 

     Kết quả, với môn 
bóng đá nữ, Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
Đông Nam Bộ giành 
chức vô địch, Khối văn 
phòng Tổng công ty đạt 
giải Nhì và Xí nghiệp 
Khảo sát hàng hải miền 
Nam giải Ba; với môn 
kéo co, Công ty Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam đạt giải 
Nhất, Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải 
Đông Nam Bộ giải 
Nhì và liên quân 
3 đơn vị: Công 
ty Xây dựng 
công trình 
hàng hải 
miền Nam, 
Công ty 
Thiết bị báo 
hiệu hàng hải 
miền Nam, 
Công ty Cơ 
khí hàng hải 
miền Nam 
đạt giải 
Ba 
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Ngày 11/9, đoàn 
công tác của 
Vụ An toàn 
giao thông, Bộ 

Giao thông vận tải, do 
Vụ trưởng Nguyễn Văn 
Thuấn làm trưởng đoàn 
đã có buổi làm việc với 
đại diện lãnh đạo Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam và 
đơn vị trực thuộc – Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Đông Nam Bộ về 
thực trạng hoạt động của 
tàu cánh ngầm tuyến 
Sài Gòn – Vũng Tàu và 

những khuyến cáo xung 
quanh hoạt động của 
phương tiện này nhằm 
đảm bảo an toàn giao 
thông đường biển.
Theo ông Trần Đại 
Nghĩa, Giám đốc Công 
ty BĐATHH Đông Nam 
Bộ, đơn vị quản lý hệ 
thống báo hiệu hàng 
hải trên các tuyến luồng 
khu vực Đông Nam Bộ, 
những năm gần đây, hoạt 
động của tàu cánh ngầm 
tuyến Sài Gòn – Vũng 
Tàu ngày càng bộc lộ 
nhiều bất cập. Các sự cố 

mắc kẹt, chết máy, ngừng 
chạy giữa đường diễn 
ra ngày một nhiều hơn. 
Bên cạnh đó, được cấp 
phép hoạt động phương 
tiện thủy nội địa (đường 
sông), hầu hết các lái 
tàu đều chỉ có bằng điều 
khiển phương tiện thủy 
nội địa, nhưng thực chất 
tàu lại lưu thông trên 
tuyến luồng Sài Gòn – 
Vũng Tàu với 2/3 đoạn 
đường là luồng hàng hải 
(đường biển). Hơn nữa, 
tàu thường xuyên chạy 
với tốc độ cao, lộ trình 

Khuyến cáo hoạt động
tàu cánh ngầm Sài Gòn - Vũng Tàu Phạm Hoàng

VMS -  outh
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vòng vèo, vừa đi qua vịnh 
Gành Rái – ngã 6 nối các 
tuyến luồng – mật độ giao 
thông cao, vừa lấn nước 
đi tắt vào luồng Sông Dừa 
nhỏ hẹp để tiết kiệm thời 
gian di chuyển, giảm chi 
phí vận hành, dẫn đến 
tiềm ẩn các nguy cơ về tai 
nạn hàng hải.
     Nhằm bảo đảm an toàn 
hàng hải cho con người và 
các phương tiện lưu thông 
trên tuyến luồng Sài Gòn – 
Vũng Tàu, trong đó có tàu 
cánh ngầm, Tổng công ty 
BĐATHH miền Nam và 
Công ty BĐATHH Đông 
Nam Bộ đưa ra các khuyến 
cáo và đề nghị Vụ An toàn 
giao thông, Bộ Giao thông 
vận tải xem xét, nhằm sớm 
có giải pháp cho hoạt động 
của tàu cánh ngầm. Theo 

đó, có một số khuyến cáo 
và đề nghị chính như: lắp 
đặt thiết bị AIS trên tàu 
cánh ngầm để kiểm soát 
lộ trình đi – đến của tàu, 
nâng cao kiến thức luật 
hàng hải cho các lái tàu, 
bố trí lệch giờ tàu chạy 
để tránh hai tàu cùng gặp 
nhau tại khu vực luồng 
Sông Dừa, giảm thiểu nguy 
cơ rủi ro tai nạn đâm va…
     Sau khi nghe báo cáo 
thực trạng hoạt động 
của tàu cánh ngầm cùng 
những đề nghị, khuyến 
cáo của Tổng công ty 
BĐATHH miền Nam và 
Công ty BĐATHH Đông 
Nam Bộ, ông Nguyễn 
Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ 
ATGT, Bộ GTVT đánh 
giá cao những nỗ lực của 
Tổng công ty BĐATHH 

miền Nam nói chung và 
Công ty BĐATHH Đông 
Nam Bộ nói riêng trong 
việc duy trì và thiết lập 
môi trường an toàn về 
hàng hải, đảm bảo quản lý 
và vận hành tốt hệ thống 
báo hiệu trên các tuyến 
luồng khu vực Sài Gòn 
– Vũng Tàu, đồng thời, 
ghi nhận những đề nghị, 
đóng góp của Tổng công 
ty và đơn vị nhằm đưa 
ra các giải pháp cho tàu 
cánh ngầm tuyến Sài Gòn 
– Vũng Tàu hoạt động an 
toàn. Vụ sẽ tổng hợp các ý 
kiến, xem xét và cân nhắc 
kỹ, trình Bộ trong thời 
gian sớm nhất, đồng thời 
phối hợp với các Vụ, ban, 
ngành để giải quyết việc 
hoạt động của phương tiện 
này một cách hiệu quả 

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ ATGT, Bộ GTVT phát biểu tại Cuộc họp.
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XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

không ngừng đổi mới
Hải Ánh       Ngọc Nam

TRONG LĨNH VỰC KHẢO SÁT 
HÀNG HẢI, XÍ NGHIỆP KHẢO 
SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM, 
TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG 
TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 
HÀNG HẢI MIỀN NAM, ĐƯỢC 
XEM LÀ ĐƠN VỊ TIÊN PHONG 
DẪN ĐƯỜNG KHÔNG CHỈ 
BỞI BỀ DÀY TRUYỀN THỐNG 
HOẠT ĐỘNG GẦN 40 NĂM 
MÀ CÒN BỞI NHỮNG SÁNG 
TẠO KHÔNG NGỪNG, TẠO 
RA NHIỀU CÔNG TRÌNH, SẢN 
PHẨM MỚI CHẤT LƯỢNG 
CAO, GÓP PHẦN QUAN 
TRỌNG VÀO CÔNG TÁC 
RA THÔNG BÁO HÀNG 
HẢI, HỖ TRỢ DẪN TÀU AN 
TOÀN, ĐẢM BẢO AN TOÀN 
HÀNH HẢI TRÊN CÁC TUYẾN 
LUỒNG RA VÀO CÁC CẢNG 
BIỂN TRONG KHU VỰC TỪ 
QUY NHƠN ĐẾN HÀ TIÊN.

Sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải 
phóng, đất nước 
thống nhất, tháng 

10/1975, Ty Bảo đảm 
hàng hải 2 được thành lập 
với nhiệm vụ bảo đảm an 
toàn giao thông hàng hải 
trên các tuyến luồng cảng 
biển và luồng hàng hải 
khác từ vùng biển phía 
Nam cây đèn Sa Huỳnh 
(tỉnh Quảng Ngãi) đến 
hết vùng biển tỉnh Kiên 
Giang, bao gồm cả đất 
liền, bờ biển và hải đảo. 
Lúc đó, Đội khảo sát trực 
thuộc Ty Bảo đảm hàng 
hải 2 ra đời với lực lượng 

gồm 30 CBCNV và tiếp 
quản các trang thiết bị từ 
Ty Thủy đạo, Sở Hàng hà, 
thực hiện nhiệm vụ khảo 
sát lập bản đồ các tuyến 
luồng hàng hải thuộc 
phạm vi Ty Bảo đảm 
hàng hải 2 quản lý. Trải 
qua nhiều giai đoạn thay 
đổi, cùng với sự phát triển 
về quy mô, năng lực sản 
xuất của đơn vị chủ quản, 
từ Ty Bảo đảm hàng hải 
2 đến Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam ngày nay, Đội 
khảo sát cũng ngày càng 
phát triển và trở thành Xí 
nghiệp Khảo sát hàng hải 

miền Nam hiện tại với 81 
CBCNV. Đây được xem 
là đơn vị đầu đàn trong 
lĩnh vực khảo sát hàng 
hải không chỉ bởi bề dày 
truyền thống hoạt động 
gần 40 năm mà còn bởi 
những sáng tạo không 
ngừng, tạo ra nhiều công 
trình, sản phẩm mới 
chất lượng cao, góp phần 
quan trọng vào công tác 
ra thông báo hàng hải, hỗ 
trợ dẫn tàu an toàn, đảm 
bảo an toàn hành hải 
trên các tuyến luồng ra 
vào các cảng biển trong 
khu vực từ Quy Nhơn 
đến Hà Tiên.

Kiểm nghiệm độ sâu bằng Digibar Pro.
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TIÊN PHONG DẪN ĐƯỜNG
     Ngay sau khi nhận 
nhiệm vụ khảo sát lập 
bản đồ các tuyến luồng 
hàng hải thuộc phạm vi 
Ty Bảo đảm hàng hải 2 
quản lý và tiếp quản các 
trang thiết bị từ Ty Thủy 
đạo, Sở hàng hà (hoạt 
động trước năm 1975) 
gồm: Máy thủy bình 
(Ni2, Ni3,…), máy kinh vĩ 
quang học (Th43, Wild 
T16, Wild T2,…) và máy 
đo sâu (RAYTHEON 
119, RAYTHEON DE 
719 của Mỹ), các CBCNV 
của Đội khảo sát đã bắt 
tay ngay vào thực hiện 
nhiệm vụ, trong đó, có 
việc khảo sát lập bản 
đồ tuyến luồng tàu biển 
quan trọng bậc nhất lúc 
bấy giờ là tuyến luồng Sài 
Gòn – Vũng Tàu. Đây là 
một trong những tuyến 
luồng dài nhất Việt Nam, 
ngoằn ngoèo và quanh 
co với các điều kiện tự 
nhiên, sóng gió khác 
nhau. Bằng tinh thần 
làm việc nghiêm túc, hết 
mình, Đội khảo sát đã 
cung cấp kịp thời số liệu 
độ sâu tuyến luồng, hỗ 
trợ đắc lực cho các hoa 
tiêu hàng hải dẫn dắt tàu 
vào cảng, góp phần quan 
trọng làm nên sự kiện 
lịch sử ngày 3/9/1979: 
Tàu Liên Xô Julio Anto-
nio Mella trọng tải 5 vạn 
tấn lần đầu tiên vào Nhà 
Bè, mở đường cho hàng 
loạt các tàu có trọng tải 
lớn vào làm hàng tại khu 
vực Cảng Sài Gòn. Đến 
nay, tuyến luồng Sài Gòn 
– Vũng Tàu đã trở thành 
tuyến luồng trọng điểm 
quốc gia, có mật độ lưu 
thông cao nhất cả nước. 

     Cũng từ đây, Đội 
khảo sát mà nay là Xí 
nghiệp Khảo sát hàng 
hải miền Nam tạo lập 
được uy tín trong lĩnh 
vực khảo sát lập bản đồ, 
trở thành đơn vị ưu tiên 
lựa chọn trong các dự án 
lớn và các tuyến luồng 
khó, đòi hỏi độ chính 
xác đo đạc khảo sát cao. 
Ông Trương Văn Mão, 
cán bộ phòng Kỹ thuật, 
người có gần 40 năm 
kinh nghiệm khảo sát 
lập bản đồ hàng hải, cho 
chúng tôi biết, những 
người làm bảo đảm hàng 
hải đều biết tiếng và “sợ” 
luồng Định An, tuyến 
luồng có độ sâu thay đổi 
liên tục lại thường xuyên 
có sóng to, gió lớn, bão 
lũ, nước chảy xiết. Công 
tác đo đạc, khảo sát ra 
thông báo hàng hải phải 
tiến hành hàng tháng, 
đòi hỏi những người 
khảo sát phải am hiểu 
tính chất của luồng, vừa 
“trông trời, trông nước, 

trông mây” để có thể 
đo “gối sóng” theo con 
nước thủy triều nhằm 
thu được những số liệu 
chính xác và tiết kiệm 
thời gian đo đạc, lại vừa 
phải bảo đảm an toàn 
cho chính mình khi 
ngồi vắt vẻo trên đáy 
cá hoặc trước mũi các 
ghe thuyền đi vào các 
khúc cua, luồng cạn, 
nhiều cồn cát. Lại có 
những tuyến luồng đòi 
hỏi các cán bộ khảo sát 
phải “nằm vùng” nhiều 
tháng, tiến hành đo 
đạc, theo dõi, kiểm tra 
độ sâu theo đúng thiết 
kế của dự án, đảm bảo 
chất lượng tuyến luồng. 
Bà Nguyễn Thị Hiền, 
Trưởng phòng Kỹ thuật, 
chia sẻ: “Khi tuyến luồng 
Quy Nhơn tiến hành nạo 
vét, mở rộng tuyến luồng, 
cải tạo độ sâu – 11m để 
có thể đón tàu lớn ra vào 
cảng, chúng tôi đã ở đây 
từ tháng 11/2011 đến 
tháng 5/2012 nhằm đo 

đạc, theo dõi, kiểm tra 
độ sâu của tuyến luồng 
theo đúng thiết kế đề ra. 
Công việc nạo vét luồng 
Quy Nhơn gặp rất nhiều 
khó khăn vì điều kiện 
thời tiết không thuận 
lợi, địa hình dưới đáy 
biển có nhiều đá ngầm 
mà hoạt động của tàu 
thuyền trên biển lại diễn 
ra thường xuyên”. Hay 
như dự án nghiên cứu 
các hệ thống báo hiệu 
hàng hải, lập bản đồ 
thủy địa hình khu vực 
sông Mekong để cải 
thiện điều kiện tự nhiên 
– môi trường trong khu 
vực, phát triển kinh 
tế - xã hội, đội ngũ 
khảo sát của Xí nghiệp 
cũng đã đi thực địa từ 
tháng 6/2008 đến tháng 
1/2009 thì hoàn thành 
bản đồ, góp phần đáng 
kể vào thành công của 
dự án, được các chuyên 
gia của Ủy Hội Sông 
MeKong (MRC) đánh 
giá cao.

Ông Trương Văn Mão - cán bộ phòng Kỹ thuật, người có gần 40 năm kinh nghiệm khảo sát lập bản đồ hàng hải.



VMS -  outh

16 | biển | 10 - 2013

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI
     Không dừng lại ở 
những trang thiết bị có 
sẵn cũng không tự bằng 
lòng với những thành 
tích mình đạt được, tập 
thể CBCNV Xí nghiệp 
Khảo sát hàng hải miền 
Nam luôn trau dồi, học 
hỏi, nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học công 
nghệ hiện đại, từ đó, tạo 
ra nhiều công trình, sản 
phẩm mới chất lượng, 
đạt tiêu chuẩn của các tổ 
chức hàng hải quốc tế.
     Với sự đầu tư, tạo điều 
kiện của Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam qua các 
thời kỳ, Xí nghiệp luôn 
được trang bị những máy 
móc kỹ thuật tiên tiến, 

hiện đại. Tháng 2/1994, 
Xí nghiệp là một trong 
những đơn vị đầu tiên 
trên cả nước trang bị và 
ứng dụng hệ thống định 
vị vệ tinh GPS vào công 
tác khảo sát lập bản đồ. 
Hiện nay, với hệ thống 
máy đo sâu đa chùm 
tia (Multibeam) và máy 
quay phim dưới nước, Xí 
nghiệp tiếp tục sở hữu 
những trang thiết bị tối 
tân nhất, sẵn sàng đáp 
ứng mọi yêu cầu về đo 
đạc, khảo sát hàng hải.
     Bên cạnh đó, đơn 
vị cũng không ngừng 
học hỏi, tiếp cận các xu 
hướng công nghệ mới, 
chưa từng được sử dụng 
ở Việt Nam nhằm bắt 
nhịp với sự phát triển 

của lĩnh vực khảo sát, 
lập hải đồ trên thế giới. 
Ông Nguyễn Hữu Huy, 
Giám đốc Xí nghiệp 
Khảo sát hàng hải miền 
Nam, tâm sự: “Trong 
quá trình tự mày mò, 
nghiên cứu các tài liệu 
nước ngoài, tôi nảy ra ý 
tưởng nghiên cứu đề tài 
thiết lập hệ thống hải 
đồ điện tử (ENC) các 
tuyến luồng khu vực Sài 
Gòn – Vũng Tàu phục 
vụ công tác hỗ trợ hành 
hải. Lúc đó (giai đoạn 
2005 – 2006), ở Việt 
Nam, hải đồ điện tử là 
một khái niệm hoàn toàn 
mới, chưa có đơn vị trong 
nước nào sản xuất và sử 
dụng. Việc tìm kiếm các 
tài liệu liên quan đến 

thiết bị, cấu trúc của 
các thành phần trên hải 
đồ điện tử…. cũng rất 
khó khăn. Vì thế, việc 
nghiên cứu, hoàn thành 
đề tài gặp không ít thách 
thức. Tôi cùng các anh 
chị em trong nhóm phải 
mất 1 năm tìm tòi tài 
liệu, nghiên cứu, sản 
xuất từng cell trên máy 
tính, ứng dụng kết nối 
hệ thống định vị DGPS, 
AIS  rồi kiểm tra ENC 
mình sản xuất ra bằng 
các phần mềm chuyên 
ngành. Hải đồ điện tử 
này theo tiêu chuẩn S57 
của Tổ chức thủy đạc 
quốc tế (IHO) và đã 
được cấp Giấy chứng 
nhận Đăng ký quyền tác 
giả số 3007/2007/QTG”.

Ông Nguyễn Hữu Huy - GĐ XN Khảo sát hàng hải miền Nam chia sẻ cùng phóng viên Tạp chí Biển.
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     Ngay sau khi nghiên 
cứu, sản xuất thành công 
(12/2006), hải đồ điện tử 
của Xí nghiệp đã được 
một số Công ty Hoa tiêu 
ứng dụng vào công tác 
dẫn dắt tàu vào cảng, 
giúp các đơn vị làm quen 
dần với kỹ thuật mới 
và hiện đang được Xí 
nghiệp phát triển để thiết 
lập hải đồ điện tử cho tất 
cả các tuyến luồng vào 
cảng nhằm đáp ứng nhu 
cầu hành hải của các tàu 
khi ra vào cảng biển Việt 
Nam theo công ước SO-
LAS của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO). Theo 
quy định của tổ chức này, 
từ năm 2012 đến 2018 trở 
đi, tất cả các tàu trong 
IMO bắt buộc phải cài 
đặt và vận hành hệ thống 
thông tin và hiển thị hải 
đồ điện tử (Electronic 
Chart Display and Infor-
mation System - ECDIS) 
mà hải đồ điện tử (ENC) 
chính là bản đồ nền của 
hệ thống. Như vậy, công 
trình nghiên cứu, sản 
xuất hải đồ điện tử của 
Xí nghiệp đã bắt nhịp 
đúng xu hướng phát triển 
của hàng hải thế giới, tạo 
tiền đề vững chắc cho 
công tác khảo sát, lập hải 
đồ, không những hỗ trợ 
hiệu quả công tác dẫn 
tàu mà còn có thể hỗ trợ 
công tác đào tạo, huấn 
luyện thực tế đội ngũ sĩ 
quan hàng hải sử dụng 
thành thạo kỹ thuật công 
nghệ mới.
     Với bề dày truyền 
thống hoạt động gần 40 
năm trong lĩnh vực khảo 
sát hàng hải và liên tục 
là đơn vị tiên phong dẫn 
đường, không ngừng đổi 

mới, sáng tạo, Xí nghiệp 
Khảo sát hàng hải miền 
Nam đã tạo dựng cho 
mình một thương hiệu 
mạnh trên thị trường, 
không những được các 
đơn vị trong nước mà 
cả các cơ quan, tổ chức 
hàng hải quốc tế công 
nhận. Đây là niềm tự 
hào của toàn thể CBC-
NV Xí nghiệp và cũng 
sẽ là bệ phóng giúp cho 
những ước mơ, dự định 
trong tương lai của đơn 
vị được vươn cao, vươn 
xa hơn nữa 

Kiểm nghiệm các máy đo sâu.



VMS -  outh

18 | biển | 10 - 2013

Bãi biển Mỹ Khê
Thiếu phương tiện cứu hộ, cứu nạn

MỖI NĂM, BÃI BIỂN MỸ KHÊ, 
THUỘC HUYỆN SƠN TỊNH, 

TỈNH QUẢNG NGÃI, THU HÚT 
HÀNG TRĂM LƯỢT KHÁCH 

ĐẾN NGHỈ MÁT VÀ TẮM BIỂN. 
TUY NHIÊN, HIỆN NAY, CÔNG 
TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI 

KHU DU LỊCH NÀY VẪN CHƯA 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ ĐÚNG MỨC. 

TỪ NĂM 2013 ĐẾN NAY, 2 VỤ 
CHẾT ĐUỐI ĐÃ XẢY RA GÂY 

BẤT AN CHO DU KHÁCH. 

Ngọc Luân

Bãi biển Mỹ 
Khê có chiều 
dài trên 
3.000m với 

dải cát trải dài. Đây 
là điểm đến được du 
khách yêu thích mỗi 
khi tham quan Quảng 
Ngãi, nhất là trong 
thời điểm nắng nóng. 
Tuy nhiên, phương 
tiện cứu hộ, cứu nạn 
hầu như không có gì. 
Từ phao tắm đến áo 
phao đều do người 
dân tự mua sắm, kinh 
doanh cho du khách 
thuê. Nhưng số lượng 
đó chỉ đủ cho 1/3 
lượng khách đến tắm 
biển. Là người thường 
xuyên đến tắm biển 
tại đây, bà Huỳnh Thị 
Thành bức xúc: “Tui 

đi tắm biển ở đây miết 
mà có thấy cái chi cứu 
nạn đâu. Tui là dân 
đây, biết bơi biết biển 
còn đỡ chứ khách nơi 
khác thì mần sao. Nói 
chung là mong cấp 
trên cần quan tâm 
đầu tư vô cái cứu hộ 
cứu nạn, để tụi tui yên 
tâm hơn, đến tắm biển 
ở đây nhiều hơn”. 
     Ý kiến của bà 
Thành cũng là nỗi 
lo chung của nhiều 
người. Hầu như năm 
nào, tại bãi biển Mỹ 
Khê cũng có tai nạn 
đuối nước. Chỉ tính 
riêng từ đầu năm 
2013 đến nay, 2 vụ 
đuối nước đã xảy ra 
tại đây. Qua kiểm tra 
của phòng cảnh sát 

đường thủy, Công an 
tỉnh Quảng Ngãi, trụ 
sở phòng làm việc 
của Ban quản lý khu 
du lịch cách bãi biển 
gần 1 cây số. Đội cứu 
hộ cứu nạn của Ban 
Quản lý khu du lịch 
cũng chỉ có người 
kiêm nhiệm. Phương 
tiện cứu nạn, cứu hộ 
thì chưa được trang 
bị. Anh Phạm Thanh 
Trí thuộc Ban quản lý 
khu du lịch Mỹ Khê 
cho biết: “Khi nhận 
được tin báo có người 
bị chết đuối thì anh 
em chúng tôi chỉ có 
thể chạy ra biển và 
bơi cứu người thôi, 
chứ không có phương 
tiện nào cứu đuối 
nước cả”. 

VMS -  outh
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     Theo người dân nơi 
đây, mỗi khi biển động, 
bãi biển Mỹ Khê lại xuất 
hiện các vùng nước xoáy 
dưới. Dân địa phương 
gọi vùng nước xoáy này 
là u lò. Trước đây, chính 
quyền địa phương đã 
dùng lưới phao cảnh 
báo vùng nước xoáy 
này nhưng do bãi biển 
là nơi tàu cá của ngư 

dân thường xuyên ra 
vào nên lưới phao bị 
đứt. Ông Trương Thanh 
Thảo, Chủ tịch UBND 
xã Tịnh Khê, huyện 
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 
Ngãi, thừa nhận: “Hiện 
tại, ban quản lý khu du 
lịch Mỹ Khê chỉ hoạt 
động kiêm nhiệm, vừa 
làm công tác đảm bảo 
an ninh trật tự, vừa cứu 

hộ, cứu nạn…Chúng tôi 
đang chờ sự hỗ trợ từ 
cấp trên”. 
     Biển Mỹ Khê chỉ 
là một trong những 
bãi biển điển hình tại 
Quảng Ngãi đang thiếu 
phương tiện cứu hộ, cứu 
nạn. Hầu hết những bãi 
biển khác tại Quảng 
Ngãi cũng trong tình 
trạng tương tự. 

     Trong thời điểm hiện 
nay, thời tiết diễn biến 
phức tạp và tại vùng 
biển Mỹ Khê sẽ thường 
xuyên xuất hiện u lò. 
Việc tăng cường trang 
bị các phương tiện cứu 
hộ, cứu nạn cho ban 
quản lý nơi đây là cần 
thiết để tránh những tai 
nạn đáng tiếc có thể xảy 
ra trong thời gian tới 



VMS -  outh

20 | biển | 10 - 2013

Eo biển Malacca
Kênh  Suez ở biển Đông

TỪ XA XƯA, KHI NHỮNG TUYẾN 
HÀNH HẢI RA ĐỜI TRÊN ĐẠI DƯƠNG, 

MALACCA ĐƯỢC COI LÀ EO BIỂN 
KHÔNG THỂ TÁCH RỜI VỚI BIỂN 
ĐÔNG, TẠO THÀNH TUYẾN VẬN 
CHUYỂN CHIẾN LƯỢC CÓ TẦM 

QUYẾT ĐỊNH SỐNG CÒN ĐỐI VỚI 
CÁC NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC, 

ĐÀI LOAN, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC… 
VÀ ẢNH HƯỞNG KHÔNG NHỎ TỚI 

NGÀNH VẬN TẢI BIỂN NHIỀU QUỐC 
GIA TRONG KHU VỰC.

Ngọc Hiền

Biển Đông nằm 
trên tuyến đường 
giao thông huyết 
mạch nối liền 

Thái Bình Dương - Ấn 
Độ Dương, châu Âu 
- châu Á, Trung Đông - 
châu Á, được coi là tuyến 
vận tải quốc tế nhộn nhịp 
nhất nhì thế giới. Hơn 
90% lượng hàng hóa vận 
tải thương mại của thế 
giới được thực hiện bằng 
đường biển, gần một nửa 
trong số này đi qua vùng 
biển Đông, rút ngắn được 
quãng đường chuyên chở, 
giảm được khá nhiều thời 
gian và chi phí vận tải. 
     Mỗi ngày có khoảng 
150 - 200 tàu các loại 
hành hải trên biển Đông, 
trong đó hơn 10% có 
trọng tải từ 30.000 tấn 
trở lên. Đây là con đường 
huyết mạch thiết yếu vận 

chuyển dầu và các nguồn 
tài nguyên thương mại từ 
khu vực Trung cận Đông 
và Đông Nam Á tới các 
thị trường Nhật Bản, Hàn 
Quốc và Trung Quốc. Chỉ 
tính riêng mặt hàng dầu 
lửa và khí hóa lỏng được 
vận chuyển qua vùng 
biển này lớn gấp 15 lần 
lượng chuyên chở qua 
kênh đào Panama. 
     Khu vực biển Đông 
có những eo biển quan 
trọng đối với nhiều nước, 
4 trong 16 con đường 
chiến lược của thế giới 
nằm trong khu vực 
Đông Nam Á (Malacca, 
Lombok, Sunda, Om-
bai - Wetar). Đặc biệt, 
Malacca là eo biển nhộn 
nhịp thứ hai trên thế 
giới, chỉ xếp sau eo biển 
Hormuz (eo biển Hor-
muz là một dải biển hẹp 
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nối vịnh Péc-xích với 
vịnh Oman, chạy giữa 
bán đảo Ảrập và Iran, 
tạo nên “cầu nối” ngắn 
nhất giữa quốc gia nằm 
bên bờ vịnh Péc-xích - 
Iran ở phía Bắc và các 
quốc gia Ảrập - Oman 
cùng các Tiểu vương 
quốc Ảrập ở phía Nam. 
Điểm hẹp nhất của eo 
biển Hormuz chỉ rộng 
chừng 50km). Nối Ấn 
Độ Dương với Thái 
Bình Dương, eo biển 
Malacca là đường ngắn 
nhất nối vùng Trung 
Đông giàu có với thị 
trường khu vực châu 
Á rộng lớn, đông dân 
nói chung và các nước 
thuộc vành đai Thái 
Bình Dương nói riêng, 
trong đó đáng kể nhất 
là thị trường Hoa Kỳ.
     Với vị trí địa lý 
nằm giữa các quốc gia 
Indonesia, Malaysia và 

Singapore, eo biển Ma-
lacca như cái nút thắt 
cổ chai, là tuyến hành 
hải quen thuộc của các 
tàu buôn lẫn tàu dầu 
quốc tế. Mỗi năm có 
hơn 60.000 lượt tàu đi 
qua eo biển Malacca, 
chiếm khoảng 30% giao 
dịch thương mại thế 
giới. Về giá trị kinh tế 
và chiến lược, tầm quan 
trọng của tuyến đường 
hàng hải qua eo Malac-
ca được sánh ngang với 
kênh đào Suez và kênh 
đào Panama.
     Với chiều dài 
800km, Malacca uốn 
lượn không đều, nhiều 
chỗ rộng hẹp khác 
nhau. Chỗ rộng nhất 
của eo biển này là 38km 
và chỗ hẹp nhất chỉ vẻn 
vẹn 1,2km - Phillips 
Channel được coi là 
“nút thắt cổ chai” trong 
eo biển Malacca.

     Từ nhiều thế kỷ nay, 
Malacca là eo biển không 
thể tách rời với biển 
Đông, tạo thành tuyến 
vận chuyển chiến lược có 
tầm quyết định sống còn 
đối với các nền kinh tế 
Trung Quốc, Đài Loan, 
Nhật Bản, Hàn Quốc… 
Đặc biệt, trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và kinh tế 
các nước Đông Nam Á 
phát triển mạnh, vị trí 
của cung đường hàng hải 
eo biển Malacca - biển 
Đông lại càng có vai 
trò quan trọng hơn bao 
giờ hết. Ngay cả đối với 
Australia, Ấn Độ, Trung 
Đông, châu Phi, châu Âu 
và Hoa Kỳ thì tuyến vận 
tải biển quốc tế này cũng 
được coi là cung đường 
huyết mạch.
     An ninh năng lượng 
và thương mại giữa các 
nền kinh tế ở Đông Á và 
khu vực Đông Nam Á 

phụ thuộc nhiều vào hoạt 
động hàng hải của tuyến 
đường qua eo biển Ma-
lacca và biển Đông. Theo 
số liệu của Ngân hàng 
Thế giới (WB), trong năm 
2011, Nhật Bản là nước 
nhập khẩu nhiên liệu lớn 
nhất từ Trung Đông với 
tổng trị giá 116 tỷ USD 
được vận chuyển qua 
eo biển Malacca, trong 
khi Hàn Quốc và Trung 
Quốc lần lượt nhập khẩu 
tới 76 tỷ và 62 tỷ USD 
nhiên liệu từ Trung Đông. 
Tất cả số nhiên liệu này 
đều vận chuyển qua eo 
biển Malacca. Singapore, 
Malaysia, Indonesia và 
Philippines cũng phụ 
thuộc vào nguồn nhiên 
liệu nhập khẩu từ Trung 
Đông nhằm đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nhiên 
liệu của các ngành kinh 
tế công nghiệp, sản xuất 
điện và giao thông vận tải.

Eo biển Malacca.
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     Bên cạnh nhiên liệu, 
các nền kinh tế khu vực 
ASEAN, Trung Quốc, 
Nhật Bản và Hàn Quốc 
xuất khẩu hàng dệt may, 
quần áo, đồ điện tử, xe 
hơi và thực phẩm phần 
lớn đều thông qua eo 
biển Malacca.
     Trong thời gian gần 
đây, cùng với tình trạng 
an ninh đường biển bị 
đe dọa ở khắp các đại 
dương, những con tàu 
chở hàng hóa có giá trị 
qua eo biển Malacca 
cũng đang trở thành 
miếng mồi béo bở cho 
bọn hải tặc và khủng 
bố. Mặc dù giới chức 
cảng Singapore đã và 
đang thực thi các biện 
pháp cần thiết, song 
vẫn xảy ra nhiều vụ va 
chạm tàu bè tại eo biển 
Singapore, nhất là ở 

khu vực biển nông của 
Malacca trong bối cảnh 
tranh chấp biển Đông 
ngày một tăng.
     Bên cạnh nạn cướp 
biển thì mối lo ngại của 
các quốc gia về nguy cơ 
khả năng các phần tử 
khủng bố có thể làm tê 
liệt nhiều nền kinh tế 
trong khu vực với hoạt 
động tấn công các tàu 
chở dầu. Ngoài ra, còn 
có khả năng một cuộc 
tấn công tinh vi hơn 
nhằm vào việc phá hoại 
hệ thống đường ống 
dẫn khí đốt và cáp viễn 
thông dưới đáy biển 
kết nối các nước quanh 
biển Đông với biển Java. 
Nhiều tình huống xấu 
đã được các nước kiểm 
soát eo biển Malacca trù 
liệu nhằm tránh được 
tình trạng căng thẳng 

khi eo biển này mất 
an toàn trầm trọng. 
Người ta đang dự tính 
trường hợp sự cố xảy 
ra tại Malacca thì eo 
biển Sunda và eo biển 
Lombok (Indonesia) có 
thể được sử dụng như 
các kênh thay thế quan 
trọng nhưng tàu phải đi 
xa thêm hơn 2.000km.
     Eo biển Malacca chủ 
yếu do ba nước Indone-
sia, Malaysia, Singapore 
kiểm soát và cả ba quốc 
gia này không đồng ý 
để các nước khác trực 
tiếp tham gia quản lý 
an ninh hàng hải nơi 
đây. Chỉ đến năm 2005, 
Thái Lan mới được mời 
tham gia cuộc tuần tra 
trên không mang tên 
“Eyes in the Air”. Sau 
vụ khủng bố 11/9/2001 
ở Mỹ, Singapore tuyên 

bố họ đồng ý cho Mỹ 
triển khai các hoạt động 
chống chủ nghĩa khủng 
bố ở eo biển này. Tuy 
không được quyền trực 
tiếp tham gia quản lý 
eo biển Malacca, nhưng 
các nước không thuộc 
vùng duyên hải cũng 
có thể tham gia quản 
lý một cách gián tiếp 
eo biển Malacca thông 
qua sự hỗ trợ tài chính, 
công nghệ và phương 
tiện vận tải nhằm giúp 
các quốc gia trong khu 
vực này.
     Tình hình biển Đông 
căng thẳng thì eo biển 
Malacca càng thêm 
quan trọng, vị trí chiến 
lược của nó đang là tâm 
điểm chú ý của các nước 
mà nền kinh tế phụ 
thuộc nhiều vào tuyến 
đường hàng hải này 
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DSC 
phòng tránh đâm va trên biển

Phạm Thị Lý

ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, BIỂN VỪA LÀ 
NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VỪA 

LÀ MẠCH MÁU GIAO THÔNG QUAN 
TRỌNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 

PHONG PHÚ… TUY NHIÊN, BIỂN CŨNG 
TIỀM ẨN NHỮNG TAI HỌA VÔ CÙNG 

KHỦNG KHIẾP. NHỮNG TAI NẠN RỦI RO 
TRÊN BIỂN ĐÃ CƯỚP ĐI KHÔNG BIẾT 
BAO NHIÊU SINH MẠNG VÀ TÀI SẢN 

CỦA NHÂN LOẠI. PHÒNG TRÁNH ĐÂM 
VA TRÊN BIỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC 

GỌI CHỌN SỐ DSC VÌ THẾ ĐÓNG VAI 
TRÒ RẤT QUAN TRỌNG.

Tổ chức Hàng hải 
Quốc tế - IMO được 
ra đời từ giữa thế 
kỷ trước với mục 

tiêu chính là: Tiến hành 
các biện pháp thực hiện 
chính sách tích cực nhằm 
xác định và hạn chế  tác 
hại của các xu hướng có 
tác động xấu đến an toàn 
hàng hải, phòng ngừa 
những tai nạn hàng hải. 
Trong chương IV của 
Công ước về an toàn tính 
mạng trên biển  - SOLAS 
74 cũng đã chỉ rõ các Quy 
định về việc lắp đặt các 
thông tin lên lạc trên tàu 
theo Hệ thống Thông tin 
cấp cứu và an toàn hàng 
hải toàn cầu - GMDSS, 
trong đó phương thức gọi 

chọn số DSC đóng vai trò 
rất quan trọng, hỗ trợ đắc 
lực cho việc phòng ngừa 
tai nạn đâm va trên biển. 
Đối với người đi biển khi 
gặp thời tiết nguy hiểm 
như gió mạnh, sương 
mù… hoặc đi vào những 
vùng có những chướng 
ngại vật nguy hiểm như 
băng trôi, đá ngầm…hay 
đi vào các luồng lạch kênh 
hẹp thì việc nắm bắt, trao 
đổi các thông tin quan 
trọng càng nhanh, càng 
chính xác càng tốt cho 
việc điều khiển con tàu 
đúng quy định về phòng 
ngừa đâm va.
     Bởi lẽ, DSC là một công 
nghệ truyền phát mã số 
cho phép các đài được 
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trang bị truy nhập tự động 
đến các đài Duyên hải và các 
đài tàu. Bạn căn cứ vào cự 
ly thông tin mà gọi đài cần 
bắt liên lac trên dải tần DSC 
thích hợp và chỉ ra kênh tần 
số liên lạc tiếp theo để có thể 
liên lạc chi tiết các yêu cầu. 
Nếu khó khăn về ngôn ngữ 
bạn chọn chế độ liên lạc tiếp 
theo là phương thức “Truyền 
chữ băng hẹp - NBDP” Riêng 
đối với kênh 70 VHF, khi bạn 
tạo cuộc gọi DSC, máy sẽ tự 
động chuyển về Kênh canh 
chung 16VHF. Nếu cần bạn 
có thể đưa ra kênh liên lạc 
khác để tránh gây nhiễu trên 
kênh canh cấp cứu VHF. Sau 
đó, bạn nắm bắt hay trao đổi 
thông tin cần thiết giúp việc 
điều khiển tàu hợp lý nhất để 
phòng tránh những tai nạn 
đâm va, bảo đảm an toàn cho 
người và phương tiện. Bạn 
cũng có thể sử dụng DSC cho 
cuộc gọi an toàn trong vùng 
địa lý, thông báo cho các tàu 
hành trình gần nơi tàu bạn 
hành trình biết để lưu ý đảm 
bảo cự ly hay tốc độ theo quy 
định tránh tai nạn đâm va 
xảy ra ngoài ý muốn.
     Tuy nhiên, bạn cần nhớ là 
DSC không thể thông tin các 
chi tiết bạn cần trao đổi mà chỉ 
tạo cuộc gọi ban đầu để có thể 
bắt liên lạc nhanh với đài mình 
cần gọi. Mặt khác, bạn cũng 
cần hiểu rằng việc phòng ngừa 
tai nạn đâm va trên biển quan 
trọng nhất là phải tuân thủ 
tuyệt đối các quy định Quốc 
tế về phòng ngừa đâm va tàu 
thuyền trên biển năm 1972 
(International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea, 
1972) gọi tắt là COLREG 1972.
     Tại Việt Nam, các quy 
định này đã được Bộ Giao 
thông Vận tải thể chế hóa 
trong “Quy tắc Phòng ngừa 

đâm va tàu thuyền trên biển” 
ban hành kèm theo Quyết 
định số 49/2005/QĐ-BGTVT 
ngày 04/10/2005. Tuy nhiên, 
những năm gần đây, vẫn có 
nhiều vụ tai nạn đâm va xảy 
ra trên vùng biển Việt Nam, 
đặc biệt là ở những nơi có 
mật độ tàu qua lại nhiều. 
Đơn cử như vào đêm ngày 
12/3/2012 tại khu vực luồng 
Lạch Huyện, Hải Phòng đã 
xảy ra vụ tai nạn đâm va giữa 
tàu Eastern Sun và sà lan HP 
2868. Hậu quả của vụ tai nạn 
làm cho sà lan HP 2868 bị 
chìm cùng 06 thuyền viên (03 
người được cứu sống và làm 
chết 03 người). Một sự kiện 
khác là vụ tàu Quang Anh 
54 đã đâm va với tàu Duy 
Phương 36 lúc sáng sớm ngày 
17/4/2012 tại vị trí cách bờ 
biển Thanh Hóa khoảng 70 
Hải lý về phía Đông, rất may 
là tuy tàu Duy Phương 36 bị 
chìm nhưng toàn bộ thủy thủ 
của tàu được Quang Anh 36 
cứu an toàn. Hay chỉ trong 
vòng chưa đầy 2 tháng (Từ 
02/8/2013 – 16/9/2013), trên 
vùng biển khu vực phía Nam 

liên tục xảy ra hai vụ tai nạn 
trên biển, một vụ tại khu vực 
Cần Giờ - Thành phố Hồ Chí 
Minh, cách mũi Vũng Tàu 
06 hải lý,  một vụ tại khu vực 
ngoài khơi cách mũi Vũng 
Tàu 55 hải lý. Hậu quả làm 
09 người thiệt mạng trong 
tháng 8/2013 trên vùng biển 
Cần Giờ; 03 người bị chết và 
05 người mất tích trong tháng 
9/2013 trên vùng biển khơi 
xa, cách mũi Vũng Tàu 55 hải 
lý về phía Nam. 
     Từ những sự kiện thực 
tế trên cho ta thấy, việc sử 
dụng phương thức thông tin 
gọi chọn số DSC để thông 
báo cho các phương tiện 
khác hành trình trong khu 
vực nhằm phòng ngừa đâm 
va trên biển là hết sức quan 
trọng và cần thiết. Hệ thống 
Đài Thông tin Duyên hải 
Việt Nam hàng ngày tiếp 
nhận hàng trăm cuộc gọi 
DSC trên tất cả các dải tần 
nghiệp vụ lưu động hàng hải 
từ kênh 70-VHF đến các dải 
tần DSC MF, HF và sẵn sàng 
đáp ứng mọi yêu cầu từ cuộc 
gọi DSC chỉ ra 
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Heesen Blind Date 47M 
cảm hứng từ phong cách “Modern Decor”Việt Phương
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KHÔNG PHẢI DU THUYỀN NÀO CŨNG 
VỪA SANG TRỌNG, VỪA NGHỆ THUẬT 
VÀ VỪA CHO CẢM GIÁC “DỄ SỐNG” 

NHƯ HEESEN BLIND DATE 47M.

Heesen Blind Date 47M 
ra mắt vào mùa hè 2009 
tại xưởng đóng tàu 
Heesen Yachts, thành 

phố Oss, Hà Lan. Đây là chiếc 
thứ năm thuộc dòng du thuyền 
rẽ nước 47m. Blind Date có dáng 
vẻ bên ngoài uyển chuyển với 
mũi tàu hình mỏ bồ nông ôm 
lấy boong trước ngầm và dốc. 
Nét độc đáo này là thành quả 
việc hợp tác chặt chẽ giữa các 
kiến trúc sư tàu biển của Heesen 
Yatchs với kiến trúc sư Frank 
Laupman từ Omega Architects, 
tạo nên một trong những điểm 
độc nhất vô nhị của Heesen.
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THONG THẢ MÀ SANG TRỌNG

     So với các du thuyền 
cùng dòng, Blind Date 
có nhiều khác biệt quan 
trọng: boong lái được nới 
rộng chứa một phòng tập 
thể dục, một cầu thang nối 
suốt bốn boong, các cửa 
sổ phòng ngủ và phòng 
làm việc của chủ nhân 
rộng 12,5m2 – gấp đôi bình 
thường, cho rất nhiều ánh 
sáng tự nhiên.
     Khu thủy thủ đoàn 
cũng có thay đổi với các 
chức năng được cải tiến: 
Một phòng giặt rộng rãi 
bên mạn tàu, có thể tới 
thẳng từ khu thủy thủ. 
Bốn cabin ở phần boong 

thấp chứa được 10 khách. 
Một cabin của chủ nhân 
chiếm toàn bộ bề ngang 
thuyền, hướng về boong 
trước theo đúng truyền 
thống. Mỗi cabin đều có 
một phòng tắm riêng được 
ốp bằng nhiều loại đá bán 
quý (semi – precious stone), 
trong đó có 6 loại mã não 
và nhiều loại đá khác.
     Nội thất của Blind 
Date do Keech Green 
thiết kế với phong cách 
“Modern Decor”, lấy cảm 
hứng từ giai đoạn Art 
Decor Mỹ - mang lại một 
cảm giác “dễ sống” mà vẫn 
ẩn chứa vẻ quyến rũ, sang 
trọng vượt thời gian.
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BÀN ĂN CÂN ĐỐI

     Là loại bàn hợp lý nhất 
do Keech Green thiết kế, 
bằng thân gỗ đu tuyệt 
đẹp, bình thường cho 8 
người ngồi. Một cơ chế 
đặc biệt cho phép chỉ cần 
xoay mặt bàn 90o là mở 
rộng đủ cho 12 người. 
Muốn làm thế chỉ cần 
có hai người đứng hai 
cạnh bàn đối diện, thao 
tác chưa tới một phút, lại 
không phải tháo bất kỳ bộ 
phận nào để cất vào kho.
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TRANG TRÍ TINH TẾ VÀ BÍ ẨN

     Lớp ốp cầu thang ban 
đầu lấy cảm hứng từ họa 
tiết Art Deco cổ. Sau đó 
các nghệ sĩ thêm metal 
lỏng vào những mảng 
chạm nổi tuyệt đẹp, phản 
ánh hoàn hảo tinh thần 
sống giữa cảnh biển mà 
thiết kế của Keech Green 
đã nhắm tới. Cảnh biển 
ấy đem tới cảm giác ba 
chiều nhờ những rặng 
lau sậy chạm chồng lớp, 
thu được toàn bộ độ 
sâu của tầm mắt, khiến 

người ta phải dõi vào 
khung cảnh ấy, tìm thấy 
sau đám lau sậy đong đưa 
kia một đời sống biển đã 
được tinh tế “cài” vào.
     Cầu thang ở tầng cabin 
khách cũng có những 
đám lau sây dày, nhưng 
càng lên cao, khi băng 
qua suốt con thuyền, 
những lùm sậy ấy thưa 
dần, cho đến khi cầu 
thang dẫn đến sát mặt 
nước. Những thân sậy 
đong đưa ấy cũng được 
thu lại tí hon, điểm xuyết 

với những sinh vật biển 
trên những tay nắm giả 
cổ bằng đồng có trong 
toàn bộ nột thất thuyền.
     Cuối cùng, khung 
cảnh được tô điểm bằng 
những sợi đèn quang 
học, khiến làn nước sống 
động và lấp lánh như khi 
gặp ánh mặt trời. Nhờ 
một hệ thống kiểm soát 
đã được lập trình chặt 
chẽ, 4.000 sợi quang ấy 
mang lại một hiệu ứng 
vui mắt của những bong 
bóng nhẹ nhàng bay lên, 

duyên dáng len qua đám 
lau sậy. Hình ảnh này 
được trang trí suốt từ 
phòng ăn đến quấy bar, 
tại đây có những vách 
ngăn trang trí, bên dưới 
cũng có một tấm đồng 
chạm nổi cho hiệu ứng 
lau sậy lung linh. Đặc 
biệt nhất, hiệu ứng ánh 
sáng ở từng khu vực đã 
được lập trình chi tiết 
để thay đổi một cách 
độc lập hoặc tùy theo 
tâm trạng của người 
chủ con thuyền 
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Hoài phố
thành phố “ngủ”  bên sông

  Ngọc Nam

Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm 
uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Nhật 
Bản, Trung Quốc và phương Tây trong suốt thế 
kỷ 17 và 18. Nằm bên dòng sông Hoài thơ mộng 
nên Hội An còn được biết đến với cái tên Hoài 
phố. Về Hội An, việc tôi muốn làm nhất là dạo bộ 
quanh phố cổ, len vào những con ngõ nhỏ chật 
hẹp, những bức tường tróc lở lẫn với giàn hoa 
và những chiếc đèn lồng. Sau khi đã mệt nhoài vì 
đi bộ thì ghé một quán chè đậu trên vỉa hè hoặc 
đi ra phía bờ sông Hoài tìm góc quán uống ly đá 
me hay chè đậu ván, thả hết những buồn phiền, 
uể oải theo dòng nước.

VMS -  outh

34 | biển | 10 - 2013



THƯ VIỆN ẢNH

10 - 2013 | biển | 35

THƯ VIỆN ẢNH

10 - 2013 | biển | 35



VMS -  outh

36 | biển | 10 - 2013

Hội An đẹp lạ lùng! 
Nét cổ kính mà rất 
đỗi đơn sơ, nét mộng 
mơ mà rất đỗi thùỳ 
mị như quyến rũ, mê 
hoặc hồn người. Biểu 
tượng Chùa Cầu hội 
tụ nền văn hóa Trung 
Quốc và Nhật Bản 
rồi từ trong nhịp sống 
hiện đại toát lên cái 
cốt cách đậm chất 
Việt Nam. Rồi những 
ngôi nhà mái ngói đỏ 
phủ đầy rêu phong 
nằm dọc bên bờ sông 
Hoài thơ mộng khiến 
ta có cảm giác lạc 
vào một thế giới khác, 
thế giới đó không có 
nhà cao tầng, không 
có khói bụi ô tô... Thật 
yên bình!
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Hội quán trầm tư, nhà 
cổ im lìm, lâu lâu lại 

thấy một dáng mẹ tất 
tả đi trên phố. Những 
người bán hàng rong, 

những âm thanh tò 
he vui nhộn... tạo nên 
một Hội An rất riêng, 

không nơi đâu có 
được. Trong ngôi nhà 
cổ rêu phong, bóng 
người phụ nữ áo dài 

thời trước cặm cụi làm 
việc dưới ánh đèn 

lồng được tạo thành từ 
chiếc nơm cá giản dị. 
Bên vỉa hè, hai cụ già 

râu tóc bạc phơ đang 
chìm đắm suy nghĩ với 

ván cờ tướng thắp 
sáng bởi ngọn nến 

lung linh... Dường như 
con người đang được 

sống với dĩ vãng khi 
mà những phiền toái 

của cuộc sống hiện tại 
chưa hiện hữu 
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Onda de Mar
vũ khúc Samba trên biển

  Onda de Mar Fashion ONDA DE MAR LÀ THƯƠNG HIỆU THỜI 
TRANG NỘI Y DÀNH RIÊNG CHO PHÁI ĐẸP 

ĐẾN TỪ ĐẤT NƯỚC BRAZIL. NHỮNG SẢN 
PHẨM CỦA ONDA DE MAR MANG NHIỀU 
PHONG CÁCH KHÁC NHAU. NHỮNG CÔ 

NÀNG SẼ THỰC SỰ GỢI CẢM, NÓNG BỎNG 
NHƯ NHỮNG VŨ CÔNG SAMBA THỰC THỤ.
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“Nghĩa địa tàu cổ” 
                         Châu Thuận Biển 

THUỘC XÃ BÌNH CHÂU, HUYỆN BÌNH 
SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI, THÔN CHÂU 
THUẬN BIỂN ĐƯỢC XEM LÀ “NGHĨA 
ĐỊA TÀU CỔ” KHI NHIỀU CON TÀU ĐẮM 
ĐƯỢC PHÁT HIỆN LIÊN TIẾP TẠI ĐÂY.Hạ My

Theo người dân 
địa phương, họ 
đã phát hiện ít 
nhất 7 con tàu 

đắm chứ không phải 
chỉ 3 con tàu đắm tại 
vùng Châu Thuận Biển 
theo cơ quan chức năng 

khảo sát. Những câu 
chuyện lan truyền trong 
dân gian về tích các con 
tàu gặp nạn tại eo biển 
Vũng Tàu (tên người 
dân bản địa đặt cho 
Châu Thuận Biển dựa 
trên địa hình đặc thù 

của nơi đây) vẫn được 
người già trong làng 
kể lại. Nhưng cho đến 
nay, những bí ẩn quanh 
vùng biển “nghĩa địa tàu 
cổ” này vẫn còn là một 
câu hỏi chưa có sự giải 
thích rõ ràng.
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CÂU CHUYỆN 20 NĂM TRƯỚC
     Dân gian lưu truyền tại 
vùng Châu Thuận Biển 
từng có một con lạch nối 
thông giữa eo biển Vũng 
Tàu và cửa thôn. Tàu thuyền 
từ khắp nơi lưu thông qua 
vùng biển này đều men theo 
con lạch, vào đất liền giao 
thương, bổ sung lương thực 
thực phẩm và nước ngọt. 
Sau đó, tàu thuyền lại men 
theo con lạch ra biển và 
tiếp tục hành trình. Nhưng 
theo thời gian, con lạch bị 
bồi lấp và trở thành động 
cát như ngày nay. Những 
câu chuyện dân gian này có 
phần đúng khi các chuyên 
gia khảo cổ xác định, eo 
biển Vũng Tàu, xã Bình 
Châu, huyện Bình Sơn từng 
là bến trung chuyển sầm uất 
của những con tàu tham gia 
“con đường tơ lụa” trên biển. 

Nhiều ngư dân sống lâu 
năm tại eo biển này tiết lộ, 
họ từng bắt gặp những đồ 
vật cổ hoặc xương cốt của 
thủy thủ trong quá trình 
đào móng làm nhà, hay 
đánh bắt ven bờ. Điều này 
phần nào lý giải vùng biển 
này từng rất sát đất liền. 
     Một số người già trong 
làng kể lại, 20 năm trước, 
trong lúc lặn biển, họ đã 
phát hiện lần đầu tiên một 
con tàu gỗ chứa nhiều cổ 
vật chìm dưới nước ở khu 
vực Hòn Nhàn, cách bờ 
khoảng 150m. Sau đó, họ 
còn phát hiện thêm tàu cổ 
chìm dưới rạn san hô ở 
Hòn Khô. Tất cả những vị 
trí đó đều cách vùng biển 
Bình Châu chưa tới 10m. 
Vào thời điểm đó, ngư 
dân đã tự trục vớt tàu, thu 
lượm những cổ vật đem đi 

bán. Còn xác con tàu bị hư 
hỏng nên không ai dùng. 
     Bên cạnh đó, những ngư 
dân lặn biển cũng thường 
xuyên “tình cờ” nhặt được 
tiền đồng có hình vuông ở 
giữa. Và thỉnh thoảng, ngư 
dân cũng bắt gặp những 
xương, cốt trôi dạt dưới biển.  
     Tuy nhiên, những 
chuyện này vốn chỉ có 
ngư dân trong vùng biết 
và không lan truyền rộng 
rãi. Cho đến năm 1999, Sở 
Văn hóa – Thể thao và Du 
lịch Quảng Ngãi đã tiến 
hành khai quật và trục vớt 
một xác tàu cổ chứa nhiều 
cổ vật. Từ đây, vùng biển 
Châu Thuận Biển được 
người dân cả nước biết đến 
nhiều. Những câu chuyện 
kỳ bí về “nghĩa địa tàu cổ” 
này được người dân khắp 
nơi quan tâm.

Những cổ vật được tìm thấy trong quá trình khai quật, trục vớt con tàu cổ tại Châu Thuận Biển.
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HẬU CỘT MỐC 1999
     Theo nguồn tin từ Sở Văn 
hóa – Thể thao và Du lịch 
Quảng Ngãi, tàu cổ được 
khai quật vào năm 1999 
chứa nhiều loại gốm sứ 
như bát, đĩa, bình… 
có niên đại từ thế 
kỷ 17. Không chỉ 
có cổ vật, người ta 
còn tìm thấy xương 
ngựa trên tàu và 
những vật dụng của 
thủy thủ đoàn như 
nghiên mực. Đặc 
biệt, các cổ vật thương 
mại được xác định 
thuộc thế kỷ 17 trong khi 
những vật dụng của thủy 
thủ đoàn thuộc thế kỷ 15. 
     Vào khoảng tháng 9 năm 
2012, thôn Châu Thuận Biển 
một lần nữa dậy sóng khi 
người dân nơi đây phát hiện 
một chiếc tàu cổ. Tin đồn 
những người vớt cổ vật bán 
được hàng tỷ đồng khiến ngư 
dân quanh vùng ồ ạt khai 
thác cổ vật bằng các ngư cụ 
cá nhân. Ngay sau khi chính 
quyền vào cuộc và quá trình 
khai thác cổ vật được giao 
cho Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Đoàn Ánh Dương vào 
cuối tháng 12, Châu Thuận 
Biển mới tạm yên bình.
      Các chuyên gia bắt đầu 
khai quật phần đuôi tàu. Tính 
chất hàng hóa của tàu đắm 
đa dạng với nhiều thể loại 
gốm, sứ từ nhiều nơi khác 

nhau. Tiến sĩ Phạm Quốc 
Nhân, Nguyên giám đốc 
Bảo tàng lịch sử Việt Nam 
cho biết: “Tôi thấy có những 
loại gốm khác nhau như gốm 
Long Tuyền, Saradong, hay 
những đồ gốm Phúc Kiến. 
Các đồ gốm này vẽ hoa lan 
và những đặc trưng gốm sứ 
của đời Trần”. Trong khi đó, 
Tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, 
Phó Giám đốc bảo tàng lịch 
sử Việt Nam đưa ra ý kiến: 
“Tôi cho rằng các loại cổ vật 
này tương đồng với những loại 
chúng tôi đã được xem khi 
ngư dân vớt. Ngoài ra thì còn 
có một số loại khác mới xuất 
hiện, tôi nghĩ rằng niên đại 
vào thế kỷ 14 và nếu như để có 

căn cứ chính xác hơn thì cần 
có nghiên cứu tổng thể sau khi 
kết thúc khai quật”. 
     Các chuyên gia đầu 

ngành đều nhận định 
đây là con tàu đắm cổ 

nhất được tìm thấy 
tại các vùng biển 
Việt Nam. Tàu có 
cấu trúc độc đáo 
hiếm thấy và là 
hiện tượng mới 
chưa từng có trong 

ngành khai quật 
cổ học dưới nước.  

Khảo sát hiện trạng 
cho thấy, chiều dài 

con tàu cổ bị đắm là 
20,5m, chiều ngang là 5,6m. 

Thân tàu được chia thành 13 
khoang với 12 vách ngăn. Hệ 
thống bánh lái và long cốt tàu 
cổ còn tương đối nguyên vẹn 
khoảng 90%. Các vách ngăn 
khoang tàu bằng gỗ nguyên 
khối còn khá chắc chắn. Theo 
các nhà khoa học, đây là con 
tàu có kết cấu chắc chắn nhất 
từng được biết đến. “Con tàu 
này tôi thấy chủ yếu ghép mộc 
và đóng đinh. Người ta xẻ 
những phiến gỗ lớn ghép vào 
lòng tàu rất vững chắc. Có lẽ 
gỗ rất dồi dào. Nhìn thớ gỗ là 
biết. Gỗ trong lòng tàu lượn 
đẽo theo cho vừa với khoang 
tàu. Cái này quá độc đáo” 
- Họa sĩ Nguyễn Sơn Ka, 
nguyên Trưởng phòng phục 
chế Viện Khảo cổ học Việt 
Nam chia sẻ. 
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     Với cấu trúc thuyền đặc 
biệt, hệ thống ván ốp thuyền 
bằng gỗ thông dày từ 6 - 8cm. 
Theo các chuyên gia, đây là 
tàu cổ có chất liệu gỗ tốt nhất, 
so với 12 tàu cổ đã khai quật 
được trên thế giới. Từ đó cho 
thấy, nơi đóng tàu khá giàu 
về nguyên liệu gỗ quý và có 
kỹ thuật đóng thuyền buồm 
tương đối phát triển. Tiến 
sĩ Nguyễn Việt - Giám đốc 
Trung tâm tiền sử Đông Nam 
Á, Hội Khoa học nghiên cứu 
Đông Nam Á Việt Nam giải 
thích “Khi đối chiếu kỹ thuật 
của thuyền này cho thấy là 
thuyền Tông Canh, tức Vịnh 
Bắc Bộ Việt Nam, đa số là các 
tỉnh miền Bắc của nước ta, 
chúng tôi thường gọi là thuyền 
Đại Việt thời Trần”. 
     Ngoài tàu cổ, các nhà 
khảo cổ đã khai quật hơn 
4.000 hiện vật là gốm sứ 
còn tương đối nguyên vẹn 
trên con tàu đắm. Từ những 
tiêu bản gốm sứ độc đáo, 
các nhà khoa học có những 
phát hiện mới về đồ gốm sứ 
thế kỷ 13 tại Việt Nam cũng 
như trên thế giới.
     Trong số những tiêu bản 
gốm sức khai quật được, 
các chuyên gia đặc biệt chú 
ý đến chiếc men xanh ngọc 
có đường kính 36cm, dày 
0,5cm, trang trí hoa văn 
nổi hình rồng 4 chân, mang 
đặc trưng nghệ thuật của 
thế kỷ 13. Đây là loại đĩa 
giới quý tộc thường dùng 
nhằm thể hiện đẳng cấp, 
quyền lực của mình. Các 
nhà khảo cổ đã khai quật 
nhiều đồ sứ, gốm tráng 
men có dạng hoa văn, sắc 
độ khác nhau. Trong đó, 
nổi bật là những hoa văn 
về hoa cúc, hoa mẫu đơn, 
hoa hồng, hình tượng con 
rồng và song ngư. Những 

men gốm này có thể được 
sản xuất từ nguồn nguyên 
liệu đá Cao Lanh, nung qua 
nhiệt độ lên đến 1.2000C 
với kỹ thuật tinh luyện, độc 
đáo. Tiến sỹ Nguyễn Đình 
Chiến - Phó Giám đốc Bảo 
tàng lịch sử Quốc gia giải 
thích: “Ở đây đặc điểm kỹ 
thuật cho thấy sản xuất trên 
đĩa lớn đều có sử dụng bảng 
kê hình ống, để lại dấu vết 
dưới đáy của chiếc đĩa, gờ 
chân của đĩa đều phủ men, 
chỉ có một vết hình vành 
khăn bên trong đáy đĩa 
không có men, đấy là dấu 
tích của kỹ thuật sản xuất, 
người ta dùng bàn kê hình 
ống để chồng lò khi nung”.
     Đây là cuộc khai quật tàu 
cổ thứ 6 trong vùng biển 
Việt. Con tàu đắm là độc 
bản quý hiếm của ngành 
khảo cổ Việt Nam cũng như 
thế giới. Những cứ liệu sống 
từ con tàu cổ sẽ tiếp tục 
được giải mã. Kết quả thu 
được sẽ giúp việc nghiên 
cứu con đường tơ lụa trên 
biển ở biển Đông trong 
nhiều thế kỷ trước và đóng 
góp vào kho tàng di sản văn 
hóa Việt Nam.

     Tuy nhiên, vùng biển bí 
ẩn này vẫn tiếp tục đưa đến 
những bất ngờ. Vào 1 giờ 
sáng ngày 16/8/2013, chiếc 
tàu cổ thứ 3 được phát hiện 
cũng tại thôn Châu Thuận 
Biển. Tiếp đến 12 giờ ngày 
19/8, ngư dân lại phát hiện 
và khai thác cổ vật từ khu 
vực xóm Châu Tân, thôn 
Châu Me cũng thuộc xã 
Bình Châu. Vị trí trục vớt 
được cổ vật vừa phát hiện 
cách bờ khoảng 20m, độ sâu 
khoảng 3m, cách vị trí 3 tàu 
đắm chứa cổ vật đã được 
tìm thấy khoảng 2km về 
hướng Tây Bắc. Vị trí phát 
hiện cổ vật trùng với vị trí 
tàu chở cổ vật bị đắm được 
phát hiện vào năm 1999. 
     Liên tiếp phát hiện cổ vật 
tàu đắm tại Châu Thuận 
Biển khiến vùng biển nơi 
đây được người dân thêu 
dệt nên nhiều điều huyền 
bí. Liệu còn có thêm lần nào 
nữa cổ vật được phát hiện? 
Đó vẫn còn là chuyện của 
tương lai. Nhưng nhắc đến 
Châu Thuận Biển, người ta 
vẫn không hết tò mò về vùng 
biển kỳ bí được gọi bằng cái 
tên “nghĩa địa tàu cổ” 
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Một thoáng Hà Tiên 

TÔI ĐẾN HÀ TIÊN VÀO MỘT NGÀY GIỮA MÙA HÈ. ANH BẠN 
ĐỒNG HÀNH CỦA TÔI LÀ MỘT NGƯỜI MIỀN TÂY CHÍNH 

HIỆU. VỪA ĐI VỪA NGHE ANH KỂ ĐỦ THỨ CHUYỆN VỀ VÙNG 
ĐẤT TÂY NAM CỦA TỔ QUỐC. HÀ TIÊN CÓ TRỜI BIỂN 

MÊNH MÔNG; NHỮNG CÁNH ĐỒNG RỘNG LỚN NGÚT TẦM 
MẮT KHI NHÌN SANG NƯỚC BẠN CAMPUCHIA; CÓ NHỮNG 

NÉT ĐẶC TRƯNG KHÁ THÚ VỊ CỦA NÓ.

Nguyễn Văn Kỷ
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Đất Hà Tiên 
vừa mang 
vẻ hoang 
sơ, vừa ẩn 

chứa những điều mới 
lạ với ai lần đầu tiên 
đặt chân đến. Trên 
dọc tuyến kinh Vĩnh 
Tế là con đường nhựa 
không rộng lắm nhưng 
mang nhiều ý nghĩa. 
Anh bạn tôi giải thích 
khá cặn khẽ: “Ông thấy 
không bên  kia là Miên 

bên đây là mình, chỉ 
có con kinh này ở giữa 
thôi đó”. Những cánh 
đồng bên kia biên giới 
rộng và xa hết cả tầm 
mắt. Xen giữa những 
đồng ruộng thênh 
thang là những cây 
thốt nốt xù xì to lớn 
đang vươn mình trong 
sương sớm. Quang 
cảnh thật thanh bình. 
Lại nhớ, trước khi 
đến Hà Tiên, chúng 

tôi có một đêm ngủ 
lại thị trấn Ba Chúc, 
huyện Tri Tôn, tỉnh An 
Giang. Nghe và thấy 
nhiều chứng tích một 
thời bị Pôn – pốt tàn 
sát dân làng mà bỗng 
rùng mình, thương 
cảm. Thế mới biết trân 
trọng hơn những mất 
mát, hy sinh của thế hệ 
cha anh đi trước mang 
lại bình yên cho những 
vùng biên giới.
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     Chúng tôi vào đến cửa 
ngõ Hà Tiên khi mặt trời 
vừa ló dạng. Dừng lại 
bên đường để ngắm nhìn 
cảnh biển lúc bình minh. 
Biển ở đây không sóng 
to ồn ào như Vũng Tàu 
hay Nha Trang! Bóng dừa 
thấp thoáng ngả bóng 
trên làn nước biển không 
trong mà ngà ngà đùng 
đục màu phù sa. 
     Chúng tôi đến Hà Tiên 
trùng vào dịp giỗ Mạc 
Cửu (26, 27/5 âm lịch, 
tức ngày 3,4/7 dương 
lịch). Người có công lớn 
khi khai mở vùng đất 
này. Vì thế đường sá rợp 
cờ hoa; nơi tượng đài 
của ông đang diễn ra lễ 
tưởng niệm long trọng 
do tỉnh Kiên Giang tổ 
chức. Phải nói rằng, thị 
xã Hà Tiên không rộng 
lắm. Phố xá không ồn 
ào, náo nhiệt như những 
thị tứ, thị xã tôi từng đến 
nhưng có một cái nét 
rất hiền hòa, thân thiện. 
Ở đây, có nhiều người 
Campuchia từ bên kia 
biên giới sang để trao đổi 
buôn bán, giao thương 
làm việc. Anh bạn tôi 
hối tôi nhanh chân lên 
thăm Thạch Động, nơi 
có truyền thuyết lý thú 
về chuyện Thạch Sanh 
– Lý Thông từ thời xa 
xưa. Thiên nhiên ban 
tặng cho nơi này những 
phong cảnh thiên nhiên 
tuyệt đẹp. Leo lên những 
miệng hang trên đỉnh, 
nhìn ra những cánh đồng 

xanh mênh mông xen lẫn 
những núi đồi trùng điệp, 
xa xa là con đường nhựa 
uốn lượn chạy qua biên 
giới. Biển, trời xanh thẳm 
mênh mông như hòa 
quyện vào nhau. Gió biển 
từ xa thổi về lùa vào cửa 
hang tạo nên những âm 
thanh trong veo làm cho 
tâm hồn mỗi người thêm 
thư thái…
     Chia tay Thạch Động, 
chúng tôi đi dọc theo con 
đường trung tâm thị xã, 
ghé thăm lăng thờ dòng 
họ Mạc. Hôm nay, giỗ 
ông Mạc Cửu, chúng tôi 
vào thắp nén nhang để tri 
ân bậc tiền hiền có công 
khai khẩn bờ cõi nước 
nhà. Đi dọc lên ngọn đồi 
là những ngôi mộ của các 
công thần dòng họ Mạc. 
Lăng họ Mạc lưng dựa 
vào núi, mặt nhìn ra biển, 
có thể nói là địa thế có 
một không hai trên vùng 
đất Tây Nam biên giới. 
     Có lẽ thích nhất vẫn 
là đi vào chùa Hang rồi 
ngắm cảnh Hòn Phụ 
Tử. Một Hòn đã bị thiên 
nhiên làm đổ, tuy nhiên, 
cảnh sắc biển trời nơi đây 
vô cùng đặc biệt. “Ông 
biết không, ngoài hòn kia 
có cái giếng nước ngọt 
trong lắm, ngày xưa có 
các vị tiên xuống chơi 
đánh cờ rồi dùng nước 
đó…”, anh bạn tôi vừa 
chỉ ra cái đảo đá gần Hòn 
Phụ Tử mà thao thao như 
hướng dẫn viên du lịch 
vậy. Chẳng biết chuyện 

đó đúng hay sai nhưng 
ngắm cảnh đẹp của biển 
trời nơi này khiến lòng 
tôi không khỏi lâng lâng 
một niềm yêu mến. 
     Trời bắt đầu mát dần, 
chúng tôi ghé lại chợ bên 
đường mua một ít hải 
sản chuẩn bị cho bữa tối. 
Nhìn đủ loại tôm cá vừa 
từ biển mang về tươi roi 
rói, chưa thưởng thức tôi 
đã thấy thích rồi. “Ông 
thích canh cá, cá cuốn 
bánh tráng không, mực 
xào hay món gì?” Tôi 
chưa kịp trả lời nhưng 
nhìn vẻ mặt háo hức của 
tôi, anh bạn tôi đã mua 
luôn mấy thứ đó rồi….. 
Người miền Tây thật là 
hào phóng!
      

Một 
ngày 
đi vòng 
quanh Hà 
Tiên, chắc 
hẳn là chưa 
thể hiểu được 
hết những nét 
đẹp nơi đây. 
Nhưng đứng trên 
bờ Kinh Tám Ngàn 
ngắm nhìn bóng 
chiều dần khuất, tôi 
biết rằng thiên nhiên 
và con người vùng đất 
Tây Nam của Tổ quốc 
này đã để lại thật 
nhiều dấu ấn 
đẹp trong 
lòng tôi 
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r ự c  r ỡ  s ắ c  t h u
Hokkaido

KHI TIẾT TRỜI BẮT ĐẦU 
SE SE LẠNH THÌ RỪNG 

LÁ PHONG CŨNG 
CHUYỂN MÌNH SANG 

THU VỚI LÁ VÀNG, LÁ 
ĐỎ KHIẾN CHO CẢNH 

SẮC THIÊN NHIÊN HOK-
KAIDO TRỞ NÊN RỰC 

RỠ HƠN BAO GIỜ HẾT.

An Phan
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Hokkaido là hòn đảo lớn 
thứ 2, nằm ở phía Bắc 
Nhật Bản. Nơi đây nổi 
tiếng với những cánh 

đồng hoa đầy màu sắc cùng cảnh 
quan thiên nhiên tươi đẹp và 
những nét văn hóa độc đáo. Đặc 
biệt vào mùa thu, những rừng 
phong thay lá càng tôn thêm 
cảnh sắc lung linh, rực rỡ cho 
hòn đảo xinh đẹp này.
     Không những thế, thời tiết 
dường như cũng chiều lòng 

người hơn khi vào mùa thu, 
khí trời trở nên mát mẻ, dễ 
chịu và thư thái. Khác với mùa 
hoa anh đào thường nở rộ khi 
xuân về rồi tàn nhanh, mùa 
lá phong ở Hokkaido kéo dài 
trong nhiều tháng nên bạn 
có thể dành nhiều thời gian 
cho các hoạt động tham quan 
hơn. Ngoài ra, bạn có thể dạo 
quanh các bến cảng, nhà hàng 
để thưởng thức ẩm thực phong 
phú của vùng đất này.
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NHỮNG CÁNH RỪNG 
PHONG THAY LÁ
     Khoảng cuối tháng 9 
trở đi khi lá phong chuyển 
sang sắc vàng, sắc đỏ, 
người dân Hokkaido và 
nhiều du khách lại háo 
hức tham dự lễ hội Momiji 
Matsuri (Lễ hội lá phong 
truyền thống ở Hokkaido). 
Khi đó, cả thành phố sẽ 
đắm mình trong sắc màu 
thơ mộng bởi những rừng 
phong thay lá mang lại.
     Dãy núi Daisetsuzan nơi 
được mệnh danh là nóc 
nhà Hokkaido với các ngọn 
núi cao vút là nơi lá thu 

chuyển màu sớm nhất Nhật 
Bản. Chỉ cần ngồi lên cáp 
treo Asahidake, bạn sẽ lơ 
lửng trên mặt biển 1.600m, 
chầm chậm lướt qua toàn 
cảnh khu rừng trong tiết 
trời mùa thu. Dưới chân 
núi là làng tắm suối nước 
nóng Asahidake Onsen tỏa 
sương khói huyền ảo.
     Công viên quốc gia 
Shiretoko và Onuma cũng 
là điểm đến thú vị để ngắm 
lá phong chuyển màu. Đặc 
biệt, ở khu Noboribetsu, 
khung cảnh đặc biệt bắt 
mắt với cả một thung lũng 
ngập trong sắc lá vàng, đỏ 

mê hồn với những cánh 
rừng phong trải dài ngút 
tầm mắt. 
     Bạn có thể chèo thuyền 
dạo quanh hồ Kussharo 
(thuộc công viên quốc gia 
Akan) đắm mình trong làn 
nước trong xanh và ngắm 
rừng thu khoe sắc hai bên 
bờ. Ngoài hồ Kussharo, 
công viên quốc gia Akan 
còn có các hồ Akan, 
Mashu. Hồ Akan nổi tiếng 
với loài tảo bóng tròn 
Marimo. Trong khi đó, hồ 
Mashu là hồ sâu nhất Nhật 
Bản với làn nước trong 
xanh quanh năm.

Lễ hội Momiji Matsuri.
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ẨM THỰC HẤP DẪN Ở 
HOKKAIDO

     Ngoài những rừng 
phong tuyệt đẹp, Hok-
kaido còn nổi tiếng 
với những đặc sản địa 
phương. Trong đó, đáng 
chú ý là các loại hải sản 
tươi sống đánh bắt ngay 
tại biển và các loại nông 
sản địa phương.   
     Ở Hokkaido, bạn có 
thể thưởng thức nhím 
biển, cua, mực, cá hồi, 
các loại sò tươi rói vừa 
mới được bắt lên và bán 

ngay tại các chợ hải sản. 
Chợ hải sản ở Hokkaido 
thường nhỏ nhưng khá 
sạch sẽ và yên bình. Bạn 
có thể đến các chợ Nijo 
ở Sapporo, chợ Buổi 
sáng ở Hakodate và 
chợ Washo ở Kushiro 
để thưởng thức đặc sản 
vùng này.
     Hokkaido cũng được 
xem là thủ phủ sản xuất 
sữa của Nhật Bản khi sản 
xuất đến ½ sản lượng sữa 
của cả nước. Trong đó, 
khoảng 60% sản lượng sữa 
dùng để uống, phần còn 
lại phục vụ cho việc sản 
xuất các sản phẩm từ sữa 
như bơ, phô mai, yogurt 
và kem. Vì thế, khi đến 
Hokkaido, bạn sẽ được 
thưởng thức các món ăn 

có thành phần từ sữa hay 
các món quà lưu niệm với 
hình dạng các sản phẩm 
làm từ sữa (bánh bơ sữa, 
sandwitch sữa,…).
     Bạn cũng đừng bỏ 
qua cơ hội thưởng thức 
bia Sapporo ở chính 
nơi khai sinh ra nó. Bia 
Sapporo được sản xuất 
tại Hokkaido từ năm 
1876 và đến nay đã trở 
thành một trong những 
thương hiệu nổi tiếng. 
Tại Hokkaido, du khách 
có thể tìm hiểu về lịch 
sử của bia Sapporo tại 
Bảo tàng bia Sapporo. 
Và nếm thử bia tại Trung 
tâm mua sắm Sapporo 
Factory, nơi trước đây 
từng là nhà máy ủ bia 
đầu tiên 

Mùa thu ở Hokkaido bắt đầu từ cuối tháng 9 đến khoảng 
đầu tháng 11 hàng năm. Các điểm tham quan chính ở Hok-
kaido: Công viên Odori, suối nước nóng Jozankei,  khu vực 
Hakodate với cảnh núi non hùng vĩ và các bến cảng nhộn 
nhịp. Ngoài ra, bạn có thể dạo chơi trên các hồ Shikotsu, 
hồ Toya, khu bảo tồn động vật hoang dã Kushiro Marsh-
land,… Các hoạt động vui chơi ở Hokkaido gồm: ngắm cá 
heo và cá voi, chèo thuyền vượt thác, cưỡi ngựa, đi bộ khám 
phá núi rừng hoặc du ngoạn bằng khinh khí cầu,…



DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

10 - 2013 | biển | 63

DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

10 - 2013 | biển | 63



VMS -  outh

64 | biển | 10 - 2013

   Món ngon từ

 Dông Biển 
Ở VÙNG BIỂN BÌNH THUẬN - NINH THUẬN, BÊN 

CẠNH NHỮNG MÓN ĂN NỔI TIẾNG ĐƯỢC CHẾ 
BIẾN TỪ CÁC LOẠI HẢI SẢN TƯƠI SỐNG NHƯ 

MỰC, CÁ ĐỤC, SÒ HUYẾT, ỐC,… THÌ NHỮNG 
MÓN ĂN VỪA NGON VỪA LẠ TỪ DÔNG BIỂN 

KHIẾN THỰC KHÁCH ĐÃ MỘT LẦN DÁM DŨNG CẢM 
THƯỞNG THỨC SẼ NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN. Thụy Lâm

Dông biển thuộc 
họ bò sát, có 
kích thước lớn 
hơn thằn lằn, 

chiều dài từ 20-30cm. 
Dông sống trong hang, 
sáng tinh mơ ra đồi cát 
tìm ăn chồi non và uống 
sương đêm, vì thế mà 
thịt thơm, săn và ngọt, 
được xem là một vị thuốc 
bổ. Thịt dông trắng như 
thịt gà, mà lại ngọt, bùi 
và mềm hơn. Xương rất 
mềm, gần như là sụn. 
Còn da thì dòn sừn sựt, 
thơm và rất ngon. Tuy 
nhiên, nếu chỉ nhìn hình 
dạng bề ngoài, chắc hẳn 
sẽ có nhiều du khách 
nhút nhát từ chối thưởng 
thức. Nhưng với những 
thực khách dũng cảm, các 

món ăn từ dông biển sẽ 
là những trải nghiệm ẩm 
thực tuyệt vời.
     Thịt dông có thể được 
chế biến thành nhiều 
món như: Dông nướng, 
dông rô ti, dông hấp, 
chả dông, gỏi dông, 
cháo dông, lẩu dông, 
dông nấu dưa hồng… 
Món nào cũng ngon. 
Nhưng theo dân sành 
điệu thì thức ngon nhất 
trong con dông là mật 
và trứng. Mật dông có vị 
béo nhân nhẫn và để lại 
cái hậu thật ngọt. Trứng 
dông rất béo, rất bùi mà 
không ngậy, được xem 
là một loại sơn hào hải 
vị. Chẳng thế mà chuyện 
ngày xưa kể rằng ở làng 
Mỹ Tường (huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh Thuận), 
trong lễ vật thách cưới 
phải có một thúng trứng 
dông, những cái trứng 
chỉ to bằng đầu ngón tay 
út! Rất may tục lệ này đã 
bị bãi bỏ, nếu không thì 
hẳn trai Mỹ Tường ngày 
nay nhiều người phải 
chịu cảnh “phòng không” 
vì càng ngày dông biển 
càng trở nên quý hiếm và 
khá đắt đỏ. 
     Được xem là đặc sản 
của vùng đất Nam Trung 
Bộ quanh năm nắng gió, 
hầu hết các nhà hàng, 
quán đặc sản ở Bình 
Thuận, Ninh Thuận đều 
có món dông. Có thể kể ra 
đây một số cách chế biến 
món dông được nhiều 
thực khách yêu thích:
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GỎI DÔNG

     Làm gỏi dông rất công 
phu, phải có “bí quyết” 
nhà nghề mới chế biến 
được. Đầu tiên phải làm 
sạch ruột, lột da, đưa vào 
lò nướng cho thịt dông 
vàng mới lấy ra. Sau đó, 
băm nhuyễn, xào chín 
và trộn với trái cóc hoặc 
xoài cắt chỉ nhỏ, rau 
thơm, đậu phộng rang 
giòn và đặc biệt phải có 
“lá xoài dông”, một thứ lá 
cây mọc trên các vách đá 
vùng khô hạn, có vị chát. 
Gỏi dông ăn chung với 
bánh tráng dày, nhiều 
mè, xúc mãi không chán.

DÔNG NƯỚNG 

     Để chế biến món dông 
nướng, đầu tiên chúng 
ta phải chọn những con 

mập, có kích thước của 
dông trưởng thành, vì 
nếu lựa những con nhỏ 
quá thì thịt dông sẽ rất 
bở, không ngon. 
     Có hai cách để làm 
dông nướng, tùy theo 
yêu cầu của khách hàng. 
Dông nướng để nguyên 
da, và dông nướng ướp 
muối ớt sau khi đã lột da. 
Ngon nhất trong con dông 
nướng là mật và trứng 
dông. Thịt dông thơm, 
mềm và có vị ngòn ngọt, 
gần giống như thịt gà nên 
còn được gọi là “gà đất”. 
     Chúng ta ướp vào thịt 
dông hành băm nhuyễn, 
hạt nêm, tiêu và nước 
nắm. Nước nắm là thành 
phần không thể thiếu của 
món ăn, phải chọn loại 
nước mắm ngon của địa 

phương. Chờ khoảng 30 
phút cho thịt thấm gia vị. 
Sau khi nhóm bếp, cho 
dông lên vỉ nướng. Theo 
kinh nghiệm thì nên 
nướng bằng bếp than vì 
như thế mới toát lên hết 
hương vị của món ăn.
     Trong giai đoạn 
nướng chúng ta chú ý 
phải trở đều, không để 
thịt dông bị cháy khét. 
Sau khi dông chín vàng 
hai mặt, chúng ta bày 
ra đĩa, trang trí cho đẹp 
mắt. Dông nướng có 
thể ăn với bánh tráng 
nướng hoặc ăn với rau 
sống, bún và bánh tráng 
cuốn. Cho dông vào 
bánh tráng, cho thêm tí 
bún, rau sống cuốn lại rồi 
chấm nước mắm me thì 
không gì bằng.
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LẨU DÔNG

     Làm thịt dông, rửa 
sạch, chặt thành từng 
miếng tùy theo ý thích, 
rồi ướp gia vị cho thấm 
mới nấu món ăn. Để 
thêm hương vị đậm đà, 
có người lại đem thịt 
dông băm nhỏ cùng 
ớt, hành củ có lá và 

ướp đường, nước mắm, 
muối. Trộn chung với 
bột năng, thêm chút 
nước rồi giã nhuyễn. 
Sau đó, vò lại thành 
viên cỡ nào cũng được. 
Chiên sơ qua dầu hơi 
vàng. Lá me chua rửa 
sạch, lặt bỏ cọng, lấy lá 
non, vò giập giập. Cho 

vào nấu nước lẩu cùng 
các gia vị: hành, tỏi giã 
giập, ít muối tiêu, nêm 
tí bột ngọt nếm vừa 
miệng ăn. 
     Ăn lẩu dông lá me 
cũng phải biết cách: 
cho bún vào tô, gắp 
thịt dông cho vào, múc 
nước lẩu chan đều, 
kèm ít cọng rau sống, 
ăn nóng rất ngon. Nếu 
chưa vừa miệng, bạn 
có thể thêm nước mắm 
ngon dầm ớt xiêm, 
cay cay hít hà mới đã. 
Nhưng vị ngọt lự chính 
là thứ nước lẩu còn sau 
cùng, chưa dùng hết 
xem như chưa biết món 
lẩu dông lá me.

CHẢ DÔNG

     Nếu như món gỏi 
dông mang dáng dấp 
bình dân thì dông chiên 
lăn bột hay chả dông 
lại mang dáng dấp 
cao lương mỹ vị mà ta 
thường gặp trong các 
nhà hàng hay các tiệm 
ăn sang trọng. Dĩ nhiên 
các món này gia vị đòi 
hỏi phải nhiều và đắt 
tiền như: bột mì, trứng 
gà (hay trứng vịt), mỡ 
(hoặc bơ), bột ngọt, ngũ 
vị hương…

     Đem dông lột da, rửa 
sạch, bằm nhỏ rồi ướp 
với nước mắm, hành tím, 
tỏi, sả, tiêu, bột ngọt, lá 
xào dông. Thời gian ướp 
5 phút, cho giò sống với 
thịt dông vào xay chung 
thật nhuyễn. Viên thành 
từng viên. Bắc chảo lên 
bếp nóng, cho dầu vào 
đun sôi, cho từng viên lên 
chảo dầu chiên chín vàng 
là được. Món này ăn kèm 
với cơm trắng rất ngon.
     Với xu hướng ngày 
càng có nhiều thực 
khách muốn thưởng thức 
những món ăn ngon, lạ, 
hiện nay, trong thực đơn 
của những nhà hàng, 
quán ăn lớn trên nhiều 
tỉnh, thành đã có mặt 
các món ăn từ dông biển. 
Nhưng hương vị của các 
món dông qua bàn tay 
chế biến khéo léo của các 
đầu bếp vùng biển Bình 
Thuận – Ninh Thuận 
vẫn mang những nét 
độc đáo, đặc sắc riêng, 
để lại những ấn tượng 
khó phai trong lòng 
nhiều thực khách gần xa 
như câu nói vui truyền 
miệng của giới sành ăn: 
“Chưa nếm dông là chưa 
thông (thông thuộc) 
Bình Ninh Thuận” 
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Hải đăng
biểu tượng của ngành hàng hải

NHỮNG 
NGỌN 
HẢI ĐĂNG 
TRÊN BIỂN 
CÓ TÁC 
DỤNG HỖ TRỢ 
TÀU THUYỀN 
TÌM ĐƯỜNG, ĐỊNH 
HƯỚNG, ĐÁNH DẤU 
CÁC ĐƯỜNG BỜ BIỂN, 
NHỮNG NƠI CÓ ĐÁ 
NGẦM, BÃI CẠN. CHÚNG 
ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “MẮT 
BIỂN” VÀ KHÔNG NHỮNG 
TRỞ THÀNH BIỂU TƯỢNG CỦA 
NGÀNH HÀNG HẢI MÀ CÒN ĐƯỢC 
LƯU DẤU TRÊN NHỮNG CON TEM 
PHÁT HÀNH KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI.

Hùng Mạnh
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Hải đăng (đèn 
biển) thường là 
một ngọn tháp, 
được thiết kế 

để chiếu sáng bằng một 
hệ thống đèn và thấu 
kính, hoặc thời xa xưa 
là chiếu sáng bằng lửa, 
với mục đích hỗ trợ tàu 
thuyền tìm đường, định 
hướng, đánh dấu các 
đường bờ biển, những 
nơi có đá ngầm, bãi 
cạn... Ngoài ra, hải đăng 
còn có thể giúp máy bay 
định hướng trong hành 
trình qua các bờ biển. 
Hải đăng tượng trưng 
cho ngọn đèn vĩnh cửu 
của biển và được mệnh 
danh là “con mắt của đại 

dương”.
     Hải đăng được xây 

dựng độc lập trên 
núi, dọc bờ biển, 

trên biển, cửa 
sông ra biển 

hay giữa 
hải đảo 

xa xôi, 
có 
độ 
cao 

phù hợp 
với yêu cầu về 

tầm nhìn địa lý và 

tầm hiệu lực ánh sáng. 
Một số hải đăng được xây 
trên gành đá gồm nhiều 
tảng đá xếp chồng lên 
nhau, có bờ dốc đứng sát 
mặt nước với sóng biển 
đánh thẳng vào gành, 
tung bọt trắng xóa. 
     Với vẻ đẹp, độ kỳ vĩ, 
cổ kính, hải đăng còn 
được nhiều người yêu 
thích bởi chúng chính là 
một kho kiến thức phong 
phú về lịch sử, văn hóa, 
kiến trúc cổ và hiện đại. 
Từ đỉnh tháp của các 
ngọn hải đăng, bạn có 
thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp 
của vùng biển, làng mạc, 
bãi đá, bãi tắm hay thành 
phố ven biển phía dưới 
ẩn hiện trong sương sớm 
hoặc dưới ánh trăng. 
Đôi lúc, bạn có cảm giác 
ngọn đèn như đang trôi 
theo biển nước cuồn 
cuộn giữa thiên nhiên 
hùng vĩ nếu nhìn thẳng 
xuống chân tháp. 
     Trong số những ngọn 
hải đăng được in lên tem, 
có ngọn hải đăng nổi 
tiếng nhất thế giới là hải 
đăng Alexandria tại Ai 
Cập, được xây dựng để 
làm tín hiệu thông báo 

vị trí cảng. Hải đăng ước 
tính cao khoảng 135m 
và cho đến nay, đối với 
đèn biển vẫn là chiều 
cao đáng nể! Được coi là 
một trong bảy kỳ quan 
của thế giới cổ đại, hải 
đăng Alexandria được 
xây dựng bằng những 
khối đá lớn từ thế kỷ thứ 
3 trước Công Nguyên 
trên đảo Pharos. Sau này 
chữ “Pharos” trở thành 
từ gốc của “đèn biển” 
trong nhiều ngôn ngữ 
như tiếng Ý (faro), Cu-ba 
(faro), Pháp (phare), Bồ 
Đào Nha (farol), Tây Ban 
Nha (faro)... Alexandria 
gồm ba tầng: tầng thấp 
hình vuông, phần giữa 
hình bát giác và đỉnh 
hình tròn. Trên đỉnh 
tháp đặt một tấm gương 
phản chiếu ánh sáng 
mặt trời hay thắp lửa khi 
màn đêm buông xuống. 
Truyền thuyết kể rằng có 
thể nhìn thấy ánh sáng 
của hải đăng từ cự ly trên 
50km. Hải đăng bị phá 
hủy do 2 trận động đất 
trong thế kỷ XIV; nhiều 
tàn tích của cây đèn biển 
này hiện còn nằm dưới
đáy biển bên chân tháp.
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Bộ sưu tập tem chuyên đề về hải đăng
của nhà sưu tập Ngô Khắc Lễ
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Anh kể chuyện em nghe
Có người trồng hoa trên biển
Em mắt tròn chẳng hiểu làm sao
Mùa bão giông sóng cuộn, gió gào
Loài hoa nào chịu nổi?
Nhưng em ơi
Sóng biển tạo thành luống đợi
Mà người trồng hoa trên biển chẳng thẳng hàng
Hoa trên biển lang thang
Đi dò tìm chỗ đứng
Tìm được chỗ rồi hoa đứng vững
Và hoa nở rộ giữa biển xanh
Hoa cũng nở trong lòng anh
Đó là “Hoa đuốc”.
Rực soi trên biển nước
Hoa thật lung linh
Hoa thật là xinh 
Nhất vùng biển cả
Mưa Đông, nắng Hạ
Hoa chẳng phai màu
Dù có đi đâu 
Anh vẫn nhớ hoài “Hoa đuốc”
Hẹn như tháng trước anh lại đến với Hoa…
Đấm vai anh, em lệ nhòa
Em ghen anh đấy!

VMS -  outh

Ninh Quốc Hội Trồng hoa
trên biển

VMS -  outh



VĂN HÓA XÃ HỘI

10 - 2013 | biển | 73

Con sóng
Chiều mãi nhấp nhô
Gió đưa làn nước 
Hôn bờ thời gian.

Biển êm vui
Cát nhẹ nhàng
Biển cười ru khẽ 
Vô vàng lời yêu.

Chiều mưa
Biển nói trăm điều
Đong đưa sóng dỗi
Sao nhiều nhớ nhung…

Nguyễn Văn Kỷ

Biển 
hát
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đảo ngục 
ngày xưa

               đảo Ngọc bây giờ

SAU 45 PHÚT BAY 
TỪ TP. HỒ CHÍ MINH, 
CÔN ĐẢO HIỆN RA 
TRƯỚC MẮT CHÚNG 
TÔI NHƯ MỘT BỨC 
TRANH HÙNG VĨ, ĐẸP 
TUYỆT VỜI, TỰA BÀN 
TAY CỦA TỔ QUỐC 
ĐANG XÒE RỘNG 
GIỮA VÙNG BIỂN 
PHÍA ĐÔNG NAM 
LỘNG GIÓ BỐN 
PHƯƠNG TRỜI.

Hương Trà

Côn Đảo là một 
huyện thuộc 
tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, là 

quần đảo đầy máu và nước 
mắt. Trải qua 113 năm là 
“địa ngục trần gian” (1862 
- 1975), nơi đây có trên 
hai vạn anh hùng liệt sĩ và 
đồng bào yêu nước đã vĩnh 
viễn yên nghỉ. Địa danh 
Côn Đảo đã gắn liền với 
lịch sử hào hùng của dân 
tộc, trở thành nơi giáo dục 
truyền thống cách mạng 
cho các thế hệ mai sau.

     Từ năm 1975, Côn 
Đảo được giải phóng 
và bắt đầu xây dựng 
chính quyền nhân dân. 
Trải qua nhiều lần thay 
đổi cấp hành chính, từ 
tháng 8/1991 đến nay, 
Côn Đảo chính thức là 
huyện trực thuộc tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu. Côn 
Đảo hiện là chính quyền 
một cấp, huyện quản lý 
hành chính trực tiếp tới 
10 khu dân cư, không 
có cấp xã, phường, thị 
trấn. Từ một hòn đảo 

được mệnh danh là “địa 
ngục trần gian”, cơ sở 
hạ tầng chỉ có tháp canh 
và trại lính. Sau 1975, từ 
điểm xuất phát rất thấp 
với biết bao những khó 
khăn, khắc nghiệt, Đảng 
bộ, Chính quyền, quân 
và dân Côn Đảo đã ra 
sức khắc phục, nỗ lực 
phấn đấu từng bước xây 
dựng Côn Đảo ổn định 
về chính trị; kinh tế xã 
hội; giữ vững quốc phòng 
an ninh. Từ năm 1997, 
sau khi Thủ tướng Chính 
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phủ ký Quyết định số 
373/TTg “Phê duyệt quy 
hoạch chung xây dựng 
huyện Côn Đảo, tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu” đến nay, 
Côn Đảo không ngừng 
phát triển, đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân 
dân từng bước được cải 
thiện và nâng cao.
Côn Đảo có nhiều tiềm 
năng, lợi thế để phát 
triển du lịch văn hóa, 
lịch sử, sinh thái như: 
Có hơn 200km bờ biển 
bao quanh, trong đó có 
những bãi tắm tuyệt đẹp, 
còn đậm nét hoang sơ; 
có hệ thống di tích lịch 
sử cách mạng nổi tiếng; 
có khí hậu đại dương 
mát mẻ quanh năm; có 
ngư trường rộng lớn với 
nhiều tiềm năng về khai 
thác, đánh bắt thủy sản 
xa bờ. Bên cạnh đó, Côn 
Đảo còn có vị trí thuận 
lợi trong giao thương 

trong nước và quốc tế, 
chỉ cách đường hàng hải 
quốc tế khoảng 60 km. 
Vườn Quốc gia Côn Đảo 
với diện tích gần 20 ngàn 
hecta, trong đó có gần 6 
ngàn hecta rừng và phần 
diện tích trên biển 14 ngàn 
hecta vùng bảo tồn đa 
dạng sinh học với hệ động 
thực vật nguyên sinh, đa 
dạng, có nhiều loài đặc 
hữu, rất thích hợp cho 
việc phát triển kinh tế du 
lịch, nghỉ dưỡng. 
     Nhằm phát huy 
những tiềm năng, thế 
mạnh, tạo sự đột phá cho 
Côn Đảo phát triển, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 264/2005/
QĐ-TTg, phê duyệt “Đề 
án phát triển kinh tế - 
xã hội huyện Côn Đảo, 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
đến năm 2020”, với quan 
điểm phát triển: xây 
dựng Côn Đảo trở thành 

khu kinh tế du lịch và 
dịch vụ chất lượng cao, 
gắn với bảo tồn, tôn tạo 
khu di tích cách mạng 
đặc biệt của Việt Nam 
và phát triển, nâng cao 
giá trị Vườn Quốc gia 
Côn Đảo; xây dựng Côn 
Đảo tương xứng với vị 
trí tiền tiêu, góp phần 
tích cực trong quá trình 
mở cửa, hội nhập kinh 
tế quốc tế, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh, gắn kết 
chặt chẽ với phát triển 
của cả vùng phía Nam 
Tổ quốc... Mục tiêu tổng 
quát là “thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của 
Côn Đảo theo hướng 
dịch vụ - du lịch - công 
nghiệp; tạo lập kết cấu 
cơ sở hạ tầng phù hợp 
để từng bước đưa Côn 
Đảo trở thành khu kinh 
tế du lịch hiện đại, đặc 
sắc, mang tầm cỡ khu 
vực và quốc tế”. 

Côn Đảo từng là “địa ngục trần gian” một thời.
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     Trong mấy năm qua, 
tình hình kinh tế - xã hội, 
xây dựng kết cấu hạ tầng 
Côn Đảo có chuyển biến 
rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm đạt 
16,25%; thu nhập bình 
quân đầu người đạt 1.064 
USD (cao hơn mục tiêu 
đề ra trong Quyết định 
264 là 900-1000 USD); 
tổng thu ngân sách nhà 
nước đạt 653,7 tỷ đồng; 
tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội trên địa bàn 1.470 tỷ 
đồng. Hệ thống kết cấu hạ 
tầng được nâng cấp. Giao 
thông giữa đảo và đất liền 
có bước phát triển với tần 
suất ngày càng tăng của 
đội tàu khách Côn Đảo 
và đường hàng không, 
năm 2005 có 03 chuyến 
bay/tuần, đến nay trung 
bình có 28 chuyến bay/
tuần. Sản xuất và cung 
ứng điện, nước cơ bản 
đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt và sản xuất kinh 
doanh (công suất điện 
9.745.000kwh/năm; công 
suất nước 5.000m3/ngày). 
Cơ sở phục vụ khách du 
lịch ngày càng hoàn thiện. 
Thông tin liên lạc giữa 
Côn Đảo với trong nước 
và quốc tế được đảm bảo; 
đã phủ sóng điện thoại di 
động các mạng Vinaphone, 
Mobifone, Viettel, Viet-
nammobile và dịch vụ điện 
thoại cố định không dây. 
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     Để xây dựng Côn Đảo 
trở thành khu kinh tế du 
lịch chất lượng cao trên cơ 
sở phát triển du lịch bền 
vững, phát triển du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng và du 
lịch văn hóa lịch sử, tránh 
và giảm thiểu những tác 
động xấu đến môi trường, 
bảo tồn văn hóa, di tích 
lịch sử, mang lại lợi ích 
kinh tế - xã hội, giữ vững 
quốc phòng an ninh, Đại 
hội huyện Đảng bộ lần thứ 
VIII nhiệm kỳ 2010-2015 
định hướng đến năm 2020 
xác định: “Tập trung mọi 
nguồn lực, phát triển mạnh 
kinh tế du lịch - dịch vụ, 
xây dựng Côn Đảo thành 
khu kinh tế du lịch - dịch 
vụ chất lượng cao vào năm 
2020; đảm bảo an sinh xã 
hội; đảm bảo quốc phòng, 
an ninh vững mạnh; nâng 
cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng bộ 
huyện, xây dựng hệ thống 
chính trị trong sạch, vững 
mạnh” với  các mục tiêu 
cụ thể như: đến năm 2015, 
cơ bản hoàn thành kết 
cấu hạ tầng, quy mô dân 

số khoảng 10 ngàn người, 
đón khoảng 100 ngàn lượt 
khách du lịch, tổng sản 
phẩm GDP khoảng 28 triệu 
USD. Đến năm 2020 hoàn 
thiện, hiện đại hóa kết 
cấu hạ tầng, quy mô dân 
số khoảng 15 ngàn người, 
đón khoảng 200 ngàn lượt 
khách du lịch, tổng sản 
phẩm GDP khoảng 70 triệu 
USD. Giai đoạn 2015 - 2020 
thu nhập bình quân đầu 
người đạt khoảng 2.300 - 
4.100 USD/năm.
     Huyện Đảo đã và đang 
xúc tiến công tác quảng 
bá, kêu gọi, thu hút mạnh 
vốn đầu tư cho phát triển, 
trong đó chú trọng các dự 
án tầm cỡ khu vực và quốc 
tế, ưu tiên các dự án có quy 
mô lớn, đầu tư cao, sử dụng 
hiệu quả đất, loại hình du 
lịch đặc sắc, có tính đột phá 
cao, tạo đòn bẩy phát triển 
du lịch. Sản phẩm du lịch 
chủ yếu của Côn Đảo là du 
lịch lịch sử, sinh thái, nghỉ 
dưỡng, xây dựng một số sản 
phẩm du lịch mang thương 
hiệu Côn Đảo. Bên cạnh đó, 
huyện quan tâm thích đáng 

cho du lịch về nguồn và các 
loại hình du lịch bình dân 
khác. Xây mới các tuyến du 
lịch giữa đảo với đất liền, 
giữa các đảo với nhau, giữa 
đảo với các điểm du lịch 
trong khu vực. Đến năm 
2015, khởi công và một 
phần đưa vào sử dụng 4-5 
khu du lịch chất lượng cao.
     Điều đáng mừng là, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 1518 về việc 
“Phê duyệt điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng Côn 
Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
đến năm 2030”. Đây là văn 
bản quan trọng hàng đầu, 
nhằm định hướng, tạo tiền 
đề để Côn Đảo phát triển 
nhanh, đúng hướng và bền 
vững. Trong một tương lai 
không xa, khi hội đủ các 
điều kiện cần thiết, Côn 
Đảo sẽ trở thành một thành 
phố du lịch, một trung tâm 
văn hóa và du lịch hấp dẫn 
của cả nước, khu vực và 
quốc tế. Côn Đảo ngày nay 
đang bừng sáng, lấp lánh 
như một hòn đảo ngọc giữa 
vùng biển phía Đông Nam 
của Tổ quốc 
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Nguyên Kông

Hỗ trợ Trường Sa

tăng gia sản xuất
MẶC DÙ ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI RẤT 
TO LỚN NHƯNG SO VỚI YÊU CẦU 

THỰC TẾ VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN 
TRƯỚC MẮT, TRƯỜNG SA HIỆN 
ĐANG RẤT CẦN SỰ HỖ TRỢ VỀ 

NHIỀU MẶT ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUẦN ĐẢO. 

TRONG CHUYẾN KHẢO SÁT, NGHIÊN 
CỨU THỰC TẾ TẠI HUYỆN ĐẢO 

TRƯỜNG SA CỦA CÁC NHÀ KHOA 
HỌC ĐẾN TỪ NHIỀU TỈNH, THÀNH 

TRÊN CẢ NƯỚC VỪA QUA ĐÃ CÓ 
NHIỀU GIẢI PHÁP ĐƯỢC ĐƯA RA 

NHẰM HỖ TRỢ TRƯỜNG SA TĂNG 
GIA SẢN XUẤT, GÓP PHẦN PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, NÂNG CAO 
ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN 

CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ NHÂN 
DÂN TRÊN CÁC ĐẢO.

Đảo Sinh Tồn là một trong 
những đảo có thể tự chủ 
nguồn thực phẩm, rau xanh 
cho cán bộ chiến sĩ và các 

hộ dân trên đảo. Rất nhiều loại rau 
xanh đã trồng và sống được trên đảo, 
như: rau muống, cải, mồng tơi, đu đủ, 
bầu đất… Để tránh gió cát và nước biển 
xâm nhập, rau xanh hầu hết phải trồng 
trong các ô có tường xi măng bảo vệ. 
Về chăn nuôi chủ yếu là gà vịt và heo. 
Tuy nhiên, việc trồng trọt, chăn nuôi 
không phải lúc nào cũng thuận lợi. 
Cán bộ chiến sĩ ở đây cho biết, vào mùa 
mưa, rau xanh và gia cầm phát triển tốt 
nhưng trong mùa nóng, khô hạn thì gặp 
nhiều khó khăn do thiếu nước. “Chăn 
nuôi ở đây khó. Ví dụ như nuôi vịt thì 
vì nắng nóng nên khó cho việc ấp nở, 
gà cũng vậy, vào mùa nắng nóng khó 
nuôi lắm, nhất là lúc còn nhỏ. Nhiều 
khi người có kĩ thuật cũng không nuôi 
được. Rồi thức ăn chủ yếu là cám chở 
từ đất liền ra nên gà vịt chậm lớn. Tới 
mùa gió nóng thì càng khó nuôi nữa 
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do dịch bệnh. Rau xanh cũng ở tình 
trạng tương tự vào mùa nắng” – Thiếu 
tá Phí Ngọc Chính, xã Sinh Tồn, huyện 
Trường Sa chia sẻ. 
     Sau gần một tháng khảo sát ở huyện 
đảo Trường Sa, đoàn công tác nhận 
thấy, để tăng cường phát triển thảm 
thực vật trên các đảo nổi, cần hạn 
chế bê tông hóa bề mặt, phát triển các 
giống cỏ cải tạo đất, chống xói mòn, 
giữ ẩm, như: cây nêm, cỏ Vertiver, 
lạc dại; đầu tư trồng rau theo phương 
pháp thủy canh. Trước mắt có thể tăng 
cường những giống cây trồng, vật nuôi 
có khả năng chịu hạn, chịu mặn tốt. 
     Theo khảo sát, các đảo nổi ở Trường 
Sa có nước ngầm nhưng là nước lợ nên 
vấn đề thiếu nước ngọt là vấn đề không 
quá khó khắc phục. Bên cạnh đó, công 
nghệ chuyển hóa nước lợ thành nuớc 
ngọt hoàn toàn có thể ứng dụng ở các 
đảo nổi như Sinh Tồn, Song Tử. Công 
suất dự kiến sẽ đạt 500 lít mỗi giờ tức 
khoảng hơn 10 khối nước mỗi ngày. 
PGS.TS Phạm Văn Sáng - Giám đốc 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng 

Nai cho biết : “Ở đây không đòi hỏi phải 
là chuyển thành nước uống mà chỉ cần 
thành nước sinh hoạt dùng tưới tiêu, 
tắm rửa thôi nên chắc chắn là kinh phí 
sẽ thấp hơn. Tôi nghĩ khi triển khai sẽ 
rất khả thi, vấn đề là phải nghiên cứu kĩ, 
lấy mẫu nước về để đại học Bách khoa 
Tp. HCM nghiên cứu và chắc chắn sở 
KH&CN Đồng Nai sẽ kết nối với Trường 
để ủng hộ kinh phí, bởi vì vấn đề ở đây 
không phải riêng của Khánh Hòa mà cả 
nước đều vì Trường Sa thân yêu”. 
     Mỗi năm, Trường Sa chỉ có 2 
đến 3 tháng mưa, do vậy, công nghệ 
chuyển hóa nước lợ thành nước ngọt 
nếu sớm triển khai sẽ giải quyết rất 
đáng kể nhu cầu nước tưới cho các 
đảo có hệ thống nước ngầm. Song 
song với đó là hệ thống tích trữ nước 
mưa chôn ngầm dưới đất với trữ 
lượng lớn cũng sẽ được đầu tư. Khi 
đó, công tác tăng gia sản xuất của 
quân dân Trường Sa sẽ có chuyển 
biến đáng kể, đảm bảo cung cấp đủ 
nguồn thực phẩm, rau xanh cho cán 
bộ chiến sĩ và nhân dân huyện đảo 

Cầu cảng đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa.
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Bất cập di dời lồng bè khỏi

Vũng Rô
THÁNG 10 NĂM 2012, UBND TỈNH PHÚ YÊN 
RA QUYẾT ĐỊNH YÊU CẦU TOÀN BỘ SỐ 
LỒNG BÈ NUÔI TÔM TẠI VŨNG RÔ DI DỜI 
RA KHỎI VỊNH NHẰM ĐẢM BẢO QUY HOẠCH 
VÀ AN NINH QUỐC PHÒNG. CÔNG TÁC 
DI DỜI PHẢI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TRƯỚC 
THÁNG 10/2013. TUY NHIÊN, ĐẾN NAY, VIỆC 
DI DỜI VẪN CÒN GẶP KHÓ KHĂN VÀ NẢY 
SINH NHIỀU BẤT CẬP. 

Quốc Bắc

Vịnh Vũng Rô 
(xã Hòa Xuân 
Nam, huyện 
Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên) là một trong 
những vị trí chiến lược 
quan trọng của tỉnh Phú 
Yên. Đây là vùng nước 
sâu, kín gió được tỉnh 
Phú Yên quy hoạch phát 
triển cảng biển tổng hợp 
và phục vụ an ninh quốc 
phòng. Tuy nhiên, hơn 10 

năm nay, người dân địa 
phương tự ý phát triển 
nuôi trồng thủy sản trên 
vịnh. Lúc cao điểm, số 
lồng nuôi trên vịnh gần 
8.660 lồng. Thậm chí, 
một vài doanh nghiệp 
tư nhân tại đây còn thuê 
người nước ngoài đến 
hợp tác mà không báo 
với chính quyền địa 
phương, gây ra tình trạng 
lộn xộn trên Vũng Rô. 

     Để lập lại trật tự 
này, ngày 6/11/2012, 
UBND tỉnh Phú Yên 
ra quyết định nghiêm 
cấm việc nuôi trồng 
thủy sản tại Vũng Rô. 
Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng yêu cầu di dời 
tất cả lồng bè nuôi 
trồng thủy sản tại 
Vũng Rô ra khỏi vịnh 
trước tháng 10/2013. 
Để phục vụ mục đích 
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này, chính quyền địa 
phương đã tiến hành 
vận động người dân. 
“Chúng tôi vận động 
nhân dân không thả 
mới, chấp hành chủ 
trương của tỉnh vì khu 
vực này không quy 
hoạch nuôi trồng thủy 
sản được” – ông Lưu 
Bá Hạnh, Phó chủ tịch 
huyện Đông Hòa, tỉnh 
Phú Yên cho biết.  
     Đến nay, chỉ có 2 
doanh nghiệp nuôi 
trồng thủy sản ở Vũng 
Rô đã di chuyển lồng 
bè vào khu vực Đầm 
Môn, tỉnh Khánh Hòa. 
Một doanh nghiệp đã 
bỏ trống lồng và chỉ 
duy trì vài lồng nuôi cá 
theo kiểu cầm chừng. 

Khoảng 30 hộ giảm 
quy mô, 315 hộ án binh 
bất động. Thế nhưng 
hoạt động đánh bắt và 
nuôi trồng thủy sản 
trên vịnh Vũng Rô vẫn 
nhộn nhịp với hàng 
trăm lồng bè lớn nhỏ. 
     Khi chúng tôi hỏi về 
quyết định của UBND 
tỉnh Phú Yên di dời 
toàn bộ lồng bè nuôi 
tôm ra khỏi vịnh nhằm 
đảm bảo quy hoạch và 
an ninh quốc phòng, 
nhiều người dân tỏ ra 
lo lắng, bức xúc. Ông 
Trần Sáu, người nuôi 
trồng thủy sản ở Vũng 
Rô trên 10 năm buồn 
rầu tâm sự: “Chúng tôi 
nuôi tôm ở đây, từ năm 
chín mấy đến giờ. Có 

nhà, có cửa, có cơm ăn 
áo mặc tươm tất, con 
cái được học hành cũng 
là nhờ con tôm. Giờ bảo 
chúng tôi di dời thì biết 
đi chỗ nào, làm gì để mà 
sống?”. Ông Huỳnh Mô 
bức xúc: “Anh em chúng 
tôi nuôi tôm ở đây, bỏ 
dưới nước cả tỷ bạc, 
toàn là tiền vay mượn. 
Giờ nhà nước bảo tháo 
dỡ, di dời là làm sao? 
Chưa kể việc di dời lại 
kéo theo chi phí bạc 
tỷ, lại không tránh 
khỏi thiệt hại nặng 
do tôm cá bị “động”. 
Tụi tui hổng biết làm 
sao nữa nên vẫn cứ 
thả lồng bè dù biết là 
vi phạm luật, được tới 
đâu hay tới đó vậy”.   
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     Trước đây, người 
dân tại Vũng Rô đã 
phát triển nuôi trồng 
thủy sản ven bờ và 
thành lập các tổ tự 
quản, phối hợp với lực 
lượng chức năng làm 
tốt công tác bảo vệ an 
ninh trật tự khu vực 
này. Nghề nuôi trồng 
thủy sản cũng giúp 
người dân nơi đây đổi 
đời. Nhưng từ đây, số 
lồng bè không ngừng 
tăng. Ngoài người dân 
Phú Yên, còn có không 
ít người từ Khánh Hòa 
đến Vũng Rô nuôi tôm, 
cá. Thậm chí, còn có 
cả sự hiện diện trái 
phép của một số người 
nước ngoài trên lồng 
bè của 3 doanh nghiệp 
nuôi trồng thủy sản ( 
doanh nghiệp tư nhân 

Mỹ Ngọc, Vĩnh Tín và 
Công ty TNHH Thuận 
Hoàng). Thực tế này 
dẫn đến tình trạng bất 
ổn, phức tạp, mất an 
toàn trên vùng vịnh 
Vũng Rô. 
     Tuy nhiên, vấn đề 
“nóng” nhất là chưa 
có điểm đến cho hàng 
ngàn lồng tôm cá, mặc 
dù UBND huyện Đông 
Hòa “hiến kế” di dời 
đến vùng biển Lao Mái 
Nhà, xã An Hải, huyện 
Tuy An và vịnh Xuân 
Đài, đầm Cù Mông, 
thị xã Sông Cầu. Trong 
khi đó, ông Phạm Kiên, 
Chủ tịch UBND thị xã 
Sông Cầu, cho rằng, 
dịch bệnh tôm hùm sẽ 
xảy ra nếu vịnh Xuân 
Đài phải tiếp nhận 
thêm vài trăm lồng 

tôm, cá đến từ Vũng 
Rô, và lúc đó sẽ phát 
sinh thêm những vấn 
đề về trật tự xã hội 
khi những vụ tranh 
chấp vùng nuôi xảy ra. 
Theo chỉ đạo của chính 
quyền thị xã, UBND 
xã Xuân Phương và 
phường Xuân Đài đã 
lập biên bản, xử phạt 
hành chính 12 chủ bè 
nuôi tôm, cá mới di dời 
đến vịnh Xuân Đài, 
vì không có giấy phép 
nuôi trồng thủy sản. Ở 
phía Nam, ông Trương 
Thái Hùng, Chủ tịch 
UBND xã Vạn Thạnh, 
huyện Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa cũng đã chỉ 
đạo ngăn chặn một số 
người mới di dời lồng 
bè tôm, cá vào vùng 
biển Đầm Môn…
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     Do chưa có điểm đến 
nên chủ nhân hơn 8.600 
lồng tôm, cá ở vịnh biển 
Vũng Rô đang vấp phải 
khó khăn, lúng túng. 
Trả lời báo chí, ông Lê 
Văn Trúc, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND 
tỉnh Phú Yên, khẳng 
định, toàn bộ lồng, bè 
tôm, cá ở Vũng Rô phải 
tháo dỡ, di dời trước 
ngày 31/10 mà không có 
bất cứ một khoản bồi 
thường, hỗ trợ nào. Di 
dời đến nơi nào thì Chủ 
tịch huyện, thị xã nơi 
đó giải quyết nếu phù 
hợp với quy hoạch, mật 
độ nuôi trồng thủy sản, 
môi trường… 

     Trước những động 
thái trên, nếu không tìm 
được nơi di dời đến thì 
người nuôi tôm, cá ở 
Vũng Rô không còn sự 
lựa chọn nào khác ngoài 
việc tháo dỡ lồng, bè 
bán phế liệu, còn tôm, 
cá cũng phải bán tháo 
để vớt vát phần nhỏ 
trong nguồn vốn đầu 
tư tiền tỷ… Trung tá 
Ngô Ngọc Quý, Chính 
trị viên đồn biên phòng 
cửa khẩu Vũng Rô, chia 
sẻ: “Chúng tôi phối hợp 
cùng huyện Đông Hòa 
vận động người dân di 
dời khỏi khu vực Vũng 
Rô nhưng tôi nghĩ, phải 
có lộ trình và bước đi 

phù hợp, đặc biệt là cần 
phải tính đến đời sống 
và nguyện vọng của 
người dân”.  
     Có thể thấy rằng, 
việc di dời lồng bè ra 
khỏi Vũng Rô là cần 
thiết nhưng câu hỏi 
thực tế đặt ra là: làm thế 
nào để vừa đảm bảo an 
ninh quốc phòng, quy 
hoạch nhưng vừa đảm 
bảo đời sống của người 
dân bao năm mưu sinh 
ở vùng vịnh này? Đó là 
phương án mà chính 
quyền địa phương cần 
tính đến chứ không chỉ 
dừng lại ở những biện 
pháp hành chính như 
hiện nay 

Hiện tại, UBND 
huyện Đông Hòa 
đang tiếp tục rà 
soát từng trường 
hợp cụ thể để có 
hướng giải quyết. 
Theo đó, đối với 
những lồng bè 
nuôi của các địa 
phương khác đến 
Vũng Rô sản xuất 
thì đề nghị di dời 
về địa phương nơi 
cư trú. Các địa 
phương có trách 
nhiệm tạo điều 
kiện diện tích mặt 
nước để người dân 
ổn định sản xuất. 
Đối với những hộ 
dân sinh sống tại 
Vũng Rô, đã nuôi 
trồng thủy sản tại 
đây trước năm 
2005 thì UBND 
huyện Đông Hòa 
phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và 
Phát triển nông 
thôn Phú Yên tiến 
hành quy hoạch 
một vị trí thuận lợi 
nhất để nhân dân 
sản xuất và có sự 
quản lý chặt chẽ 
của chính quyền 
địa phương. Mục 
tiêu của việc làm 
này là lập lại trật 
tự trên vịnh Vũng 
Rô, trả lại hiện 
trạng đúng với quy 
hoạch nhưng cũng 
vừa đảm bảo được 
đời sống nhân dân 
địa phương. Việc di 
dời và sắp xếp lồng 
bè phải hoàn tất 
trong tháng 9 này. 
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Nhân lực

chất lượng cao
NƯỚC TA CÓ 29 TỈNH VÀ THÀNH PHỐ 

CÓ BIỂN VÀ TRÊN MỘT NGÀN HÒN 
ĐẢO LỚN NHỎ GẦN BỜ VÀ XA BỜ, 
DÂN SỐ SỐNG VEN BIỂN GẦN 1/3 

DÂN SỐ CẢ NƯỚC NHƯNG NGƯỜI 
GIỎI VỀ NGHỀ NGHIỆP TRÊN BIỂN 

KHÔNG NHIỀU, NGƯỜI GIÀU CHÍNH 
ĐÁNG NHỜ VÀO NGHỀ BIỂN RẤT 

HIẾM, NHÀ HÀNG HẢI CÓ TÊN TUỔI 
LÀ NGƯỜI VIỆT NAM CÀNG HIẾM 
HƠN. ĐÂY CHÍNH LÀ THÁCH THỨC 
TRÊN CON ĐƯỜNG HOÀN THÀNH 
MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT 

NAM ĐẾN NĂM 2020.

Lê Kế Lâm

Vị trí chiến lược và 
tầm quan trọng của 
biển đối với nước 
ta đã được các sách, 

báo nói đến nhiều. Nghị quyết 
Trung ương IV khóa X về 
Chiến lược biển Việt Nam đến 
năm 2020, đã xác định “định 
hướng chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020” trong 
đó “phấn đấu đến năm 2020, 
kinh tế trên biển và ven biển 
đóng góp khoảng 53-55% tổng 
GDP của cả nước” (văn kiện 
trang 76 – Nhà xuất bản chính 
trị quốc gia Hà Nội – 2007).
     Nếu đà tăng trưởng GDP 
8,5-9% /năm thì cứ sau 10 

năm GDP sẽ tăng gấp đôi, như 
vậy đến năm 2020, GDP của 
Việt Nam sẽ đạt trên dưới 200 
tỷ USD, trong đó kinh tế biển 
và ven biển phải đóng góp từ 
106 - 110 tỷ USD. Trong số 
106 - 110 tỷ đó, kinh tế trên 
biển phải đóng góp bao nhiêu 
và ven biển bao nhiêu? Giả 
thiết tỷ lệ đóng góp là 50/50 
thì  kinh tế trên biển phải đạt 
50 - 55 tỷ USD. Một con số 
không nhỏ. Trong bài viết này 
người viết chỉ phân tích về 
kinh tế trên biển để từ đây đề 
xuất một số giải pháp về đào 
tạo nguồn nhân lực cho phần 
kinh tế đặc thù này. 
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     Trước hết phải hiểu 
và xác định đúng kinh 
tế biển là một dạng kinh 
tế đa ngành, đa lĩnh 
vực mang tính đặc thù 
cao. Môi trường hoạt 
động khai thác của nó 
là môi trường nước 
biển và bầu khí quyển 
trên biển, nó khác hẳn 
với môi trường đất 
liền về mọi yếu tố, điều 
kiện. Những ai đã từng 
sống trên biển trong 
thời gian dài mới thể 
nghiệm hết tính hay 
thay đổi, ác nghiệt, đan 
xen giữa thuận lợi và 
rủi ro rất cao. Chính vì 
lẽ đó nên mặc dù nước 
ta có 29 tỉnh và thành 
phố có biển và trên một 
ngàn hòn đảo lớn nhỏ 

gần bờ và xa bờ, dân số 
sống ven biển gần 1/3 
dân số cả nước nhưng 
số người say mê và giỏi 
về nghề nghiệp trên biển 
không nhiều. Người giàu 
chính đáng nhờ vào nghề 
biển rất hiếm, nhà hàng 
hải có tên tuổi là người 
Việt Nam càng hiếm 
hơn. Vậy thì làm thế nào 
để đưa nền kinh tế trên 
biển Việt Nam đến năm 
2020 có thể đóng góp 
được 50 - 55 tỷ USD vào 
GDP cả nước? Để giải 
đáp được câu hỏi trên 
chúng ta cần hiểu rõ thực 
trạng nhân lực các ngành 
nghề trên biển hiện tại, 
từ đó, có định hướng đào 
tạo theo từng giai đoạn, 
chiến lược cụ thể.

THỰC TRẠNG NHÂN LỰC 
HIỆN TẠI
     Đến đầu thế kỷ 21, 
thế giới đã có các ngành 
nghề trên biển như: 
Vận tải biển; Khai thác 
thủy hải sản; Du lịch 
biển; Khai thác khoáng 
sản biển; Nghiên cứu 
biển; Dự báo thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn; Môi 
trường biển; Năng lượng 
biển; Truyền thông trên 
biển; Hoạt động quân sự 
trên biển… Trong tương 
lai còn có thể phát triển 
nhiều ngành nghề trên 
biển mà nay con người 
mới bắt đầu thử nghiệm. 
Với tiềm lực và khả năng 
khoa học – công nghệ 
của nước ta hiện nay chỉ 
mới tiếp cận được một 

phần rất khiêm tốn của 
những ngành nghề trên 
biển kể trên.
     Khai thác thủy sản 
gần bờ và xa bờ: Hiện nay 
nước ta có hàng vạn tàu 
đánh bắt hải sản với sức 
kéo từ 10 CV đến 400 CV. 
Số lao động trong ngành 
đến trên chục vạn người. 
Nếu tính cả số lao động 
phục vụ trên bờ thì phải 
đến hàng triệu người. 
Trong số lao động đó 
phần lớn từ kinh nghiệm 
thực tế, từ sự dìu dắt trực 
tiếp của lớp người đi 
trước mà nâng dần tay 
nghề lên. Khả năng chịu 
đựng sóng gió của họ 
tốt, họ thật sự yêu biển, 
yêu nghề. Nhưng kiến 
thức cần thiết về biển, 
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về kỹ năng nghề nghiệp, 
về hàng hải, về luật pháp 
trong nước và quốc tế, về 
bảo vệ môi trường thì rất 
hạn chế, vì họ chưa được 
đào tạo cơ bản và không 
được cập nhật thường 
xuyên. Trong số họ, 
không ít người chưa đọc 
viết thành thạo.
     Vận tải biển gần bờ và 
xa bờ (viễn dương): Với 
các trường đại học và 
trung học chuyên nghiệp 
hiện có, hàng năm đã đào 
tạo ra hàng trăm kỹ sư, 
thủy thủ đủ các ngành 
nghề phục vụ trên các con 
tàu vận tải gần và xa bờ. 
Kiến thức về nghề nghiệp, 
về luật lệ trong và ngoài 
nước được bồi dưỡng khá 
đầy đủ. Khoảng mười 
năm trở lại đây có sự giao 
lưu với các trường và các 
tổ chức quốc tế nên kiến 
thức mới được cập nhật 
kịp thời và có hiệu quả 
nhất định. Cái yếu của 

đội ngũ sĩ quan và thủy 
thủ trong ngành vận tải 
biển hiện nay phần đông 
là thiếu nhiệt tình với 
biển, chưa thực sự xem 
“con tàu là nhà, biển cả là 
quê hương” và khả năng 
giao tiếp bằng tiếng nước 
ngoài còn hạn chế. Số 
mới ra trường thì giỏi lý 
thuyết nhưng yếu về thực 
hành, yếu về chịu đựng 
sóng gió, ngại gian khổ, 
thiếu hoài bão chinh phục 
biển cả. Số thuyền viên 
của đội tàu vận tải trong 
sông và pha sông biển 
được các trường “hàng 
giang” đào tạo nhưng 
vẫn chưa đáp ứng đủ và 
đúng yêu cầu của nghề 
nghiệp. Những kiến thức 
cần thiết chuyên ngành 
đều được phổ cập, song 
năng lực thực hành còn 
hạn chế vì nhiều nguyên 
nhân khách quan và chủ 
quan. Một số thuyền viên 
tự đi xin việc cứ xuống 

tàu làm, người biết việc 
chỉ cho người mới xuống 
tàu, cứ thế quen dần với 
sông nước. Số người này 
có kinh nghiệm thực 
tế nhưng lại thiếu kiến 
thức cần thiết của nghề 
nghiệp. Chính vì vậy, các 
vụ tai nạn giao thông 
đường sông thường xảy ra 
và rất đa dạng. 
     Khai thác khoáng sản 
biển: Ngành này ở nước ta 
mới hình thành từ thập 
niên 80 của thế kỷ trước. 
Chủ yếu là khai thác dầu 
khí trên thềm lục địa phía 
Nam. Các loại khoáng 
sản khác dưới đáy biển 
đang trong thời kỳ khảo 
sát, tìm hiểu. Những cán 
bộ kỹ thuật và công nhân 
trong ngành khai thác 
mỏ do trường đại học Mỏ 
địa chất và trường trung 
học cùng ngành đảm 
nhiệm. Cơ bản đào tạo 
khép kín mang đặc thù 
chuyên ngành. Những 

ngành nghề phục vụ như 
vận tải, cứu hộ, điện khí, 
thông tin… tuyển chọn 
từ sinh viên tốt nghiệp 
các trường chuyên ngành 
khác. Nguồn nhân lực cho 
ngành này dễ thu hút được 
người có trình độ bổ sung 
kịp thời do mức lương cao 
và có tính ổn định.
     Số ngành nghề còn 
lại ở nước ta đã và đang 
bắt đầu làm như du lịch 
biển, môi trường biển, 
truyền thông trên biển. 
Có nghề bắt đầu tìm hiểu 
như nghiên cứu biển, dự 
báo thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn trên biển hoặc 
có nghề chưa hình thành 
như năng lượng biển… 

GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO
     Từ phân tích trên cho 
thấy: nhu cầu về nguồn 
nhân lực có tay nghề cần 
thiết và tay nghề bậc cao 
phục vụ cho việc phát 
triển kinh tế biển cũng 
như bảo vệ chủ quyền 
quốc gia về biển đảo của 
Việt Nam, là một nhiệm 
vụ rất lớn và cấp bách. 
Muốn giải quyết có hiệu 
quả công việc này cần phải 
xây dựng một “chương 
trình tổng thể, đồng bộ 
có bước đi phù hợp” và 
được cập nhật hàng năm. 
Thiết nghĩ, cần có một 
cuộc điều tra tổng hợp 
về nhu cầu nhân lực cho 
từng ngành và toàn bộ 
nền kinh tế biển và quốc 
phòng hướng biển. Mẫu 
điều tra cần dự thảo cho 
đầy đủ, gọn, dễ hiểu, dễ 
trả lời, đáp ứng được việc 
hoạch định kế hoạch thực 
hiện sau này. Trên kết quả 
điều tra tìm ra các giải 
pháp cấp bách và lâu dài. 
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•     Đào tạo cấp bách:
Mở các lớp bổ túc kiến 
thức chuyên ngành cần 
thiết cho những cán bộ 
lãnh đạo, điều hành, 
những kỹ thuật viên, ngư 
phủ và thủy thủ… (gọi tắt 
là người hoạt động trên 
biển) đang làm việc trong 
các ngành nghề trên biển, 
còn độ tuổi lao động, có 
sức khỏe tốt nhưng chưa 
qua trường lớp hoặc qua 
trường lớp ngắn hạn, 
chưa được cập nhật kiến 
thức mới. Loại hình này 
cần linh hoạt, có thể tập 
trung ngắn hạn vài tuần 
đến vài tháng, cũng có thể 
xen kẽ vừa học vừa làm. 
Kết hợp nhiều hình thức 
bồi dưỡng, chủ yếu phát 
huy con đường tự học và 
cần hiểu biết cái mới của 
họ. Cần có chế độ kiểm 
tra, đánh giá trình độ một 
cách thực chất. Đặc biệt 
là kết hợp giữa nâng cao 
kiến thức với nâng bậc 
lương, sắp xếp vị trí lãnh 
đạo, chỉ huy. Địa điểm mở 
lớp nên theo vùng miền. 

Cần dựa vào các trường 
đại học và trung học các 
ngành nghề trên biển, kể 
cả các trường quân sự. 
Thời gian mở lớp khéo 
kết hợp với lịch thiên văn, 
với thời vụ và các đợt sinh 
hoạt chính trị rộng lớn 
của nước ta.
     Mở các lớp đào tạo 
ngắn hạn và trung bình 
(6 tháng hoặc 12 tháng 
đến 20 tháng). Nội dung 
phải lựa chọn tinh tế, có 
cơ bản và ứng dụng. Lý 
thuyết chỉ dạy những cái 
cần thiết. Tập trung phần 
lớn cho thực hành, thực 
tế (có thể từ 60%-70% 
tổng lượng thời gian huấn 
luyện). Mục tiêu là đào 
tạo ra những thuyền viên 
(gồm thủy thủ và ngư 
phủ) có thể phát triển lên 
thủy thủ trưởng, cấp phó 
của máy trưởng, trưởng 
ngành thông tin, phó 
thuyền trưởng tàu gần 
bờ, tàu sông pha biển… 
Nên kết hợp với đào tạo 
thuyền viên xuất khẩu 
(đánh cá và vận tải).

•     Đào tạo cơ bản: Dựa 
vào các cơ sở đào tạo 
hiện có, cần đầu tư công 
sức để nâng cao hơn 
năng lực nghề nghiệp.
Đào tạo cán bộ quản lý, 
cán bộ kỹ thuật có trình 
độ cao đẳng, đại học 
các ngành về biển: thực 
hiện tại các trường, viện 
và trung tâm đào tạo 
như đang làm hiện nay. 
Cần đầu tư trí tuệ, kinh 
phí, mạnh dạn cải cách 
chương trình cho tương 
thích với nghề sẽ phục 
vụ sau khi tốt nghiệp 
và tương đồng với trình 
độ và nhu cầu khu vực 
ASEAN. Cần giảm đúng 
mức về lý thuyết, tăng 
thực hành nâng cao tay 
nghề và ngoại ngữ.
Gửi sinh viên, thực tập 
sinh (TTS), nghiên cứu 
sinh (NCS) ra nước ngoài 
đào tạo. Có thể thực hiện 
theo nhiều kênh như: 
Trao đổi sinh viên, NCS, 
TTS với các trường, các 
nước có quan hệ nghề 
nghiệp, làm ăn; Vận 

động tài trợ học bổng 
toàn phần hay một phần; 
Nhà nước ta dành nguồn 
tài chính hợp lý để đài 
thọ; Cá nhân có thể tự 
lo tài chính để đi học 
ngành nghề mình yêu 
thích. Để công việc trên 
thực sự là một bộ phận 
của đào tạo nguồn nhân 
lực bậc cao cho kinh tế 
biển thì việc tuyển chọn 
người để đi học phải xuất 
phát từ cái tâm, vì quyền 
lợi quốc gia dân tộc mà 
“Chọn mặt gửi vàng”. 
Tổ chức các lớp học 
ngắn ngày, cập nhật kiến 
thức và tình hình phát 
triển về kinh tế biển, 
quản lý biển cho các bộ, 
chuyên viên bậc trung, 
cao đương chức. Giảng 
viên có thể mời các nhà 
khoa học, nhà quản lý 
có kinh nghiệm, có thực 
tiễn trong và ngoài nước 
thuyết trình hoặc hướng 
dẫn thực hành.
     Lúc sinh thời Bác Hồ 
đã dạy: “Muốn xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phải 
có con người xã hội chủ 
nghĩa”. Vận dụng lời dạy 
đó vào việc thực hiện 
NQ04/TW về Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 
2020, ta càng thấy tầm 
quan trọng trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực 
biển cho kinh tế trên 
biển, ven biển và quốc 
phòng hướng biển. Nếu 
mọi cấp, mọi ngành, 
mọi người đều quyết 
tâm phấn đấu thì hy 
vọng rằng chúng ta sẽ 
vượt qua khó khăn và 
mục tiêu đưa nước ta trở 
thành quốc gia mạnh về 
biển, giàu lên từ biển sẽ 
thành hiện thực 
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San hô
nền tảng bảo tồn biển

KHU BẢO TỒN BIỂN LÀ VÙNG BIỂN ĐẶC BIỆT 
ĐƯỢC DÀNH ĐỂ BẢO VỆ VÀ DUY TRÌ TÍNH ĐA 
DẠNG SINH HỌC, CŨNG NHƯ CÁC NGUỒN 
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VĂN HÓA, 
ĐƯỢC QUẢN LÝ BẰNG PHÁP LUẬT HOẶC CÁC 
PHƯƠNG THỨC HỮU HIỆU KHÁC. TRONG ĐÓ, 
SAN HÔ ĐƯỢC XEM LÀ BIỂU HIỆN ĐẦY ĐỦ CỦA 
HỆ SINH THÁI VEN BIỂN, LÀ NỀN, LÁ CHẮN CHO 
HỆ SINH THÁI NGOÀI KHƠI.

Dư Văn Toán - Viện nghiên cứu QL biển và hải đảo
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HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC 
BẢO TỒN BIỂN VIỆT NAM 

     Theo nghiên cứu của 
các nhà khoa học thì 
vùng biển Việt Nam có 
hệ động thực vật biển 
phong phú. Các thảm 
thực vật ngập mặn phủ 
trên những diện tích lớn 
ở ven biển, tạo thành 
những dải rừng lớn ở 
cửa sông Cửu Long và 
bán đảo Cà Mau. Các 
rạn san hô dạng viền bờ 
hoặc dạng đảo vòng rất 
phổ biến ở ven biển miền 
Trung. Những nơi như 
vịnh Hạ Long, phá Tam 
Giang, vịnh Vân Phong 
có phong cảnh kỳ thú 
và giàu có về hải sản... 
Đây thực sự là nguồn tài 
nguyên thiên nhiên có ý 
nghĩa quyết định đối với 
sự tồn tại và phát triển 
của một quốc gia biển 
như Việt Nam. Đó cũng 
chính là những di sản có 
giá trị lớn, không chỉ của 
Việt Nam mà còn của cả 
thế giới, cần được chú 
trọng bảo vệ. 
     Tuy vậy, trong những 
năm gần đây, hệ sinh 
thái biển đang có dấu 
hiệu suy giảm nhanh 
chóng, đặc biệt là đối 
với các khu vực biển ven 
bờ. Sự suy giảm hệ sinh 
thái biển đã có những 

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

nằm trong các khu bảo 
tồn biển và khoảng 30% 
diện tích của từng khu 
bảo tồn biển được bảo vệ 
nghiêm ngặt. 
     Giai đoạn 2016-2020: 
Tiến hành nghiên cứu, 
đề xuất quy hoạch phát 
triển mở rộng hệ thống 
khu bảo tồn biển; điều 
tra, khảo sát và thiết 
lập, đưa vào hoạt động 
một số khu bảo tồn 
biển mới; tổ chức giám 
sát các nguồn lợi thủy 
sản, đa dạng sinh học, 
hệ sinh thái khu bảo 
tồn; phát triển mô hình 
quản lý cộng đồng cho 
cộng đồng dân cư tại địa 
phương và các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài 
nước tham gia xây dựng 
và quản lý khu bảo tồn 
biển nhằm khai thác, sử 
dụng các khu bảo tồn 
biển hiệu quả tạo đà phát 
triển kinh tế cho cộng 
đồng dân cư, góp phần 
bảo vệ môi trường sinh 
thái biển.
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SAN HÔ - NỀN TẢNG BẢO 

TỒN BIỂN 

     Việt Nam có khoảng 
1.222km2 rạn san hô, 
được phân bố rộng rãi 
từ Bắc tới Nam, với diện 
tích lớn nhất và tính 
đa dạng sinh học cao 
ở miền Trung và miền 
Nam. Tại Việt Nam có 
tới 90% các loài san hô 
cứng của vùng biển Ấn 
Độ-Thái Bình Dương và 
là khu vực có nhiều loài 
san hô mềm thuộc giống 
Alcyonaria nhất trong 
vùng Tây Ấn Độ-Thái 
Bình Dương.
     Các nghiên cứu về 
san hô đã ghi nhận 
gần 400 loài san hô tạo 
rạn tại vùng vịnh Nha 
Trang, Ninh Thuận và 

Côn Đảo, mỗi nơi có 
hơn 300 loài. Theo các 
nhà hải dương học, 
những rạn san hô chính 
là biểu hiện đầy đủ của 
hệ sinh thái ven biển, là 
nền, lá chắn cho hệ sinh 
thái ngoài khơi. Đây 
cũng là nơi trú ngụ và 
sinh sản của nhiều loài 
thủy sinh. 
     Song các nhà khoa 
học cũng cảnh báo san 
hô Việt Nam đang đứng 
trước nguy cơ biến mất 
do các hoạt động khai 
thác san hô làm đồ thủ 
công mỹ nghệ, nguyên 
liệu cho các lò nung 
vôi, làm đầm nuôi tôm. 
Nguy hại nhất là cách 
khai thác san hô, đánh 
bắt thủy sản bằng mìn. 

Các nhà hải dương học 
cho biết, khi đã dính 
mìn thì rạn san hô nào 
cũng tan tành. San hô 
không chỉ mất đi do bị 
khai thác mà còn do 
ô nhiễm môi trường. 
Thêm vào đó, ở đâu có 
rong phủ, ở đó san hô 
không còn đất sống. 
Trên nền đá cứng dưới 
đáy biển, san hô và rong 
cạnh tranh quyết liệt để 
lấy chỗ bám sinh sống 
và phát triển. San hô suy 
thoái và bị tiêu diệt đồng 
nghĩa với các nguồn lợi 
thủy sinh bị suy giảm 
nghiêm trọng. Đó là chưa 
kể việc mất đi con đê 
chắn sóng tự nhiên mỗi 
khi gió bão hay sóng thần 
đánh vào bờ.
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     So sánh với tình trạng 
của các rạn san hô trong 
khu vực, mô hình tính 
toán mới nhất của các 
nhà khoa học cho thấy 
Việt Nam nằm trong 
nhóm các nước và vùng 
lãnh thổ có tỷ lệ các rạn 
bị đe dọa nhiều nhất 
(cùng với Philippines, 
Trung Quốc, Đài Loan và 
Indonesia). Qua 200 điểm 
rạn san hô được khảo sát 
ở vùng biển ven bờ Việt 
Nam, các nhà khoa học 
kết luận trong vòng 10 
năm qua, độ phủ của san 
hô bị suy giảm đáng kể và 
ngày càng trở nên nhức 
nhối. Nếu chúng ta không 

có các biện pháp giải 
quyết kịp thời thì nguy cơ 
về sự biến mất hoàn toàn 
của những dải san hô 
xinh đẹp sẽ là điều khó 
tránh khỏi. 
     Vì vậy, để môi trường 
biển được phục hồi, duy 
trì bền vững tại khu bảo 
tồn biển, Việt Nam cần 
tăng cường thực thi pháp 
luật trong quản lý tài 
nguyên môi trường nói 
chung và tài nguyên môi 
trường biển nói riêng. 
Nhất là tăng cường sự 
tham gia của người dân 
vào các kế hoạch quản 
lý, phục hồi nguồn tài 
nguyên, môi trường biển. 

Đồng thời triển khai 
và nhân rộng các mô 
hình chuyển đổi ngành 
nghề cho các nhóm đối 
tượng là hộ nghèo, đang 
sống quá lệ thuộc vào 
nguồn tài nguyên môi 
trường biển. Mặt khác, 
chuyển đổi tư duy khai 
thác nguồn lợi thủy sản 
rạn san hô từ khái niệm 
“đánh bắt” sang khái 
niệm “ngắm nhìn”, thông 
qua các hoạt động du 
lịch, giải trí từ các dự án 
đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng 
đang được thực hiện ngày 
càng nhiều trên địa bàn 
những địa phương có biển 
hiện nay 

Khu bảo tồn biển được phân loại thành 3 loại: Vườn quốc 
gia; Khu bảo tồn loài, sinh cảnh và Khu dự trữ tài nguyên 
thiên nhiên thủy sinh. Theo số liệu của Liên hiệp quốc, trên 
toàn thế giới hiện nay đã thống kê được trên 1.306 khu bảo 
tồn thiên nhiên biển, phân bố trong 18 vùng địa sinh vật biển. 
Theo cách phân chia của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới thì 
Việt Nam nằm trong vùng 13 - Vùng biển Đông Nam Á. Trong 
cách phân vùng này, vùng biển Việt Nam được đặt trong vùng C 
(cận nhiệt đới) kéo dài từ biển Nhật Bản tới biển Tây Indonesia.
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        Cảng

Vancouve
tiên phong bảo vệ môi trường biển

CẢNG VANCOUVER LÀ MỘT TRONG NHỮNG CẢNG 
BIỂN CÓ NĂNG LỰC LỚN NHẤT KHÔNG CHỈ Ở 
CANADA MÀ KỂ CẢ KHU VỰC CHÂU MỸ. TRUNG 
BÌNH MỖI NĂM CÓ KHOẢNG TRÊN 70 TRIỆU TẤN 
HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG. ĐÂY CŨNG LÀ 1 
TRONG NHỮNG CẢNG TIÊN PHONG VỀ BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG VÀ AN TOÀN KHU VỰC CẢNG.

Ngọc Hiền Với địa hình 
gồ ghề, 
Canada có 
đường bờ 

biển dài 29.000km và 
hệ thống cảng biển vào 
loại bậc nhất các nước 
khu vực Bắc Mỹ. Vùng 
biển British Colum-
bia là cửa ngõ thông 
thương của Canada 
với Thái Bình Dương. 
Các cảng biển phía Tây 
của quốc gia này đều 
được xếp vào loại cảng 
nước sâu đảm nhiệm 
vai trò chính trong 
lĩnh vực xuất nhập 
khẩu hàng hóa từ các 
thị trường lớn của thế 

giới với Canada. Vai 
trò nổi bật trong số đó 
phải kể đến cảng biển 
Vancouver, nơi xuất 
phát tuyến đường biển 
nối khu vực đất liền 
Bắc Mỹ với thị trường 
châu Á ngắn nhất và 
hiệu quả nhất.
     Trong những năm 
gần đây, ngoài việc 
đầu tư nâng cấp hiện 
đại hóa hệ thống 
cảng biển, Chính phủ 
Canada cũng tăng 
cường tìm kiếm các 
giải pháp bảo vệ môi 
trường vùng biển và 
các đảo thuộc quyền 
quản lý của quốc 
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gia này. Ngành GTVT 
Canada giúp đảm bảo 
hoạt động an toàn đối với 
đội tàu thương mại của 
Canada và tăng cường 
thanh tra với tàu treo 
cờ nước ngoài vào vùng 
biển của họ để đảm bảo 
rằng tất cả các tàu biển 
khi vào lãnh hải Canada, 
đặc biệt là vào các khu 
vực cảng, đều phải tuân 
thủ nghiêm ngặt các 
tiêu chuẩn về an toàn 
và chống ô nhiễm. Bộ 
GTVT Canada cũng quy 
định tiêu chuẩn an toàn 
đối với tàu chở khách 
ở British Columbia, tàu 
thuyền du lịch giải trí 
loại nhỏ cho tới tàu lớn 
và các loại phà hoạt động 
trên vùng biển và các 
cảng biển. 
     Bảo vệ môi trường 
sống và chất lượng nước 
khu vực cảng là một 
phần quan trọng của 
chương trình môi trường 

tại cảng Vancouver. Đây 
là cảng biển đầu tiên ở 
Canada có một đội ngũ 
chuyên gia về các vấn 
đề môi trường. Họ đã 
giới thiệu nhiều chương 
trình sáng tạo bảo vệ 
môi trường khu vực cảng 
biển. Mục tiêu của việc 
đưa ra các giải pháp bảo 
vệ môi trường tại các 
cảng biển là nhằm đảm 
bảo chất lượng nước và 
môi trường sống của các 
loài thủy sản sinh sống 
tại vùng nước nơi có 
cảng biển hoạt động. Các 
chuyên gia về môi trường 
đã triển khai những biện 
pháp hết sức đơn giản 
nhưng lại cho hiệu quả 
cao, đó là: 
•     Tạo và đặt hàng loạt 
rọ đá: Đá có kích thước 
lớn nhỏ khác nhau được 
bọc trong những chiếc 
túi bằng lưới siêu bền. 
Những chiếc rọ đá này 
được đặt tại những khu 

vực bằng phẳng xung 
quanh các công trình 
xây dựng dưới nước của 
cảng, nhằm tạo ra những 
“mái nhà” - môi trường 
sống an toàn và lý tưởng 
- cho sinh vật biển nhỏ 
như tôm, cua, ốc… và 
các loại thủy sản khác.
•     Những khối bê-tông 
rỗng có lỗ được đặt dưới 
nước vùng bến cảng tạo 
điều kiện cho cá, cua, 
tôm, sao biển và các loại 
sinh vật biển khác có 
nơi ẩn náu, thoát khỏi 
sự truy đuổi, săn bắt 
của kẻ thù. 
•     Trồng các thảm thực 
vật thích nghi với môi 
trường nước biển tương tự 
như những chiếc ghế băng 
đặt dưới đáy biển khu vực 
cảng hoạt động nhằm tạo 
ra các điều kiện cần thiết 
cho thực vật phát triển, 
bao gồm cả hỗ trợ chỗ ở 
và thức ăn cho cá và các 
loài sinh vật biển.
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     Bên cạnh đó, cảng 
Vancouver còn xây dựng 
Chương trình hành động 
vì môi trường để thúc 
đẩy các mục tiêu giảm 
phát thải đối với tàu biển 
ra vào cảng. Chương 
trình đặt ra các giải 
thưởng cho những người 
xuất sắc trong quản lý 
môi trường và những con 
tàu đảm bảo tiêu chuẩn 
an toàn với môi trường 
trước khi vào vùng bến 
cảng Vancouver. Chính 
quyền cảng Vancouver 
khuyến khích các đội tàu 
vận chuyển bằng cách 
ưu tiên giải phóng tàu 
nhanh, giảm giá một số 
các dịch vụ hành chính 
cho tàu khi neo đậu 
trong khu cảng để đạt 

mục tiêu thu hút tàu sạch 
đến cảng Vancouver. 
     Năm 2010, cảng đã 
giới thiệu Giải thưởng 
Vòng tròn màu xanh 
cho những người tham 
gia trong Chương trình 
hành động vì môi 
trường. Những con tàu 
đạt tiêu chuẩn về an toàn 
môi trường sẽ có đủ điều 
kiện để nhận được Giải 
thưởng Vòng tròn màu 
xanh - một sự công nhận 
dành cho những thành 
tựu giảm lượng khí thải 
cao nhất. Giải thưởng 
được xếp loại vàng, bạc 
hoặc đồng dựa trên 
những nỗ lực giảm khí 
thải, tùy thuộc vào chất 
lượng của nhiên liệu sử 
dụng và khả năng giảm 

phát thải tổng thể. 
     Cảng Vancouver đang 
dẫn đầu hệ thống cảng 
biển tại Canada về cải 
thiện chất lượng không 
khí và biến đổi khí hậu, 
bằng cách tập trung vào 
việc sử dụng các công 
nghệ và thúc đẩy hiệu 
quả những hoạt động 
giảm khí thải. Hơn nữa, 
cảng cũng tăng cường 
hợp tác với các cảng 
vùng Tây Bắc trong chiến 
lược làm sạch không khí. 
Cảng này đang kết hợp 
với các cảng vùng Seattle 
và Tacoma để giải quyết 
những vấn đề liên quan 
đến chất lượng không 
khí và biến đổi khí hậu 
ở lưu vực sông Puget 
Sound Georgia, thông 
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qua Chiến lược không 
khí sạch của các cảng 
biển vùng Tây Bắc. 
     Những chuyên gia 
về môi trường tại cảng 
Vancouver cho rằng 
lượng hàng tồn kho 
trong cảng là một trong 
những nguyên nhân gia 
tăng sự phát thải những 
chất gây ô nhiễm không 
khí thông thường, cũng 
như các loại khí gây hiệu 
ứng nhà kính. Một báo 
cáo khác lại công bố môi 
trường cảng bị ô nhiễm 
do tình trạng phát thải từ 
các thiết bị bốc dỡ hàng 
hóa, hoạt động của xe tải 
và đường sắt trong khu 
vực cảng. Để giảm thiểu 
phần nào tình trạng 
ô nhiễm môi trường 
cảng, ban lãnh đạo cảng 
Vancouver đã thông qua 

Chương trình cấp giấy 
phép cho xe tải hoạt 
động trong khu vực cảng. 
Chương trình này được 
bắt đầu từ năm 2008, yêu 
cầu tập trung vào việc 
loại bỏ dần xe tải cũ, hạn 
chế và tiến tới cấm các 
loại xe chạy không tải 
trong khu cảng. 
     Trong năm 2010, cảng 
Vancouver bắt tay vào 
xây dựng tầm nhìn chiến 
lược phát triển cảng đến 
năm 2050, trong đó ưu 
tiên phát triển công việc 
kinh doanh của cảng 
trong tương lai, khuyến 
khích các sáng kiến mới 
và cuối cùng là thay đổi 
mọi hoạt động của cảng 
Vancouver, bắt đầu với 
việc xem xét lại tầm 
nhìn chiến lược chung 
của cảng qua các báo 

cáo thực hiện nhiệm vụ 
hàng năm của từng cảng 
thành viên. 
     Ban lãnh đạo cảng 
Vancouver cam kết rằng 
mọi hoạt động của cảng 
đều vì lợi ích của nền 
kinh tế, cộng đồng và 
môi trường. Vì sự phát 
triển bền vững, ban lãnh 
đạo cảng cam kết chịu 
trách nhiệm về sử dụng 
tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, đưa ra các quyết 
định kinh doanh hiện tại 
không ảnh hưởng đến 
tương lai. Không những 
thế, lãnh đạo cảng còn 
cam kết tạo ra một kế 
hoạch phát triển bền 
vững với mục tiêu đáp 
ứng nhu cầu kinh tế toàn 
cầu hiện nay, nâng cao 
vị thế Canada ở phạm vi 
châu lục và thế giới 
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Bảo lãnh hoàn trả trong các

hợp đồng đóng tàu
ĐỂ CÓ THỂ ĐÓNG ĐƯỢC 
MỘT CON TÀU, DOANH 
NGHIỆP PHẢI BỎ RA RẤT 
NHIỀU VỐN ĐẦU TƯ VÀ 
CÔNG SỨC. TUY NHIÊN, 
LUÔN CÓ THỂ XẢY RA 
CÁC TÌNH HUỐNG TRANH 
CHẤP TRONG CÁC HỢP 
ĐỒNG ĐÓNG MỚI TÀU 
BIỂN. VÌ THẾ, CÁC DOANH 
NGHIỆP CẦN HẾT SỨC 
THẬN TRỌNG VỚI CÁC 
ĐIỀU KHOẢN, PHỤ LỤC 
HỢP ĐỒNG, TRONG ĐÓ 
CÓ VẤN ĐỀ BẢO LÃNH 
HOÀN TRẢ.

Trần Thị Lan

Bảo lãnh hoàn trả 
trong các hợp 
đồng đóng tàu 
là biện pháp bảo 

đảm cho việc bên đóng 
tàu sẽ hoàn trả cho bên 
mua tàu số tiền đã được 
giải ngân trong các kỳ 
thanh toán cùng với lãi 
phát sinh do bên đóng tàu 
vi phạm cơ bản hợp đồng 
dẫn tới hợp đồng bị chấm 
dứt theo các điều kiện do 
hai bên thỏa thuận hoặc 
theo luật định (a refund 
guarantee). Vụ việc 
tranh chấp giữa bên mua 
- Công ty Schiffahrts 
– Gesellschaft “Hansa 
Murica” MBH & Co. và 
bên đóng tàu – Công 
ty Nantong Huigang 

Shipbuilding Co Ltd., 
diễn ra năm 2010, có thể 
được xem là bài học kinh 
nghiệm cho các doanh 
nghiệp đóng tàu, nhất là 
trong thời điểm tình hình 
kinh tế khó khăn.
     Trong vụ việc này, 
xưởng đóng tàu đã không 
xuất trình được văn bản 
gia hạn bảo lãnh hoàn 
trả, dẫn tới việc họ đã 
vi phạm một điều kiện 
của hợp đồng đóng tàu 
(tuy điều kiện này không 
được diễn đạt thành một 
điều khoản trong hợp 
đồng đóng tàu), điều kiện 
có nội dung là xưởng 
đóng tàu phải xuất trình 
được văn bản gia hạn 
đó trong một thời gian 

hợp lý. Mặc dù vậy, sự 
vi phạm này về bản chất 
không phải là vi phạm cơ 
bản nghĩa vụ hợp đồng, 
đó chỉ là sự vi phạm một 
điều kiện vô danh trong 
hợp đồng đóng tàu (... It 
was merely breach of an 
innominate term of the 
contract). Sự vi phạm đó 
đã không tước đi những 
lợi ích cơ bản phát sinh 
từ hợp đồng của bên mua 
ngay. Kết quả là thẩm 
phán, sau khi xem xét lại 
phán quyết của trọng tài, 
đã kết luận rằng bên mua 
đã chấm dứt hợp đồng 
trái pháp luật khi việc 
chấm dứt hợp đồng diễn 
ra 2 ngày trước ngày bảo 
lãnh hoàn trả hết hạn.
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TÓM TẮT NHỮNG TÌNH TIẾT 

LIÊN QUAN

     Bên mua đã ký hợp 
đồng đóng tàu với 
xưởng đóng tàu vào ngày 
08/01/2004, trước cuộc 
khủng hoảng tài chính. 
Trong một phụ lục hợp 
đồng ký ngày 22/12/2009 
(Phụ lục 4), các bên đã 
đồng ý gia hạn ngày giao 
tàu đến 31/10/2011, đồng 
thời yêu cầu xưởng phải 
gia hạn bảo lãnh hoàn 
trả 6 tháng sau ngày 
bàn giao tàu, tức là đến 

31/5/2012. Bảo lãnh hoàn 
trả gốc đã hết hạn vào 
ngày 30/6/2010. Có một 
vấn đề là Phụ lục 4 lại 
bỏ qua quy định về thời 
điểm cuối cùng phải xuất 
trình văn bản gia hạn 
bảo lãnh hoàn trả. 
     Trong thời gian 
chuyển tiếp, hợp đồng 
đóng tàu đã trở nên 
không cần thiết với bên 
mua. Họ tìm cách thoái 
thác hợp đồng. Ngày 
23/4/2010, bên mua đã 
đưa ra yêu cầu cuối cùng 

đối với xưởng đóng tàu 
về thời hạn xuất trình 
văn bản gia hạn bảo 
lãnh hoàn trả. Hai tháng 
sau, vào ngày 28/6/2010 
(2 ngày trước ngày bảo 
lãnh hoàn trả gốc hết 
hạn), bên mua đã tuyên 
bố rằng việc bên đóng 
tàu đã không có được 
văn bản gia hạn bảo lãnh 
được coi là vi phạm cơ 
bản nghĩa vụ hợp đồng 
đóng tàu. Ngày 29/6/2010, 
bên mua khởi kiện bên 
đóng tại trọng tài.



VMS -  outh

98 | biển | 10 - 2013

QUAN ĐIỂM CỦA TRỌNG TÀI

     Trọng tài cho rằng: 
nội dung hợp đồng 
đóng tàu cần thiết phải 
bao hàm một điều kiện 
(mặc dù điều kiện này 
đã không được diễn đạt 
trong hợp đồng) là bên 
đóng phải xuất trình 
được bảo lãnh hoàn trả 
trong một thời gian hợp 
lý bởi vì hợp đồng đóng 
tàu do hai bên ký kết đã 
không có quy định về 
vấn đề này và một điều 
kiện như vậy là cần thiết 
cho việc bảo vệ quyền 
lợi dễ bị tổn thương của 
bên mua (bên đã phải 
ứng trước tiền cho việc 
đóng tàu trước khi nhận 
tàu). Trọng tài cũng cho 
rằng, trên thực tế, “một 
khoảng thời gian hợp lý” 

để xưởng đóng tàu thực 
hiện kết thúc vào ngày 
16/6/2010, 14 ngày trước 
ngày bảo lãnh hoàn trả 
hết hiệu lực. Từ sau ngày 
16/6/2010, bên đóng đã 
vi phạm hợp đồng đóng 
tàu. Sự vi phạm tiếp tục 
kéo dài cho đến ngày 
23/6/2010 (7 ngày trước 
ngày bảo lãnh hết hiệu 
lực) thì  đã chuyển sang 
trạng thái từ chối thực 
hiện nghĩa vụ hợp đồng 
và trở thành vi phạm cơ 
bản nghĩa vụ hợp đồng. 
Vì lý do này, bên mua có 
quyền chấp nhận rằng 
bên đóng không phải 
thực hiện nghĩa vụ đó 
nữa và hai bên sẽ chấm 
dứt hợp đồng vào ngày 
28/6/2010. Bên đóng đã 
kháng cáo.

QUAN ĐIỂM CỦA TÒA 

THƯƠNG MẠI ANH

     Thẩm phán nhất trí 
với trọng tài rằng hợp 
đồng đóng tàu cần thiết 
phải bao hàm một điều 
kiện bất thành văn là 
bên đóng phải xuất trình 
được bảo lãnh hoàn 
trả trong một thời gian 
hợp lý. Ông ta cũng tôn 
trọng ý kiến trọng tài 
cho rằng “một thời gian 
hợp lý” kết thúc vào ngày 
16/6/2010, 14 ngày trước 
ngày bảo lãnh hoàn trả 
hết hiệu lực. Bên đóng 
đã vi phạm hợp đồng từ 
hôm đó.
     Tuy vậy, thẩm phán đã 
không đồng ý với trọng 
tài ở chỗ: sự vi phạm 
kéo dài này đã trở thành 
vi phạm cơ bản nghĩa 
vụ hợp đồng khi xưởng 
đóng tàu đã không xuất 
trình được văn bản gia 
hạn vào ngày 23/6/2010. 
Theo quan điểm của 
thẩm phán, sự vi phạm 
nghĩa vụ hợp đồng ở đây 
chưa nghiêm trọng tới 
mức tước đi những lợi 
ích căn bản có được từ 
hợp đồng của bên mua. 
Theo nội dung quy định 
tại bảo lãnh hoàn trả gốc: 
việc bắt đầu khởi kiện tại 
trọng tài của bất kỳ bên 
nào sẽ tự động gia hạn 
hiệu lực của bảo lãnh 
hoàn trả thêm 60 ngày 
sau ngày phán quyết cuối 
cùng của trọng tài được 
ban hành. Giá như bên 
mua điều tra kỹ hơn thì 
họ đã biết rằng bên đóng 
đã rất nỗ lực để có được 
văn bản gia hạn bảo lãnh 
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hoàn trả. Ngày 29/6/2010, 
ngày liền trước ngày bảo 
lãnh hoàn trả hết hiệu 
lực và cũng là ngày bên 
mua khởi kiện tại trọng 
tài, ngân hàng đã phát 
hành văn bản gia hạn đó. 
Bên mua có thể đợi cho 
đến khi bảo lãnh hoàn 
trả thực sự hết hiệu lực 
rồi khởi kiện tại trọng tài 
do sự vi phạm một điều 
khoản bất thành văn như 
vậy. Trên cơ sở đó, thẩm 
phán nhận định rằng 
quyền lợi của bên mua 
chưa rơi vào tình trạng 
báo động. Đồng ý rằng 
bên đóng đã vi phạm 
hợp đồng song vì thế mà 
bên mua xứng đáng được 
bồi thường thiệt hại chứ 

không phải bên đóng đã 
vi phạm cơ bản nghĩa vụ 
hợp đồng dẫn đến bên 
mua được quyền chấm 
dứt hợp đồng. Kết luận là 
hai bên tiếp tục thực hiện 
hợp đồng và bàn giao tàu 
đóng như thỏa thuận.

BÌNH LUẬN

     Tình huống này là 
một lời nhắc nhở về nội 
dung của bảo lãnh hoàn 
trả trong các hợp đồng 
đóng tàu. Tòa án đã bị 
bên đóng tàu thuyết 
phục chỉ bằng ngôn từ 
trong bảo lãnh hoàn 
trả rằng bảo lãnh hoàn 
trả sẽ tự động gia hạn 
thêm 60 ngày kể từ ngày 
một trong hai bên khởi 

kiện tại trọng tài. Điều 
đó cũng đồng nghĩa với 
việc gia hạn biện pháp 
bảo đảm quyền lợi của 
bên mua. 
     Qua vụ việc trên, có 
thể thấy rằng, việc hiểu 
biết pháp luật, nắm chắc 
các lý lẽ thuyết phục và 
thận trọng với từng điều 
khoản, phụ lục trong 
hợp đồng thương mại 
là hết sức quan trọng và 
cần thiết. Chỉ một sơ sảy 
nhỏ, doanh nghiệp có 
thể sẽ phải chịu những 
thiệt hại rất lớn dù là 
nguyên nhân chủ quan 
hay khách quan, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng 
hay vì những mục đích 
kinh tế khác 
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Bóng rổ bãi biển
triển vọng môn thể thao mới

Phan Anh
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MẠNH MẼ, TỐC ĐỘ, KỸ THUẬT 
VÀ ĐẸP MẮT LÀ SỨC HÚT CỦA 
MÔN BÓNG RỔ. VÀ KHI NHỮNG 
YẾU TỐ TRÊN ĐƯỢC THỂ HIỆN 
TRÊN BÃI BIỂN THÌ ĐỘ HẤP DẪN 
CỦA BỘ MÔN NÀY DƯỜNG NHƯ 
TĂNG LÊN GẤP BỘI.

Bóng rổ ra đời từ 
năm 1891 và dần 
nổi tiếng trên thế 
giới. Hiện tại, nhiều 

giải bóng rổ nhà nghề đã 
thu hút sự quan tâm của 
hàng triệu tín đồ trên 
thế giới. Tương tự bóng 
chuyền hay bóng ném, 
bóng rổ bãi biển là hình 
thức mở rộng của bóng rổ. 
     Những điểm đặc biệt 
dễ nhận biết ở môn bóng 
rổ truyền thống là các cầu 
thủ chơi trên nền nhựa 
cứng, sàn đấu trong nhà, 
có mái che và trang phục 
rộng thùng thình dễ di 
chuyển. Tuy nhiên, khi 
phát triển nhánh bóng rổ 
bãi biển, các cầu thủ lại 
thi đấu ngoài trời, trên 
nền cát. Đây là yếu tố vô 
cùng mới mẻ không chỉ 
với những cầu thủ bóng 
rổ mà cả “fan” hâm mộ 
của bộ môn này. Đặc biệt, 
bóng rổ bãi biển thu hút 
các cầu thủ nữ thay vì 
được xem là môn của nam 
giới như bóng rổ truyền 
thống. Trang phục thi đấu 
bóng rổ bãi biển cũng tự 
do hơn, có thể sử dụng 
tranh phục rộng thùng 
thình đặc thù hoặc dùng 
trang phục bikini bắt mắt. 
     Về cơ bản, đội hình và 
luật chơi của bóng rổ bãi 
biển không có nhiều thay 
đổi so với bóng rổ trong 
nhà. Hai đội cũng thi 
đấu đối kháng trực tiếp. 
Tuy nhiên, số lượng mỗi 
thành viên của từng đội 
có thể thay đổi tùy tình 
huống. Và do không thi 
đấu trong nhà, trên nền 
nhựa nên luật chơi cũng 
được tiết giảm bớt. Tại 
Mỹ - xứ sở của bóng rổ, 
giải bóng rổ bikini (BBL) 

đã được tổ chức lần đầu 
tiên với 7 đội tham gia 
vào ngày 6/1. 
     So với thế giới, bóng rổ 
tại Việt Nam không phát 
triển mạnh. Tuy nhiên, 
Việt Nam là một trong 
những quốc gia tiếp cận 
nhánh bóng rổ bãi biển 
sớm. Vào ngày 7/7, ông 
Nguyễn Quốc Tân – Tổng 
thư ký Liên đoàn bóng 
rổ Việt Nam đã ra quyết 
định tổ chức giải đấu 
Festival bóng rổ bãi biển 
dành cho nữ diễn ra tại 
tỉnh Trà Vinh.  
     Giải đấu bao gồm 6 đội 
bóng nữ đến từ Cần Thơ, 
Sóc Trăng, TP. HCM và 
chủ nhà Trà Vinh. Các 
đội thi đấu vòng tròn lần 
lượt để chọn ra thứ hạng. 
Giải thi đấu theo thể thức 
3 đấu 3, mỗi đội có tối đa 
4 thành viên và áp dụng 
luật thi đấu 3-3 từ Fiba. 
Luật này có nghĩa là mỗi 
đợt tấn công có tối đa 
14s, phát bóng luân phiên 
khi có một đội ghi điểm 
và bắt buộc phải ra khỏi 
vòng 3 điểm trước mỗi 
đợt tấn công mới. Mặc 
dù lần đầu tiên tổ chức, 
nhưng với những nỗ lực 
của ban tổ chức và các 
vận động viên, giải đấu đã 
mang đến nhiều khoảnh 
khắc đẹp giữa ánh nắng 
rực rỡ của mùa hè. 
     Với những lợi thế và 
sức hút đặc biệt, bóng 
rổ bãi biển hứa hẹn sẽ 
là một môn thể thao 
nổi bật trong tương lai. 
Những trận cầu nảy lửa 
được chơi bởi những 
cầu thủ nữ xinh đẹp và 
quyến rũ chắc chắn sẽ 
khiến nhiều khán giả 
không thể rời mắt 
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Đua thuyền buồm quốc tế

HỒNG KÔNG - VIỆT NAM

2013
Tiến Văn
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Diễn ra từ 
ngày 17 đến 
23/10, cuộc 
đua thuyền 

buồm quốc tế Hồng 
Kông – Việt Nam 2013 
dự kiến sẽ có khoảng 
15 đến 20 thuyền 
buồm thuộc các CLB 
chuyên nghiệp của 
Hồng Kông và một số 

nước như Mỹ, Đức, 
Australia tham gia. 
Theo kế hoạch, cuộc 
đua sẽ bắt đầu từ Hồng 
Kông và kết thúc tại 
Nha Trang với lộ trình 
khoảng 656 hải lý. Tại 
Nha Trang, các tay 
đua sẽ tham gia một 
số hoạt động văn hóa, 
du lịch sôi nổi, đặc 

sắc trước khi quay trở 
lại Hồng Kông. Đây 
là lần thứ 5 cuộc đua 
thuyền buồm quốc 
tế Hồng Kông – Việt 
Nam được tổ chức, sau 
lần đầu tiên vào năm 
2004. Đây cũng là năm 
thu hút nhiều thuyền 
buồm tham gia nhất từ 
trước đến nay 
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   Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng và

“tiếng gọi non sông”

NỬA NGÀY ĐỂ VIẾT CA 
KHÚC “TIẾNG GỌI NON 
SÔNG”. 2 THÁNG ĐỂ 
HOÀN THÀNH ALBUM 
“TIẾNG GỌI NON SÔNG” 
VÀ QUAY MV CHO CA 
KHÚC VỚI KHOẢNG 200 
CA SĨ CHUYÊN NGHIỆP 
VÀ KHÔNG CHUYÊN ĐÃ 
GÓP MẶT CŨNG NHƯ 
GÓP GIỌNG. NGUYỄN 
PHI HÙNG VÀ “TIẾNG 
GỌI NON SÔNG” 
ĐƯA TRƯỜNG SA GẦN 
GŨI HƠN VỚI CÔNG 
CHÚNG YÊU NHẠC.

Hạ My

Nguyễn Phi 
Hùng cười 
nhẹ và nói 
đầy tự hào: 

“Hùng may mắn được 
hai lần tới đảo Trường 

Sa trong 2 năm liên tiếp. 
Trong chuyến thứ 2, 
Hùng đã có cơ hội hát 
những ca khúc Hùng 
sáng tác trong chuyến 
đi trước và bắt gặp 

bài thơ “Đi” của thầy 
Thích Tâm Trí tại chùa 
Trường Sa – nguồn cảm 
hứng để Hùng quyết 
định thực hiện album 
Tiếng gọi non sông”.
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ẤN TƯỢNG LẦN ĐẦU TIÊN
     Năm 2012, Nguyễn 
Phi Hùng là một trong 
những nghệ sĩ có mặt trên 
chuyến thăm Trường Sa 
xuất phát từ thành phố 
Hồ Chí Minh. Người 
nghệ sĩ giàu cảm xúc 
không khỏi hồi hộp khi 
lần đầu tiên đặt chân ra 
đất đảo thiêng liêng. 
     “Cứ ngỡ rằng hải đảo 
xa xôi cái gì cũng lạ lẫm 
nhưng khi vừa đặt chân 
lên đảo thì Hùng thấy một 
cảm giác rất thân thuộc, 
hiện hữu giống như là quê 
nhà của mình vậy đó” – 
Nguyễn Phi Hùng xúc 
động chia sẻ.
     Giữa đại dương mênh 
mông, huyện đảo Trường 
Sa hiện lên xanh ngắt 
một màu. Những hình 

ảnh thân thuộc của đất 
liền như mái chùa, đền 
thờ, những vật nuôi, cây 
cảnh như con gà, con heo, 
luống rau, hoa sứ… khiến 
đảo giống như một ngôi 
làng hiền hòa và thanh 
bình. Lính đảo cũng đến 
từ nhiều vùng miền trên 
cả nước: Bắc, Trung, 
Nam… như cùng nhau 
hội tụ, bảo vệ chủ quyền 
biển đảo của Tổ quốc.
     Nguyễn Phi Hùng rất 
ấn tượng với làn da và 
nụ cười của người lính 
đảo. Làn da đen, bóng, 
rám nắng nhưng nụ cười 
rất tươi và đẹp. Trên 
gương mặt của người 
lính đảo luôn hiển hiện 
sự lạc quan, đầy sức sống. 
Dù gặp khó khăn, luôn 
đối diện với nguy hiểm 

nhưng các chiến sĩ luôn 
đầy niềm tin, căng tràn 
sức trẻ. Điều đó khiến 
Nguyễn Phi Hùng vô 
cùng khâm phục. Khi tiếp 
xúc với chiến sĩ Trường 
Sa, anh được nghe kể 
những câu chuyện sinh 
tử, hiểm nguy trong gang 
tấc nhưng lính đảo luôn 
đặt tình yêu Tổ quốc, 
cống hiến hết mình cho 
quê hương lên hàng đầu… 
“Tự nhiên, Hùng cảm thấy 
mình nhỏ bé quá trước 
những hi sinh của chiến 
sĩ trên đảo. Khi Hùng trò 
chuyện với các anh, cảm 
xúc trong tim Hùng tuôn 
trào, Hùng mong muốn 
đóng góp lời ca tiếng hát, 
gửi tặng tấm lòng của đất 
liền đến với các chiến sĩ 
đảo xa”.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ hải quân.
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NỬA NGÀY…
     “Trong lần thứ hai đến 
Trường Sa, Hùng có cơ hội 
được trình bày các sáng tác 
của Hùng từ chuyến đi đầu 
tiên như bài Gửi người lính 
đảo Trường Sa…. Cũng 
trong chuyến hành trình thứ 
hai này, khi bước chân vào 
chùa Trường Sa thì Hùng 
bắt gặp bài thơ của thầy 
Thích Tâm Trí. Bài thơ có 
tựa đề là “Đi”. Đọc bài thơ 
này, Hùng cảm thấy, bài 
thơ đồng điệu với cảm xúc 
của những người đã từng 
đến với Trường Sa”. 
     Từng lời thơ giống như 
“lời hiệu triệu”  - như 
những gì Nguyễn Phi Hùng 
chia sẻ, lời kêu gọi tất cả 
con dân Việt Nam cùng 

hướng về biển đảo. Rời khỏi 
chùa Trường Sa, lời bài thơ 
“Đi” vẫn ở trong tâm trí 
anh, thôi thúc Nguyễn Phi 
Hùng làm một điều gì đó 
cho Trường Sa, dành tặng 
quân và dân trên đảo. 
     “Những lời thơ này cùng 
với kỷ niệm của Nguyễn Phi 
Hùng trong chuyến đi đầu 
tiên và những hình ảnh đẹp 
trong lần thứ hai, trong giây 
phút ngẫu hứng đó, Hùng 
đã viết ca khúc Tiếng gọi 
non sông. Hùng chỉ mất 
nửa ngày để hoàn thành 
phần lời và phần nhạc của 
Tiếng gọi non sông”.
     Anh kể rằng dường như 
những cảm xúc đã nằm 
sẵn trong người rồi, chỉ chờ 
được viết ra. Và đến khi 

một lần nữa ra Trường Sa 
và đọc bài thơ “Đi” thì mọi 
điều kiện cần và đủ đã đến 
độ chín muồi. Bài thơ “Đi” 
của nhà sư Thích Tâm Trí 
là chất xúc tác cuối cùng 
để anh cho ra đời “Tiếng 
gọi non sông”. Những lời 
thơ gần gũi với suy nghĩ 
và cảm xúc của Nguyễn 
Phi Hùng đã giúp anh mau 
chóng hoàn thành bài hát 
chỉ trong một buổi sáng. 
     Ngay sau khi sáng tác, 
Nguyễn Phi Hùng đã chia 
sẻ ca khúc này cùng những 
người bạn trong chuyến 
đi và nhận được sự khích 
lệ của nhiều người. Thậm 
chí, những chiến sĩ trên tàu 
cũng đã xin bản thảo của ca 
khúc để giữ lại làm kỷ niệm. 

TIẾNG GỌI NON SÔNG
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2 THÁNG…
     Khi trở về đất liền, 
Nguyễn Phi Hùng bắt 
tay vào thực hiện album 
“Tiếng gọi non sông” 
– một tác phẩm không 
có trong kế hoạch hoạt 
động âm nhạc 2013 
của anh. Anh tâm sự: 
“Chuyến đi thứ nhất là 
những cảm xúc để Hùng 
viết ca khúc “Gửi người 
lính đảo Trường Sa”. 
Trong chuyến đi thứ 
hai, Hùng đã biểu diễn 
ca khúc này, được mọi 
người ủng hộ. Từ đó, 
Hùng nảy ra ý định làm 
album luôn”.
     Sự ủng hộ đó không 
chỉ đến từ quân và dân 
Trường Sa mà còn ở 
chính những người 
cùng có mặt trong 
chuyến đi với Nguyễn 
Phi Hùng. Ý tưởng về 
một album dành riêng 

cho Trường Sa với các 
hình ảnh ghi hình tại 
đây được mọi người 
nhiệt tình hỗ trợ. Trong 
đó, Nguyễn Phi Hùng 
đã nhận được sự giúp 
đỡ của các phóng viên 
trong đoàn và quay 
phim Bảo Trường. “Lịch 
quay hình ảnh riêng cho 
MV của Hùng không 
nằm trong lịch trình của 
đoàn. Do đó, có thể nói 
thời gian quay MV là 
khoảng nghỉ ngơi của 
đoàn. Hùng và anh Bảo 
Trường tranh thủ những 
lúc đó để quay”.
     Thời gian quay phim 
thường vào khoảng 12 
giờ trưa. Nguyễn Phi 
Hùng và quay phim 
Bảo Trường đều nhận 
được sự hỗ trợ tối đa 
của đoàn cũng như 
các chiến sĩ ở đảo. 
Trong đó, Nguyễn Phi 

Hùng đã thực hiện khá 
nhiều cảnh quay độc 
đáo. “Hùng quay ở hoa 
tiêu trên cao. Nếu bình 
thường thì không ai được 
phép lên đài hoa tiêu vì 
rất nguy hiểm, các thủy 
thủ đã hỗ trợ cho Hùng 
lên đó quay, cho Hùng 
mượn trang phục, ống 
nhòm… Chính vì vậy, 
có được MV này, Hùng 
phải cảm ơn mọi người 
rất nhiều”. Khi hòa 
mình vào cuộc sống của 
người lính đảo, Nguyễn 
Phi Hùng mong muốn 
người xem không chỉ 
được chiêm ngưỡng 
những cảnh đẹp, sự bao 
la của biển cả mà còn có 
chút ấm lòng khi thấy 
Trường Sa gần hơn. 
Người xem cũng có thể 
thấy được thành quả sự 
đóng góp của đất liền 
với đảo thiêng. 
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     Sau khi sáng tác xong 
ca khúc “Tiếng gọi non 
sông” thì Nguyễn Phi 
Hùng lại nảy ra ý tưởng 
mời tất cả những người 
có mặt trong chuyến đi 
xuất hiện trong MV của 
ca khúc. Khi đưa ý tưởng 
này ra, Nguyễn Phi Hùng 
nhận được sự hưởng ứng 
nhiệt tình của không chỉ 
các nghệ sĩ, mà những 
lãnh đạo, các nhóm tình 
nguyện, bên Hải quân, 
Không quân đều tham 
gia. “Đây không chỉ là 
thành công của riêng 
Hùng mà là của tất cả mọi 
người, là thành ý của đất 
liền gửi đến Trường Sa 
thân thương”.
     Hai lần đến với Trường 
Sa, niềm tự hào về đất 
đảo, quê hương máu thịt 
của Tổ quốc càng thấm 
đẫm hơn. “Có ra tận nơi, 
Hùng mới càng cảm nhận 
được rằng phải giữ gìn, bảo 
vệ Trường Sa – lãnh thổ 
không thể thiếu, máu thịt 
của đất nước”.
     Ngoài hai ca khúc 
chính là “Tiếng gọi non 
sông” và “Gửi người lính 
đảo Trường Sa”, trong 
album còn tặng thêm 6 ca 
khúc ca ngợi quê hương 
đất nước. Bên cạnh việc 
phát hành album như 
một món quà dành tặng 
những người lính đảo 
Trường Sa, Nguyễn Phi 
Hùng còn kết hợp với 
nhiều đơn vị, các chương 
trình về biển đảo để biểu 
diễn các ca khúc này, đưa 
Trường Sa gần hơn nữa 
với công chúng. 
     Cuộc trò chuyện của 
chúng tôi kết thúc vì anh 
phải đi diễn.  Nhưng 
chúng tôi vẫn cảm nhận 

được niềm tự hào và 
niềm vui bừng sáng trên 
gương mặt của chàng 
ca sĩ gốc Hà thành bởi 
“Tiếng gọi non sông” 
và “Gửi người lính đảo 

Trường Sa” lại thêm một 
lần nữa được cất lên từ 
con tim chân thành của 
người nghệ sĩ đến với 
hàng ngàn, hàng vạn trái 
tim Việt Nam 
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Điện ảnh Việt

lên ngôi
17.01.2014

CÙNG VỚI HÀNG LOẠT PHIM 
BOM TẤN THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC 
GIỚI THIỆU ĐẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT TRONG ĐẦU NĂM NAY 
THÌ ĐIỆN ẢNH VIỆT CŨNG CHO 

RA MẮT NHIỀU TÁC PHẨM 
ĐÌNH ĐÁM. ĐẾN HẸN LẠI LÊN, 
MÙA TẾT LÀ THỜI ĐIỂM CÁC 

NHÀ LÀM PHIM VIỆT NAM 
GIỚI THIỆU CÁC TÁC PHẨM 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ KỸ LƯỠNG 

ĐẾN CÔNG CHÚNG VỚI MONG 
MUỐN ĐEM ĐẾN CHO KHÁN 
GIẢ NHỮNG CẢM XÚC ĐẶC 

BIỆT TRONG DỊP ĐẦU XUÂN.

HẠ MY

CÔ DÂU ĐẠI CHIẾN 2
    Nhân vật nam chính 
của Cô dâu đại chiến 
2 là Việt – một thanh 
niên nghiêm túc khi 
còn đi học và tay chơi 
có hạng khi đã trưởng 
thành. Việt thu hút 
người khác bằng ngoại 
hình đẹp, tính cách ga 
lăng và giàu có vượt 
trội. Nhân vật nữ chính 
là Ngọc – một cô gái 
hấp dẫn nhưng rất 
đa nghi. Ngọc sinh ra 
trong một gia đình giàu 
có và gia giáo. Ngọc và 

Việt yêu nhau từ khi 
còn đi học. Đến khi 
trưởng thành, tình 
cảm đó có phần mặn 
nồng hơn. Một chuyện 
tình đẹp như cổ tích. 
Tuy nhiên, mọi chuyện 
lại không được yên ả 
như vẻ bề ngoài. Sự 
xuất hiện của hội quả 
phụ áo đen đem đến 
nhiều tình huống dở 
khóc dở cười. 
     Sau thành công của 
“Cô dâu đại chiến 1”, 
thực hiện phần 2 là áp 
lực lớn với Victor Vũ và 

đoàn làm phim. Chính 
điều đó đã trở thành 
ẩn số của bộ phim. Cô 
dâu đại chiến 2 vẫn 
còn lại hai nhân vật 
là bác sĩ quái dị Mai 
Châu và đầu bếp quái 
chiêu Quyên. Ngoài ra, 
phim còn xuất hiện 2 
nữ quái khác là cô giáo 
quái đản Thu Huyền 
và Tiểu quái công nghệ 
Quỳnh Vi. Phim tập 
hợp một dàn sao như 
Bình Minh, Lê Khánh, 
Vân Trang, Yu Dương, 
Maya, Lan Phương…
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HAI LÚA
    Dựa trên bộ phim 
truyền hình cùng tên được 
yêu thích, tác phẩm điện 
ảnh Hai Lúa đánh dấu sự 
trở lại của NSƯT Thanh 
Nam. Trong phiên bản 
điện ảnh, NSƯT Thanh 

Nam đóng vai chính Hai 
Lúa. Vì hoàn cảnh ngang 
trái mà Hai Lúa buộc 
phải dấn thân làm một 
cuộc phiêu lưu bất đắc 
dĩ. Không chỉ phiêu bạt ở 
vùng sông nước miền Tây 
Nam bộ và núi đồi cao 

nguyên mà Hai Lúa còn 
đi lạc qua tận đất nước 
Campuchia. Trên hành 
trình của mình, Hai Lúa 
có hai người bạn đồng 
hành “cực…kỳ quặc” và 
bộ ba này tạo nên những 
tình huống tréo ngoe cùng 

cách giải quyết cũng 
rất…Hai Lúa. Ngoài 
NSƯT Thanh Nam, Hai 
Lúa còn có sự tham gia 
của Trấn Thành, Tấn 
Beo, hoa hậu Diễm Hương, 
Kiều Linh, Don Nguyễn, 
Phương Mỹ Chi…

QUẢ TIM MÁU
    Đây là bộ phim thứ 2 của 
đạo diễn Victor Vũ sẽ ra 
mắt trong dịp Tết năm nay. 
Dựa trên vở kịch cùng tên 
nổi tiếng của sân khấu kịch 
Phú Nhuận, TP. HCM, 
Victor Vũ xây dựng một 
phiên bản điện ảnh cho 
Quả tim máu. Phim kể về 
câu chuyện chàng rể “chui 
gầm chạn” hộ tống cô vợ 
mới cưới đi nghỉ dưỡng ở 
Đà Lạt. Vợ anh vừa mới 
mổ thay tim. Nhưng khi 
đến Đà Lạt, trái tim trong 

ngực cô gái cứ liên hồi đòi 
báo thù. Và rồi một bóng 
ma xuất hiện, dẫn dắt 2 vợ 
chồng từ ám ảnh này đến 
hãi hùng khác để phanh 
phui một sự thật kinh 
hoàng đã vùi sâu dưới 
ngôi nhà hoang. Nam 
diễn viên Thái Hòa từng 
đảm nhận một vai trong 
vở kịch cũng sẽ tiếp tục 
xuất hiện trên màn ảnh 
rộng. Ngoài ra, phim còn 
có sự tham gia của các 
diễn viên: Tú Vi, Nhã 
Phương, Nam Khánh…
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CUỘC CHIẾN VỚI 
CHẰN TINH
    Cuộc chiến với Chằn 
Tinh dựa trên truyện 
cổ tích Thạch Sanh. Nội 
dung phim bám khá sát 
với truyện nên không 
quá xa lạ với công 
chúng Việt. Phim xây 
dựng vào thời vua Hùng 
Vương thứ 9 và theo mô 
tuýp thần thoại, tình 
cảm pha hành động. 
Phim tập trung vào 
phân đoạn Thạch Sanh 
cứu công chúa khỏi tay 
bọn cướp và chăm sóc 

nàng tận tình. Bên cạnh 
đó, mối quan hệ giữa 
Thạch Sanh – Lý Thông 
cũng được khai thác 
và xử lý theo một cách 
nhìn mới. Mặc dù dựa 
trên câu chuyện quen 
thuộc nhưng cuộc chiến 
với Chằn Tinh hứa hẹn 
không ít mới lạ. Những 
trận đánh oai hùng của 
hàng vạn binh lính, với 
chằn tình, với bọn cướp 
được thực hiện đậm 
tính sử thi. 
     Bộ phim được thực 
hiện trong 3 năm. Vào 

thời điểm then chốt 
sắp sửa hoàn thành thì 
phải chịu mất mát to 
lớn, đó là sự ra đi đột 
ngột của đạo diễn Đỗ 
Quang Hải Âu. Mặc 
dù gián đoạn một thời 
gian nhưng cuộc chiến 
với Chằn Tinh cuối 
cùng cũng được ra rạp. 
Phim mất 3 năm để 
hoàn thành khâu kỹ 
thuật 3D. Cuộc chiến 
với Chằn Tinh hứa hẹn 
sẽ mang đến cho người 
xem nhiều thước phim 
mãn nhãn.
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THE SECRET LIFE OF 
WALTER MITTY
    Bộ phim là câu chuyện 
thú vị về cuộc đời của 
nhân vật chính Walter 
Mitty, một chàng nhân 
viên văn phòng với những 

mơ mộng không bao giờ 
dứt, tự biến bản thân 
thành kẻ ngơ ngác trong 
chính cuộc đời mình và 
dễ dàng trở thành trò 
cười cho mọi người xung 
quanh. Một con người 

có những ước mơ vĩ đại 
nhưng không thể hoàn 
thành những điều nhỏ 
nhặt nhất trong cuộc sống 
hàng ngày. Phim có sự 
tham gia của Ben Stiller, 
Kristen Wiig…
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PARANORMAL
ACTIVITY: THE 
MARKED ONES
    Là phần thứ 5 của 
loạt phim kinh dị nổi 
tiếng – Paranormal 

Activity. Phần 5 là câu 
chuyện về nhóm các 
bạn trẻ có sở thích quay 
v-blog, ghi hình lại các 
sự kiện xảy ra trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Chẳng may một trong 
số họ gặp phải một vết 
cắn kỳ lạ trên cánh tay 
và từ đó các hiện tượng 
siêu nhiên bất thường 
liên tục xảy ra.

03.01.2014
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NGƯỜI HOBBIT 2
    Phần 2 tiếp tục kể 
về cuộc phiêu lưu 
của nhân vật chính 
Bilbo Baggins và 
cuộc hành trình với 
phù thủy Gandalf 
cùng 13 người lùn 
dẫn đầu là Thorin 
Oakenshield. Họ 
mang trên vai một 

nhiệm vụ sử thi 
để đòi lại Lonely 
Moutain và vương 
quốc người lùn đã 
mất của Erebor. Phần 
1 của phim đã thành 
công vang dội trên 
toàn thế giới. Phần 
2 ra mắt tại Bắc Mỹ 
cũng thu về số doanh 
thu khổng lồ.
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WALKING WITH
DINOSAURS
    Bộ phim tái hiện 
lại thời đại của những 
“gã khổng lồ răng sắt” 
với tâm điểm là hành 
trình sống còn của 
chú khủng long bé 

nhỏ có phần khiếm 
khuyết so với đồng 
loại - Patchi. Nhưng 
chính ý chí kiên cường 
không chịu khuất phục 
đã giúp cậu trở nên 
mạnh mẽ hơn bao giờ 
hết trong chuyến hành 

trình bi tráng có một 
không hai trên trái 
đất, vượt qua mọi giới 
hạn để sống, để chiến 
đấu, để bảo vệ giống 
loài, và quan trọng hơn 
hết, là để khẳng định 
chính mình.
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MONKEY KING
    Bộ phim là câu 
chuyện về cuộc đời 
của Tôn Ngộ Không 
trước chuyến tháp tùng 
Đường Tăng đi Ấn Độ 
thỉnh kinh. Ngưu Ma 
Vương vì muốn đưa 
người vợ yêu là Thiết 

phiến công chúa và con 
trai là Hồng hài nhi lên 
thiên đàng nên đã xúi 
giục Tôn Ngộ Không 
tấn công triều đình. Do 
phạm tội đại náo thiên 
cung nên Tôn Ngộ 
Không bị Phật Tổ Như 
Lai phạt nhốt dưới Ngũ 

Hành Sơn 500 năm cho 
đến khi được Tam Tạng 
giải thoát và theo ông 
đi thỉnh kinh. Phim 
có sự tham gia của các 
ngôi sao châu Á như 
Chân Tử Đan, Châu 
Nhuận Phát, Quách 
Phú Thành…

31.0
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TARZAN 3D
    “Tarzan” thêm một 
lần nữa trở lại màn 
ảnh sau vô số tác phẩm 
thành công. Lần này, 
phim được thực hiện 
dưới dạng hoạt hình 3D 
cực đẹp. Phim chuyển 
thể từ bộ tiểu thuyết 
kinh điển cùng tên của 

Edgar Rice Burroughs, 
kể về cậu bé Tarzan mất 
đi cha mẹ trong một vụ 
tai nạn máy bay, sống 
từ nhỏ trong rừng giữa 
bầy khỉ và được chúng 
nuôi dưỡng. Phim sử 
dụng công nghệ motion 
capture (như Avatar), sẽ 
mang đến cho khán giả 

những hình ảnh đẹp và 
chân thực nhất. Phim 
do Reinhard Klooss đạo 
diễn, với sự tham gia 
của các diễn viên lồng 
tiếng Kellan Lutz, Jaime 
Ray Newman, Spencer 
Locke, Robert Capron, 
Mark Deklin, Trevor St. 
John 

31.0
1.20

14



VMS -  outh

120 | biển | 10 - 2013

Hải đăng Cô Tô được xây dựng 
từ cuối thế kỷ 19, nằm trên 

ngọn núi cao 101m, với màu vàng 
nổi bật giữa biển trời trong 
xanh. Đây được xem là một 

trong những ngọn hải đăng cổ 
xưa đẹp nhất Việt Nam.

Hải Âu

Hải đăng Cô Tô
ngời sáng mắt biển
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Hải đăng Cô Tô 
nằm trên đỉnh 
núi cao 101m 
của đảo Cô Tô 

thuộc xã Cô Tô, huyện 
Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 
Ngọn hải đăng được xây 
dựng từ cuối thế kỷ 19 
với tháp đèn hình trụ, 
công trình hình khối hộp 
vững chãi, màu vàng nổi 
bật giữa biển trời trong 
xanh. Tầm hiệu lực ánh 
sáng của đèn là 15 hải lý 
và tầm nhìn địa lý đạt 
27 hải lý với mắt người 
quan sát ở độ cao 5m. 
     Trước kia, những 
người thắp đèn biển phải 
chèo thuyền nan đi đốt 

đèn bằng dầu hỏa. Ngày 
nay, hải đăng đã được 
đầu tư chiếu sáng bằng 
pin năng lượng mặt trời, 
có hệ thống tự động, bán 
tự động điều khiển. Điều 
này giúp những người 
gác đèn biển bớt đi khó 
khăn, vất vả phần nào. 
Tuy nhiên, cuộc sống 
canh giữ “mắt biển” nơi 
đầu sóng ngọn gió, giữa 
đảo xa vẫn còn không 
ít gian nan, trắc trở. Đó 
không chỉ là những thiếu 
thốn về mặt vật chất, nhu 
cầu sinh hoạt, nước ngọt 
mà còn là nỗi cô đơn của 
những người sống xa 
nhà, nỗi canh cánh nhớ 

thương gia đình, người 
thân, bạn bè. Phương 
tiện liên lạc, thông tin 
đại chúng bây giờ đã phủ 
sóng rộng hơn nhưng ở 
đảo xa, báo thường đến 
chậm 3 – 4 ngày. Có khi, 
vào mùa biển động, báo 
ra đến đảo đã chậm mất 
1 tuần tới nửa tháng. 
     Khó khăn nhiều là vậy 
nhưng với tình yêu biển 
và yêu nghề sâu sắc, hàng 
trăm năm qua, bao thế 
hệ công nhân hải đăng 
vẫn luôn giữ cho mắt 
biển tỏa sáng, soi đường 
chỉ lối cho tàu thuyền 
qua lại. Một sự hy sinh 
thầm lặng mà cao cả. Có 
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lẽ vì thế mà ai đã một lần 
đặt chân đến đảo Cô Tô 
đều thán phục trước vẻ 
đẹp hiên ngang và hùng 
vĩ của ngọn hải đăng cổ 
xưa mà kiên cường, vững 
chãi và không khỏi xúc 
động trước những tấm 
gương lao động quên 
mình vì nhiệm vụ của 
những người công nhân 
gác đèn biển nơi đây. 
     Leo thêm 72 bậc thang 
nữa, bạn sẽ lên tới đỉnh 
tháp đèn. Từ đây, phóng 
tầm mắt bao quát toàn 
cảnh biển đảo, bạn sẽ 
được tận hưởng vẻ đẹp 
của rừng tự nhiên với bạt 
ngàn cây xanh, con đường 
cong cong như dải lụa đào 

uốn quanh lưng đồi, tàu 
cá neo trong vụng biển và 
bờ biển dài lóng lánh cát 
trắng, biển xanh. 
     Tham quan hết một 
vòng đảo Cô Tô, bạn sẽ 
khám phá ra rất nhiều 
bãi biển đẹp như bãi Tàu 
Đắm, Bắc Vàn, Vàn Chải, 
Hồng Vàn, Vòm Si, Vụng 
Ông Viên, bãi nằm giữa 
đảo Cô Tô lớn và Cô Tô 
con. Tại cuối bãi Tàu 
Đắm, bạn không những 
được tận hưởng làn nước 
trong vắt và mát lạnh mà 
còn có thể gặp các đàn 
chim mòng biển béo múp 
đi dọc bờ kiếm thức ăn. 
Trong khi bãi Bắc Vàn 
có nhiều sao biển thì Cầu 

Mỵ lại là nơi ngắm sóng 
và những vách đá kỳ thú.
Tuy nhiên, đẹp nhất phải 
kể đến bãi Hồng Vàn với 
cát biển trắng mịn trải 
dài dọc bờ biển. Bơi ở 
đây, bạn có thể thỏa sức 
đuổi theo các đàn cá con 
lượn lờ, tung tăng ngay 
bên cạnh hay chỉ đơn 
giản là nổi ngửa trên mặt 
biển, ngắm sự thay đổi 
liên tục màu sắc và hình 
dáng của trời mây. 
     Có thể nói rằng, ngọn 
hải đăng Cô Tô hùng vĩ đã 
hòa quyện cùng cảnh quan 
thiên nhiên tươi đẹp tạo 
nên một bức tranh biển 
đảo sống động diệu kỳ làm 
say đắm lòng người 
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NGHÀNH NGHỀ KINH DOANH
Trục vớt tàu, hàng hóa | Dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước 
| Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, lai dắt trên biển | Sửa chữa, 
đóng mới phương tiện thủy | Đào đắp đất đá, san lấp mặt 
bằng | Xây dựng công trình giao thông thủy | Kinh doanh 
khách sạn, nhà nghỉ | Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, 
kinh doanh kho bãi container...

Chi nhánh Công ty TNHH Trục vớt cứu hộ VN III
    Địa chỉ: 30/343 Đà Nẵng, TP. Hải Phòng | Tel : 0313. 766451
XN Cơ khí công trình
    Địa chỉ: P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM
    Tel : 083. 7313080
XN Sửa chữa tàu biển
    Địa chỉ: 24 Tuệ Tĩnh, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
    Tel : 0643. 848433 | Email: xnsctb-visal@vnn.vn

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Chi nhánh I Công ty TNHH Trục vớt cứu hộ VN
    Địa chỉ: 24 Tuệ Tĩnh, P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu
    Tel : 0643. 848468 – 848467 | Email : Salvage@vnn.vn
Chi nhánh Công ty TNHH Trục vớt cứu hộ VN II
    Địa chỉ: 213 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn
    Tel : 0563. 822230 - 822275
    Email : xntrucvotcuuho2bd@yahoo.com

CÔNG TY TNHH MTV TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM
VIETNAM  SALVAGE SINGLE - MEMBER LIMITED  LIABILITY COMPANY (VISAL)

 Trụ sở chính: 360 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q.1, Tp.HCM | Điện thoại: +84-8-38294023 – 38290597 – 38294013 - 38224614
Fax: +84-8-38294025 | Email: visaltgd@vnn.vn | Website: www.visal.com.vn

Tổng Giám đốc

NGUYỄN VĂN KHÁ



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

The ninth zone maritime pilotage single member limited liability company

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

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

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





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!



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

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation

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

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

ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU

ANH HÙNG LAO ĐỘNG
TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

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

Hoa tiêu hàng hải

Trục vớt cứu hộ Hải đăng Tiên Nữ - quần đảo Trường Sa


