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đậu tàu chuyển tải thuộc khu vực dầu khí trong vùng biển 
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định số 1552/QĐ-BGTVT, ngày 02/6/2008 và được chuyển 
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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.
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mét | Hệ thống triền đà | Hệ thống nhà xưởng với các trang thiết bị tin cậy, và đầy đủ |  Phòng thí nghiệp VR LAB.36
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Bạn đọc thân mến!
          Đối với những người làm báo trên cả nước, tháng 6 luôn là một tháng 
đặc biệt, ý nghĩa với dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. 89 
năm qua (21/6/1925 – 21/6/2014), lời dạy của Bác, nhà báo vĩ đại của dân tộc, 
vẫn luôn vang vọng trong tim những người làm báo chân chính: “Cán bộ báo 
chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.  
            Riêng với đội ngũ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Biển, tháng 6 còn thêm 
phần đáng nhớ bởi những sự kiện gắn liền với đại dương: Ngày Môi trường thế 
giới (5/6); Ngày Đại dương thế giới (8/6); Ngày Người đi biển (25/6). 
         Và trong trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam trong nước cùng 
hơn 4 triệu kiều bào ở nước ngoài và bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới, lúc này, đang hướng về biển Đông, hướng về Hoàng Sa và 
Trường Sa, dõi theo từng tin tức, diễn biến tình hình nơi Trung Quốc hạ đặt 
trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của Tổ quốc.
         Đây là những chủ đề chính được đăng tải trong Tạp chí Biển số 15, xuất 
bản tháng 6/2014. Bên cạnh đó, Ban biên tập cũng không quên tuyển chọn 
những bài viết, hình ảnh phong phú, mang hương sắc của mùa hè để gửi tới 
độc giả trên cả nước. Chúc các bạn cùng gia đình, người thân có một mùa hạ 
đẹp và có thêm nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa vì biển, đảo quê hương.

         Trân trọng!

Lời tòa soạn

Số 15 - tháng 06, 2014 Tạp chí của Tổng công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

www.vms-south.vn

Nhà báo vĩ đại

Hồ CHí MiNH

Bay
                        cùng Việt Nam

Ảnh bìa: Bay cùng Việt Nam
Photographer: Ngọc Nam

Trưởng Ban biên tập

Tổng Giám đốc
ThS. Phạm Quốc Súy



CÔNG TY TNHH TRỤC VỚT

SONG THƯƠNG

Xây dựng công trình thủy lợi | San lấp mặt bằng | Trục vớt lắp đặt hệ thống phao, neo tàu | 
Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu | Nạo vét luồng lạch, thanh thải chướng ngại vật | 
Dịch vụ thương mại | Sửa chữa phương tiện thủy | Bốc xếp hàng hóa | Dịch vụ đại lý tàu biển, 
đại lý vận tải đường biển | Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp | Xây dựng công trình 
đường sắt & đường bộ | Đóng tàu và cấu kiện nổi | Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí.

Add: 908 B ( Số cũ 101) Nguyễn Thị Định, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM
Tel: (08) 37422078 | Fax: (08) 37422079 | Email: trucvotsongthuong@gmail.com



NHÀ BÁO VĨ ĐẠI
HỒ CHÍ MINH08 38

50

60

VMS-SOUTH THAM DỰ
HỘI NGHỊ IALA 18

DENIKI
“QUÝ NGÀI”

SANG TRỌNG

16

32

BAY CÙNG
VIỆT NAM

SOCOTRA
HÒN ĐẢO KỲ LẠ

12 ĐIỂM ĐẾN
WORLD CUP HẤP DẪN



LỄ HỘI
ĐÊM TRẮNG

HỘI LÀNG
QUAN LẠN

TRUNG QUỐC
ĐỔ THÊM DẦU VÀO LỬA

72

86

66 110

115

127

ROWING
SỨC MẠNH TỪ ĐÔI TAY

PHIM HÈ
SỰ GIAO THOA
CỦA NHIỀU NỀN ĐIỆN ẢNH

HẢI ĐĂNG HAPPISBURGH
ĐỘC LẬP TỎA SÁNG



8 | biển | 06 - 2014

Nhà báo vĩ đại 
Hồ Chí Minh

BẢO HOÀN
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LÀM BÁO VIỆT NAM, CHỦ 
TỊCH HỒ CHÍ MINH LUÔN 
LÀ TẤM GƯƠNG CHUẨN 
MỰC VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ TÀI 
NĂNG, MỘT NHÀ BÁO VĨ 
ĐẠI CỦA MỌI THỜI ĐẠI.
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Sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của 
Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gắn liền với 

hoạt động báo chí. Năm 
1911, Bác ra đi tìm đường 
cứu nước. Trong quá 
trình lao động, học hỏi 
và giác ngộ cách mạng, 
Bác bắt đầu quan tâm đến 
một phương tiện thông 
tin phổ biến, nhiều tác 
dụng là báo chí. Cuối năm 
1917, khi trở lại Pháp, tuy 
vốn ngôn ngữ chưa đủ để 
viết báo nhưng với tinh 
thần quyết tâm cao, Bác 
tự học tiếng và học làm 
báo. Những ngày đầu, 
Bác được Longuet - cháu 
ngoại của Karl Marx, 
làm việc ở báo Sinh hoạt 
công nhân - nhiệt tình 
chỉ dẫn nghiệp vụ báo chí 
đơn giản. Những bài viết 
của Bác bằng tiếng Pháp 
dần dài hơn, chuẩn hơn 
và được đăng. Từ những 
mẩu tin, bài, tư liệu tản 

mạn có chủ đề nhỏ, Bác 
viết thành các bài có chủ 
đề lớn, tập trung. Những 
bài viết của Bác đăng 
trên báo cánh tả là các 
báo ngân quỹ ít ỏi nên 
hầu như không có nhuận 
bút, nhưng lại mang ý 
nghĩa tinh thần rất lớn. 
Vì vậy, ban ngày Bác đi 
làm, tối tham gia mít tinh, 
biểu tình, vận động cách 
mạng, đêm lại ngồi cặm 
cụi viết báo.
     Ngày 28/6/1919, hội 
nghị các nước thắng trận 
trong Chiến tranh Thế 
giới lần thứ nhất khai 
mạc tại Versailles. Thay 
mặt những Việt kiều, Bác 
viết và gửi đến hội nghị 
bản yêu sách 8 điểm đòi 
quyền lợi cho nhân dân 
Việt Nam. Đây cũng là 
bài viết nổi tiếng đầu tiên 
của Bác được cơ quan 
ngôn luận Đảng Xã hội 
Pháp đăng dưới nhan đề 
Quyền các dân tộc. Trong 

bài này, mạnh dạn đưa 
ra 8 yêu sách thiết thực, 
Bác đấu tranh đòi Chính 
phủ Pháp phải thừa nhận 
các quyền độc lập tự do, 
dân chủ và quyền bình 
đẳng của dân tộc Việt 
Nam, trong đó có cả 
quyền tự do tư tưởng và 
tự do báo chí... Năm 1921, 
Bác (với tên Nguyễn Ái 
Quốc) cùng một số chính 
khách thành lập Hội Liên 
hiệp Thuộc địa và năm 
1922 lập ra báo Le Paria 
(Người cùng  khổ) là cơ 
quan ngôn luận của Hội. 
Le Paria thể hiện tinh 
thần đoàn kết và giải 
phóng con người, số đầu 
xuất bản ngày 1/4/1922. 
Nguyễn Ái Quốc trở 
thành nòng cốt của tờ 
báo: Vừa là biên tập viên 
chính, vừa là phóng viên, 
nhiếp ảnh viên kiêm việc 
tổ chức, quản lý, phát 
hành và Bác đã viết tới 38 
bài cho báo này.

Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ Tịch (1957). 
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     Tháng 11/1924, Bác 
được Quốc tế Cộng sản 
phân công về Quảng 
Châu (Trung Quốc), tổ 
chức huấn luyện cán bộ 
cách mạng, thành lập 
Việt Nam Thanh niên 
Cách mạng Đồng chí 
hội, với báo Thanh niên 
là cơ quan ngôn luận. 
Báo Thanh niên số 1 
ra ngày 21/6/1925, đến 

tháng 4/1927 ra đều đặn 
được 88 số (kỳ) bằng 
tiếng Việt tại số nhà 13A, 
đường Văn Minh, Quảng 
Châu, Trung Quốc, in 
trên giấy sáp. Bác trực 
tiếp chỉ đạo, biên tập, 
trình bày và viết nhiều 
bài chính luận sắc bén. 
Báo chuyển về nước bằng 
đường thủy, tới các tổ 
chức cảm tình của Hội, 

các chi bộ, các cơ sở Việt 
kiều ở Pháp, Thái Lan, 
Nga. Tháng 12/1926, Bác 
lập ra báo Công nông 
cho giai cấp công nhân 
và nông dân nước ta. 
Tháng 1/1927, báo Lính 
kách mệnh (tiền thân 
của báo Quân  đội nhân 
dân ngày nay) dành cho 
đội ngũ chiến sĩ cách 
mạng cũng được Bác 

sáng lập. Các báo này 
đều xuất bản chủ yếu 
bằng tiếng Việt, nhưng 
còn có cả một số tin, bài 
bằng tiếng Hán, Pháp, 
Anh..., hình thức mới 
mẻ mà gần gũi, nội dung 
phong phú nhưng luôn 
bám sát các chủ trương, 
mục tiêu cách mạng.
     Từ ngày 3 đến ngày 
7/2/1930, tại Hồng Kông, 

Bác trực tiếp tổ chức, chỉ 
đạo Hội nghị thống nhất 
các đảng phái, phong 
trào cộng sản ở Việt Nam 
để thành lập một đảng 
mới với tên Đảng Cộng 
sản Việt Nam, quyết 
định đình bản những 
tờ báo riêng rẽ của các 
tổ chức đảng trước đây, 
còn lại cho xuất bản báo 
Tranh đấu và tạp chí Đỏ, 
những số đầu phát hành 
vào tháng 8/1930. Trong 
thời kỳ này, với nhiều 
bút danh khác nhau, 
Bác còn cộng tác với các 
báo tiến bộ trong nước, 
đồng thời viết hàng loạt 
bài cho những tờ báo 
cách mạng nổi tiếng thế 
giới: L’ Humanité (Nhân 
đạo) của Đảng Cộng sản 
Pháp, La Vie d’Ouvriers 
(Đời sống thợ thuyền) 
của Liên đoàn Lao động 
Pháp, Điện tín Quốc tế 
của Quốc tế Cộng sản 
III, Pravda (Sự thật) của 
Đảng Cộng sản Liên Xô... 
Tháng 1/1941, Bác về 
nước, chỉ đạo Hội nghị 
Trung ương 8 thành lập 
Mặt trận Việt Minh, cho 
ra tờ báo Việt Nam độc 
lập từ năm 1941 và báo 
Cứu quốc từ năm 1942. 
Sau Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ II tháng 
2/1951, Bác chỉ đạo 
thành lập báo Nhân dân 
- cơ quan ngôn luận của 
Đảng. Ngoài sáng lập, tổ 
chức hoạt động, Bác còn 
là cộng tác viên nhiệt tình 
của nhiều tờ báo lớn. Chỉ 
riêng với báo Nhân dân, 
từ số 1 ngày 11/3/1951 đến 
số 5526 ngày 1/6/1969, 
Bác đã gửi tới và được 
đăng 1.206 bài viết với 23 
bút danh khác nhau. 
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     Bác đặc biệt quan 
tâm đến sự nghiệp phát 
triển báo chí cách mạng 
Việt Nam và việc đào 
tạo đội ngũ cán bộ làm 
báo. Bằng chính kiến 
thức và kinh nghiệm 
của mình, Bác tận tâm 
chỉ dẫn nghiệp vụ cho 
các nhà báo như một 
đồng nghiệp, một người 
bạn, người anh, người 
thầy. Ngày 17/8/1952, 
trong buổi nói chuyện 
tại trường Chỉnh Đảng 
Trung ương ở rừng Việt 
Bắc, Bác nêu rõ 4 vấn đề 
cơ bản trước những cán 
bộ báo chí: “Viết cho ai? 
Viết để làm gì? Viết cái 
gì? Viết như thế nào?” 
và đưa ra cách giải quyết 
cặn kẽ, phù hợp các vấn 
đề đó. Bác căn dặn: “Phải 
viết gọn, rõ ràng, vắn tắt. 
Nhưng vắn tắt không 
phải là cụt đầu, cụt đuôi 
mà phải có đầu, có đuôi... 
Viết phải thiết thực, “nói 
có sách, mách có chứng’”, 
tức là nói cái việc ấy ở 
đâu, thế nào, ngày nào, 
nó sinh ra thế nào, phát 
triển thế nào, kết quả thế 
nào?”. Tại Đại hội lần 
thứ III của Hội Nhà báo 
Việt Nam tháng 9/1962, 
Bác cũng thẳng thắn phê 
bình những khuyết điểm 
của báo chí nước nhà 
bấy giờ: “Bài báo thường 
quá dài, “dây cà ra dây 
muống”, không phù 
hợp với trình độ và thời 
gian của quần chúng…”, 
“Thường nói một chiều 
và đôi khi thổi phồng 
thành tích, mà ít hoặc 
không nói đúng mức đến 
khó khăn và khuyết điểm 
của ta…”, “Đưa tin tức 
hấp tấp, nhiều khi thiếu 

thận trọng…”, “Thiếu 
cân đối: Tin nên dài thì 
viết ngắn, nên ngắn thì 
viết dài, tin để sau thì 
để trước, nên trước lại 
để sau…”, “Lộ bí mật - 
có khi quá lố bịch…”, 
“Khuyết điểm nặng nhất 
là dùng chữ nước ngoài 
quá nhiều và lắm khi 
dùng không đúng…”. 
Nhưng Bác luôn khẳng 
định giá trị to lớn của 
báo chí: “Báo chí là công 
cụ tuyên truyền, cổ động, 
tổ chức, lãnh đạo...”, “Báo 
chí là vũ khí sắc bén, 
nhanh nhạy, đại chúng, 
phục vụ kịp thời...”. Về 
vai trò quan trọng của 
báo chí cách mạng, Bác 
nói: “Tờ báo Đảng như 
những lớp huấn luyện 
giản đơn, thiết thực và 
rộng khắp. Nó dạy bảo 
chúng ta những điều cần 
biết làm về tuyên truyền, 

tổ chức, lãnh đạo và công 
tác. Hàng ngày nó giúp 
nâng cao trình độ chính 
trị và năng suất công tác 
của chúng ta. Nếu ai cắm 
đầu làm việc mà không 
xem, không nghiên cứu 
báo Đảng thì khác nào 
nhắm mắt đi đêm, nhất 
định sẽ lúng túng, vấp 
váp, hỏng việc. Vì vậy, 
cán bộ trong Đảng và 
ngoài Đảng, toàn thể 
Đảng viên và cốt cán cần 
phải xem báo Đảng”. Bác 
đánh giá và khuyên dạy: 
“Báo chí của ta đã có một 
địa vị quan trọng trong 
dư luận thế giới... Cho 
nên làm báo phải hết sức 
cẩn thận về hình thức, về 
nội dung, về cách viết”.
     Suốt hơn nửa thế kỷ 
gắn bó với báo chí, Bác 
để lại một sự nghiệp đồ 
sộ. Trên 2.000 bài viết 
với hàng trăm bút danh 

khác nhau của Bác đã 
được đăng ở nhiều báo 
trong, ngoài nước bằng 
tiếng Việt, Pháp, Hán, 
Nga, Anh... với chủ đề 
đa dạng, sinh động; 
văn phong vừa độc đáo 
vừa gần gũi, dễ hiểu, 
luôn chiếm được sự 
mến mộ của bạn đọc. 
Bác là người khai sinh, 
thực hiện, định hướng, 
bảo trợ, phát triển nền 
báo chí cách mạng Việt 
Nam. Bác còn đưa ra 
các tư tưởng, phương 
pháp báo chí mới mẻ, 
tiến bộ mà phù hợp với 
phong trào báo chí cách 
mạng, báo chí hiện đại 
trên thế giới. Bác không 
những là một lãnh tụ 
chính trị kiệt xuất, một 
danh nhân văn hóa 
đáng khâm phục, mà 
còn thực sự là một nhà 
báo vĩ đại 



12 | biển | 06 - 2014

Kỷ lục  
báo chí Việt Nam

ANH HÙNG

NHÀ BÁO VIỆT NAM 
ĐẦU TIÊN

     Nhà báo Việt Nam đầu 
tiên là Trương Vĩnh Ký 
(1837-1898), tên tự Sỹ Tải, 
thường gọi Pétrus Ký, quê 
ở Vĩnh Thành - Tân Minh 
- Vĩnh Long (nay thuộc 
Chợ Lách - Bến Tre). Ông 
là một học giả lớn, thạo 
26 ngoại ngữ, tác giả của 
hơn 100 bộ sách, hàng 
nghìn bài viết, có chân 
trong nhiều hội khoa học 
quốc tế, cống hiến xuất 
sắc cho các chuyên ngành: 
Văn hóa, ngôn ngữ, địa 
lý, nhân chủng học… và 

được người đương thời 
xếp vào danh sách 18 nhà 
bác học hàng đầu thế giới! 
Ông thành lập, làm Tổng 
biên tập những tờ báo 
quốc ngữ đầu tiên, đồng 
thời là cây bút chủ chốt 
của rất nhiều báo khác và 
được coi là người đặt nền 
móng cho báo chí quốc 
ngữ Việt Nam. 

NHÀ BÁO CÁCH 
MẠNG VIỆT NAM 
ĐẦU TIÊN

     Danh hiệu này thuộc 
về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(1890-1969), quê ở Kim 
Liên - Nam Đàn - Nghệ 
An. Không những là một 
lãnh tụ chính trị xuất 
chúng, anh hùng dân tộc, 
danh nhân văn hóa thế 
giới, Bác Hồ còn là một 

nhà thơ, nhà tư tưởng lớn 
và nhà báo cách mạng 
Việt Nam đầu tiên. Từ 
tháng 3/1922 lúc còn ở 
Pháp đến khi về nước 
tháng 1/1941, Bác đã sáng 
lập, viết bài, trực tiếp tổ 
chức, biên tập nội dung, 
trình bày hình thức và 
phát hành 8 tờ báo cách 
mạng tiên phong: Le 
Paria, Thanh niên, Công 
nông, Lính kách mệnh, 
Thân ái, Đỏ, Việt Nam 
độc lập và Cứu quốc. Sau 
năm 1941, Bác còn thành 
lập, chỉ đạo và viết bài cho 
nhiều tờ báo khác, đồng 
thời đưa ra các quan điểm, 
phương pháp báo chí mới 
mẻ, tiến bộ mà phù hợp 
với phong trào báo chí 
cách mạng, báo chí hiện 
đại quốc tế. Bác thực sự 
là người khai sinh, thực 
hiện, định hướng, bảo trợ 
và phát triển nền báo chí 
cách mạng Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cũng là người có nhiều 
bút danh nhất. Trong hơn 

170 tên gọi, bí danh, biệt 
hiệu… của Bác, có khoảng 
100 bút danh báo chí 
thường dùng.

NHÀ BÁO VIỆT NAM 
ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CẤP 
THẺ BÁO CHÍ LIÊN 
HIỆP QUỐC
     Đó là Khuông Việt 
(1912-1978), tên thật Lý 
Vĩnh Khuông, các bút hiệu 
Phong Vũ, Việt Hà, Trần 
Văn Hai, quê Sóc Trăng. 
Ông xuất thân từ nghề thư 
viện, hăng hái tham gia 
làm báo, viết sách và sớm 
trở thành cộng tác viên 
mật thiết của những tờ 
báo lớn, đồng thời có chân 
trong nhiều tổ chức chính 
trị, xã hội. Năm 1948, được 
Liên đoàn SFIO cử sang 
Pháp với tư cách nhà báo 
của Công chúng và đại 
biểu dự Đại hội lần thứ 40 
Đảng Xã hội Pháp. Tại đây, 
ngày 18/9/1948, ông trở 
thành nhà báo Việt Nam 
đầu tiên được cấp thẻ báo 
chí Liên Hiệp Quốc.



TIN TỨC & SỰ KIỆN

06 - 2014 | biển | 13

NỮ TỔNG BIÊN TẬP 
ĐẦU TIÊN
     Kỷ lục trên dành cho 
nữ sĩ Sương Nguyệt Anh 
(1864-1922), tên thật là 
Nguyễn Ngọc Khuê, quê 
Bến Tre, con gái nhà thơ 
yêu nước Nguyễn Đình 
Chiểu. Nhận lời mời 
của các đồng nghiệp, 
đầu năm 1918 bà lên 
Sài Gòn (nay là Thành 
phố Hồ Chí Minh) làm 
Tổng Biên tập tờ Nữ giới 
chung và phụ trách báo 
này trong suốt thời gian 
tồn tại của nó. 

NGƯỜI ĐẦU TIÊN 
CÁCH TÂN BÁO CHÍ

     Lịch sử báo chí Việt 
Nam từng chứng kiến 
nhiều hoạt động cải tổ 
và những nhà báo cách 
tân. Người đầu tiên cách 
tân báo chí Việt Nam là 
Hoàng Tích Chu (1897-
1933), quê Bắc Ninh. Năm 
1921, ông bước vào nghề 
báo, giúp việc cho Nam 
phong tạp chí. Năm 1923, 
sang Pháp bồi dưỡng 
nghiệp vụ báo chí và năm 
1927 về nước, dốc sức cải 
cách báo chí Việt Nam. 
Thực hiện lối viết mới, 
gọn gàng, sáng sủa, giàu 
lượng thông tin, đề cập 
đến những vấn đề thiết 
thực trong cuộc sống hàng 
ngày của số đông dân 

chúng. Các bài xã luận 
viết rút ngắn, sắc bén, 
hàm súc như khẩu hiệu. 
Những tin, bài quan trọng 
và sốt dẻo được đưa lên 
trang đầu. Hình ảnh minh 
họa chú trọng tính hấp 
dẫn và ngộ nghĩnh v.v… 
Ông là chủ bút 4 tờ báo 
lớn (Khai hóa, Hà thành 
ngọ báo, Đông Tây, Thời 
báo), làm đảo lộn quan 
niệm và phương thức làm 
báo đương thời, gây tranh 
luận sôi nổi và cũng hứng 
chịu nhiều đả kích, song 
vẫn được đa số bạn đọc 
hoan nghênh và nhiều 
nhà báo học theo. 

CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO 
VIỆT NAM ĐẦU TIÊN
     Ngày 27/12/1945, 
tại trụ sở Hội Văn hóa 
cứu quốc ở Hà Nội, gần 
100 nhà báo thay mặt 
báo giới cả nước họp 
và lập ra Đoàn Báo chí 
Việt Nam. Ông Nguyễn 
Tường Phượng (tạp chí 

Tri tân) được cử giữ 
chức Chủ tịch, các ông 
Nguyễn Tấn Gi Trọng 
(Tổng Giám đốc Nha 
Thông tin tuyên truyền) 
và Đỗ Đức Dục (báo Độc 
lập) làm Phó Chủ tịch, 
ông Nguyễn Huy Tưởng 
(nhà văn) làm Tổng Thư 
ký. Kháng chiến chống 
Pháp toàn quốc bùng nổ, 
Đoàn Báo chí Việt Nam 
đổi tên thành Đoàn Báo 
chí kháng chiến - tiền 
thân của Hội Nhà báo 
Việt Nam và ông Nguyễn 
Tường Phượng được coi 
là Chủ tịch Hội Nhà báo 
Việt Nam đầu tiên. 

BÁO QUỐC NGỮ 
ĐẦU TIÊN
     Khai sinh sớm nhất 
trong làng báo quốc ngữ 
Việt Nam là Gia Định 
báo. Tờ báo tổng hợp này 
do Trương Vĩnh Ký khởi 
xướng và làm Chủ nhiệm, 
có khuôn khổ 32 x 25 cm, 
ra hàng tuần tại Sài Gòn 

và tồn tại suốt 44 năm sau 
khi phát hành số đầu vào 
ngày 15/4/1865.

BÁO CÁCH MẠNG 
ĐẦU TIÊN

     Tuần báo Thanh niên 
do Nguyễn Ái Quốc sáng 
lập rồi trực tiếp chỉ đạo, trở 
thành cơ quan ngôn luận 
trung ương của Tổng bộ 
Việt Nam Thanh niên Cách 
mạng Đồng chí hội, là tờ 
báo cách mạng đầu tiên. 
Khuôn khổ 19 x 13 cm, in 
bằng tiếng Việt trên giấy 
sáp tại Quảng Châu (Trung 
Quốc), số báo thứ nhất 
xuất bản ngày 21/6/1925 
và ngày đó sau này được 
vinh dự chọn làm Ngày 
Báo chí Việt Nam.

Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh. 
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BÁO ĐẦU TIÊN CỦA 
ĐẢNG CỘNG SẢN 

     Đó là tờ Tranh đấu, 
do Trịnh Đình Cửu chỉ 
đạo biên tập, in bằng 
tiếng Việt trên giấy sáp 
tại Quảng Châu (Trung 
Quốc), dày 4 trang, khuôn 
khổ 31,5 x 22 cm. Số 1 ra 
ngày 15/8/1930.

BÁO TẾT ĐẶC BIỆT 
ĐẦU TIÊN

     Đầu năm 1918, tờ Nam 
phong tạp chí (do Phạm 
Quỳnh làm Chủ nhiệm 
kiêm Chủ bút, xuất bản 
tại Hà Nội) với ấn phẩm 
đặc biệt ghi ngoài bìa “Số 
Tết 1918” đã trở thành tờ 
báo đầu tiên mở màn cho 
truyền thống làm báo Tết 
(báo Xuân) trong làng báo 
Việt Nam.

BÁO ĐIỆN TỬ
ĐẦU TIÊN
     Vào đêm Giao thừa 29 
Tết Đinh Sửu 6/2/1997, tại 
trụ sở tạp chí Quê hương - 
cơ quan ngôn luận của Ủy 
ban về Người Việt Nam ở 
nước ngoài trực thuộc Bộ 
Ngoại giao - 32 Bà Triệu 
(Hà Nội), tạp chí Quê 
hương điện tử được chính 
thức bấm nút, kết nối 
mạng Internet, trở thành 
báo điện tử đầu tiên của 
Việt Nam.

PHÓNG SỰ TRÊN BÁO 
ĐẦU TIÊN
     Năm 1932, tờ Ngọ báo 
(do Bùi Xuân Học thành 
lập, khuôn khổ 61 x 45 
cm, phát hành ở miền Bắc 
những năm 1927-1936) 
đã khởi đăng thiên phóng 
sự nổi tiếng nhan đề Tôi 
kéo xe của nhà báo Tam 
Lang (Vũ Đình Chí), mở 
đầu cho thể loại phóng sự 
trong làng báo Việt Nam.

CUỘC BÚT CHIẾN 
TRÊN BÁO ĐẦU TIÊN
     Tờ Hữu thanh tạp chí 
của Hội Tương tế Thương 
mại và Kỹ nghệ Bắc Kỳ, do 
nhà thơ Tản Đà và cụ nghè 
Ngô Đức Kế phụ trách, 
khuôn khổ 37 x 19 cm, xuất 
bản tại Hà Nội những năm 
1921-1927, là nơi xảy ra 
cuộc bút chiến (tranh luận 
gay gắt với người có quan 
điểm đối lập) đầu tiên trên 

báo chí. Ngày 1/9/1924, 
tờ này đăng bài Luận về 
chánh học cùng tà thuyết 
của Ngô Đức Kế, mở màn 
cuộc bút chiến về Truyện 
Kiều với Phạm Quỳnh.

TRANG QUẢNG CÁO 
TRÊN BÁO SỚM NHẤT
     Khó có thể biết chính 
xác mẩu quảng cáo đầu 
tiên xuất hiện khi nào 
trong lịch sử báo chí Việt 
Nam, nhưng chắc chắn 
trang quảng cáo sớm nhất 
ra mắt đầu năm 1882. Ở 
số báo đầu tiên của năm 
1882, Gia Định báo dành 
toàn bộ trang cuối để đăng 
quảng cáo cho Nhà thuốc 
Pharmacie Reynaud. Từ 
đó, quảng cáo trở thành 
một trang cố định, xuất 
hiện thường kỳ trên Gia 
Định báo và hoạt động 
quảng cáo cũng dần phổ 
biến ở nhiều báo khác.
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BÁO IN BẰNG NHIỀU 
NGOẠI NGỮ NHẤT 
     Kỷ lục trên thuộc về 
Báo ảnh Việt Nam cũng 
của Thông tấn xã Việt 
Nam, ra đời năm 1954, 
xuất bản hàng tháng, có 
thời kỳ in bằng 10 thứ 
tiếng, trong đó gồm tiếng 
Việt, Khơme và 8 ngoại 
ngữ: Nga, Anh, Pháp, 
Trung (Hán, Hoa), Lào, 
Đức, Tây Ban Nha, Espe-
ranto (Quốc tế ngữ).

ĐÀI PHÁT THANH
ĐẦU TIÊN
     Kỷ lục trên thuộc về 
Đài Phát thanh Sài Gòn 
(Radio Saigon), được xây 
dựng ở vùng Chí Hòa vào 
năm 1929, quản lý bởi 
Công ty Truyền thanh 
Đông Dương (Sociéte 
Indochinoise de Radio-
diffusion). Đến tháng 

6/1930, Đài có chương 
trình phát thanh mỗi ngày 
2 buổi (sáng và chiều). Từ 
ngày 1/9/1939, phát liên 
tục từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 
35, bằng các thứ tiếng 
Việt, Pháp, Anh, Bắc Kinh 
và Quảng Đông. Giữa  
năm 1975, Đài đổi tên 
thành Đài Tiếng nói nhân 
dân Thành phố Hồ Chí 
Minh; hiện nay mỗi ngày 
phát hơn 20 giờ với trên 
50 chương trình, qua hai 
làn sóng AM và FM.

ĐÀI TRUYỀN HÌNH 
ĐẦU TIÊN
     Đó là Đài Truyền 
hình Sài Gòn, được xây 
dựng và hoạt động từ 
năm 1966, trụ sở đặt tại 
số 9 đường Hồng Thập 
Tự (nay là số 9 đường 
Nguyễn Thị Minh Khai, 
Quận 1, Thành phố 

Hồ Chí Minh). Ngày 
26/4/1966, công binh Hải 
quân Mỹ và Hãng thầu 
RMK-BRJ đã khởi công 
xây dựng trụ phát tuyến 
và các cơ sở cần thiết. Trụ 
này cao 92 m, trên chóp 
lại có một dây trời cao 26 
m, tổng cộng là 118 m. Hạ 
tầng của Đài gồm một tòa 
nhà thu hình rộng gần 
1.000 m2, một phòng phát 
tuyến rộng khoảng 200 
m2 và một nhà máy phát 
điện rộng 155 m2. Chi phí 
xây dựng là 640.000 USD 
(tương đương 75.530.000 
đồng Việt Nam khi đó) 
và các dụng cụ vô tuyến 
truyền hình trang bị trị 
giá 650.000 USD (tương 
đương 77 triệu đồng). 
Công trình hoàn tất 
tháng 10/1966 và Đài 
bắt đầu hoạt động ngày 
7/12/1966 trên Kênh 7, 

phát hình đen trắng… Từ 
ngày 1/5/1975, Đài đổi tên 
là Đài Truyền hình Thành 
phố Hồ Chí Minh.

LUẬT BÁO CHÍ ĐẦU 
TIÊN BAN HÀNH TẠI 
VIỆT NAM 
     Ngày 29/7/1881, Quốc 
hội Pháp thông qua luật 
báo chí mang tên Đạo 
luật về Tự do báo chí. 
Luật này được ban hành 
ở Nam Kỳ (toàn vùng 
Nam Bộ ngày nay) là lãnh 
thổ bảo hộ (thuộc địa) 
theo Nghị định của Toàn 
quyền Đông Dương ngày 
12/9/1881 và được áp dụng 
từ ngày 22/9/1881, đã có ý 
nghĩa tiến bộ nhất định, 
tạo điều kiện pháp lý khá 
thuận lợi cho việc thành 
lập và hoạt động của báo 
chí đương thời ở miền 
Nam Việt Nam 

PTV Mỹ Hạnh và PTV Hữu Phước trong buổi phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình TP. HCM (01/5/1975). 
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Chung tay bảo vệ đại dương xanh MỸ HẠNH

Sáng 07/6/2014, Bộ 
TN&MT kết hợp 
với UBND thành 
phố Hải Phòng tổ 

chức Lễ Mít tinh và Lễ ra 
quân của lực lượng thanh 
niên tình nguyện làm 
sạch môi trường bãi biển 
và diễu hành đạp xe tại 
bãi biển Đồ Sơn nhằm kỷ 
niệm Ngày Đại dương thế 
giới và Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam 2014 với 
chủ đề “Chung tay bảo vệ 
Đại dương xanh”.
     Tới dự buổi mít tinh 
có Phó Thủ tướng Chính 
phủ Hoàng Trung Hải 
cùng các bộ, ngành và 
đông đảo tầng lớp nhân 
dân trên địa bàn thành 
phố Hải Phòng.
     Phát biểu tại buổi mít 
tinh, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Hoàng Trung 
Hải khẳng định với niềm 
tự hào và phẩm giá dân 
tộc, Việt Nam không 
chấp nhận đánh đổi độc 

lập dân tộc, chủ quyền để 
lấy bất cứ thứ gì và không 
chấp nhận bất cứ hình thức 
đe dọa, áp đặt nào, quyết 
tâm bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của đất nước.
     Phó Thủ tướng Chính 
phủ nhấn mạnh, trong 
thời gian vừa qua, tình 
hình biển Đông diễn 
biến hết sức phức tạp do 
những hành động sai trái, 
ngang ngược, bất chấp 
đạo lý và luật pháp quốc 
tế của Trung Quốc, ngang 
nhiên đưa giàn khoan 
Hải Dương 981 cùng lực 
lượng hộ tống bảo vệ, có 
cả máy bay, tàu chiến xâm 
phạm vùng đặc quyền 
kinh tế của Việt Nam.
     Hành động đó của 
Trung Quốc đã vi phạm 
nghiêm trọng chủ quyền 
lãnh thổ Việt Nam, vi 
phạm Luật pháp quốc 
tế và Công ước của Liên 
hiệp quốc về Luật biển 
năm 1982. Hành động 

của Trung Quốc không 
chỉ bị Việt Nam mà còn 
bị nhiều quốc gia, nhiều 
tổ chức, cá nhân trên thế 
giới lên án mạnh mẽ.
     Cũng trong buổi mít 
tinh đã có nhiều tổ chức 
cá nhân ủng hộ Quỹ vì 
Trường Sa thân yêu và Quỹ 
cùng ngư dân bám biển 
với số tiền gần 10 tỷ đồng.
     Trước đó, ngày 06/6, 
Diễn đàn thương hiệu 
biển Việt Nam lần thứ VI 
với chủ đề “Thương hiệu 
Biển Việt Nam trong hội 
nhập quốc tế” được tổ 
chức tại khách sạn Hải 
Âu, Đồ Sơn, Hải Phòng.
     Tuần lễ Biển và Hải 
đảo Việt Nam năm nay 
diễn ra trong bối cảnh 
tình hình biển Đông 
đang hết sức căng thẳng, 
đặc biệt là sự kiện Trung 
Quốc hạ đặt trái phép 
dàn khoan Haiyang Shi-
you 981 (Hải Dương 981) 
trên vùng đặc quyền kinh 

tế và thềm lục địa Việt 
Nam; đe dọa hòa bình ổn 
định trong khu vực; tạo 
ra thách thức to lớn cho 
việc bảo vệ chủ quyền 
biển đảo Việt Nam.
     Theo kế hoạch, Tuần 
lễ Biển và Hải đảo Việt 
Nam năm nay sẽ được 
tổ chức đồng loạt trên cả 
nước, đặc biệt tại 28 tỉnh 
ven biển. Việc tổ chức 
Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam năm 2014 là 
việc làm có ý nghĩa hết 
sức quan trọng trong 
công cuộc bảo vệ chủ 
quyền vùng biển, hải đảo 
của Tổ quốc và phát huy 
sức mạnh tổng hợp cho 
sự phát triển bền vững 
biển và hải đảo Việt 
Nam, phấn đấu đến năm 
2020, kinh tế trên biển 
và ven biển nước ta đóng 
góp khoảng 53-55% GDP 
của cả nước theo tinh 
thần Nghị quyết hội nghị 
TW4 khóa X đã đề ra 

Phó Thủ tuớng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ mít tinh.
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VMS-South tham dự
Hội nghị IALA 18 HOÀNG ÁNH      TIỂU LONG

Từ ngày 25 – 31/5, 
ông Phạm Văn 
Quang, Chủ tịch 
Hội đồng thành 

viên Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam (VMS-South), đại 
diện Tổng công ty tham 
dự Hội nghị IALA lần thứ 
18 diễn ra tại thành phố La 
Coruna, Tây Ban Nha. Đây 
là Hội nghị được tổ chức 
định kỳ 4 năm/lần và năm 
nay thu hút 44 quốc gia, tổ 
chức tham dự.

     Với chủ đề “Tri thức 
về hỗ trợ hàng hải và 
đổi mới: Từ hải đăng 
Hércules tới Hàng hải 
điện tử và tương lai”, 
Hội nghị IALA lần thứ 
18 đã thông qua các báo 
cáo hoạt động của IALA 
giai đoạn 2010 – 2014, 
đồng thời tổ chức các 
hội thảo, diễn đàn để các 
quốc gia, tổ chức quốc 
tế chia sẻ thông tin, kiến 
thức, những bài học kinh 
nghiệm, kỹ năng quản 

lý, công nghệ mới liên 
quan đến hỗ trợ hàng 
hải, hàng hải điện tử, các 
công tác an ninh, an toàn 
hàng hải, bảo vệ môi 
trường biển và bảo tồn di 
tích hải đăng cổ. 
     Bên cạnh đó, các thành 
viên công nghiệp của 
IALA tổ chức triển lãm 
bao gồm các lĩnh vực: 
Thiết bị báo hiệu hàng 
hải, giải pháp quản lý, 
công nghệ thông tin hàng 
hải,… Đây là nơi để các 

nhà sản xuất trao đổi gặp 
gỡ và giới thiệu sản phẩm, 
công nghệ mới theo tiêu 
chuẩn và khuyến cáo của 
IALA với khách hàng.
     Hội nghị cũng tiến 
hành cuộc họp  Đại hội 
đồng IALA và Hội đồng 
bầu cử nhằm đảm bảo 
công tác quản trị của 
IALA trong nhiệm kỳ 
4 năm 2014 – 2018, cho 
đến khi Hội nghị kế tiếp 
được tổ chức tại Hàn 
Quốc vào năm 2018 

Ông Phạm Văn Quang - Chủ tịch HĐTV VMS-South (giữa) tham dự Hội nghị IALA lần thứ 18.
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DỰ ÁN TRIỂN VỌNG
     Theo kết quả nghiên 
cứu, khảo sát tuyến sông 
Soài Rạp, một đơn vị thuộc 
Công ty Tư vấn thiết kế 
giao thông vận tải phía 
Nam khẳng định, sông 
Soài Rạp có lòng sông sâu, 
rất ít biến đổi về mặt hình 
thái, dòng sông hướng dần 
ra biển càng lúc càng sâu, 
bề rộng có nơi đến hơn 
2km và ít bồi lắng. Vì 
vậy, năm 2007, UBND 
TP. HCM quyết định thử 
nghiệm giai đoạn 1 nạo 
vét lòng sông đạt độ sâu 
âm 7m cho phép tàu có 
trọng tải đến 15.000 tấn 
từ Vũng Tàu theo luồng 
sông này về Khu công 
nghiệp Hiệp Phước.

     Từ kết quả nạo vét 
thành công giai đoạn 
1, cuối tháng 11/2012, 
UBND TP làm lễ khởi 
công Dự án nạo vét luồng 
Soài Rạp giai đoạn 2 có 
độ sâu đến âm 9,5m với 
khối lượng nạo vét hơn 
12 triệu m3. Ban quản 
lý đầu tư dự án nạo vét 
luồng Soài Rạp cho biết, 
công trình có ý nghĩa 
quan trọng trong việc 
phát triển cảng nước sâu 
ở TP.HCM và là tiền đề 
phát triển luồng Soài Rạp 
thành luồng hàng hải 
tầm cỡ quốc tế. Đây cũng 
là nền tảng cho kế hoạch 
phát triển đô thị cảng 
Hiệp Phước về phía nam 
tiến ra biển Đông. 

     Ông Wiliam Khoury, 
Tổng giám đốc cảng SPCT 
cho biết, khi các tàu đi 
luồng Soài Rạp để đến cảng 
SPCT sẽ giúp giảm được 2 
giờ chạy tàu, giảm một nửa 
chi phí hoa tiêu cũng như 
chi phí nhiên liệu so với đi 
theo sông Lòng Tàu. Ước 
tính chi phí tiết kiệm hơn 
500.000 USD trong một 
năm cho tàu 50.000 tấn. 
Ngoài ra, luồng Soài Rạp 
không giới hạn về chiều dài 
tàu và hạn chế hàng hải vào 
ban đêm như luồng Lòng 
Tàu (giới hạn chiều dài tàu 
dưới 200m khi chạy ban 
đêm) nên chủ tàu có thể giải 
phóng và xếp hàng nhanh 
hơn, qua đó tiết kiệm nhiều 
chi phí và thời gian. 

HẢI ÁNH

NGÀY 17/5, TP. HỒ CHÍ MINH ĐÓN THÀNH CÔNG TÀU CONTAINER 
NORTHERN GENIUS (NHẬT BẢN) TẢI TRỌNG 54.020 TẤN VÀO 
CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN (SPCT) TẠI HUYỆN NHÀ 
BÈ, QUA LUỒNG SOÀI RẠP. ĐÂY LÀ MỘT SỰ KIỆN LỚN TRONG 
NGÀNH HÀNG HẢI MÀ PHÍA SAU SỰ THÀNH CÔNG ĐÓ CÓ SỰ 
ĐÓNG GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI 
MIỀN NAM VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN.

Phối hợp hoàn hảo
Tàu Northern Genius cập Cảng SPCT qua luồng Soài Rạp.
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Ông Tất Thành Cang - GĐ Sở GTVT TP. HCM (áo xanh) tặng hoa chúc mừng thuyền trưởng tàu Northern Genius.

     Việc tàu có trọng tải 
lớn vào cảng SPCT qua 
luồng Soài Rạp sẽ giúp 
di dời các cảng biển trên 
sông Sài Gòn ra khỏi nội 
thành TP. HCM được 
nhanh hơn và góp phần 
giảm ùn tắc giao thông 
cũng như ô nhiễm môi 
trường. Bên cạnh đó, 
cùng với luồng tàu biển 
Cái Mép - Thị Vải của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
luồng tàu biển trên sông 
Soài Rạp giúp vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam 
trở thành một trong 
những vùng phát triển 
quan trọng bậc nhất đất 
nước và là một trong 
những thương cảng quan 
trọng trong khu vực.

PHỐI HỢP HOÀN HẢO
     Xác định rõ vai trò 
quan trọng và triển vọng 
phát triển của luồng Soài 
Rạp cùng đô thị cảng 
Hiệp Phước, UBND TP. 
HCM chỉ đạo mọi nguồn 
lực tập trung đẩy nhanh 
tiến độ thi công Dự án 
nạo vét luồng Soài Rạp 
giai đoạn 2 nhằm đưa 
tàu có trọng tải lớn từ 
30.000 – 50.000 tấn cập 
cảng SPCT trong giai 
đoạn tháng 4 và tháng 
5, trước khi chính thức 
bàn giao dự án vào cuối 
tháng 6/2014. 
     Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam phụ trách các gói 
thầu: Lắp đặt hệ thống 

báo hiệu hàng hải trên 
luồng Soài Rạp; Điều 
tiết, cảnh giới đảm bảo 
an toàn hàng hải cho 
tàu chạy thử nghiệm; 
Khảo sát, ra thông báo 
hàng hải và hoa tiêu 
dẫn tàu. Để hoàn thành 
kịp tiến độ theo chỉ 
đạo của UBND TP và 
Ban quản lý đầu tư dự 
án nạo vét luồng Soài 
Rạp, Tổng công ty đã 
giao nhiệm vụ cho các 
phòng, ban và đơn vị 
thành viên phụ trách 
từng gói thầu theo 
chuyên môn nghiệp vụ. 
Theo đó, Phòng Kinh tế 
kế hoạch Tổng công ty 
lên kế hoạch điều phối, 
giám sát thi công; Công 
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ty BĐATHH Đông Nam 
Bộ thực hiện hạng mục 
lắp đặt hệ thống báo 
hiệu hàng hải và điều 
tiết, cảnh giới đảm bảo 
an toàn hàng hải; Phòng 
An toàn hàng hải Tổng 
công ty và Xí nghiệp 
Khảo sát hàng hải miền 
Nam tiến hành khảo sát 
các thông số kỹ thuật 
của luồng theo thiết kế 
và ra thông báo hàng 
hải; Công ty TNHH 
MTV Hoa tiêu khu vực 
I cung cấp dịch vụ hoa 
tiêu dẫn tàu cập cảng. 
     Ông Trần Ngọc Nam, 
Trưởng phòng Kỹ thuật, 
Công ty BĐATHH Đông 
Nam Bộ, cho biết: “Thời 
gian thi công gấp chỉ 

trong vòng nửa tháng 
trong khi khối lượng 
công việc lớn với việc 
điều chỉnh, thay thế, lắp 
đặt 63 báo hiệu gồm 56 
phao và 7 tiêu báo hiệu 
trên chiều dài tuyến 
luồng 54km, vì vậy, 
chúng tôi phải lập 2 đội, 
chia thành 2 mũi thi 
công làm từ 2 đầu luồng 
vào, đồng thời tiến hành 
giám sát chặt chẽ, đảm 
bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, 
an toàn hàng hải và tiến 
độ thi công”. Với ý thức 
trách nhiệm cao, dù làm 
việc trong điều kiện tự 
nhiên tương đối khắc 
nghiệt, đầu luồng sóng 
lớn hay khi gặp khó khăn 
bởi các báo hiệu cũ, rùa 

bị bồi lấp sâu dưới đáy 
luồng, 2 đội vẫn tìm ra 
cách xử lý hiệu quả nhất, 
hoàn thành đúng kế 
hoạch được giao.
     Bên cạnh đó, Phòng 
ATHH Tổng công ty và 
Xí nghiệp Khảo sát hàng 
hải cũng không quản 
ngày đêm bám công 
trình, tiến hành khảo 
sát, đo đạc các thông số 
kỹ thuật trước và sau khi 
nạo vét, đảm bảo độ sâu 
luồng tối đa theo thiết kế 
cho tàu 30.000 tấn đầy 
tải và 50.000 tấn giảm 
tải qua luồng vào cảng, 
sau đó, ra thông báo 
hàng hải kịp thời, làm 
cơ sở cho hoa tiêu lên 
phương án dẫn tàu.

Phao báo hiệu hàng hải trên luồng Soài Rạp.
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     Ông Bùi Hồng Cánh, 
Trưởng phòng Hoa tiêu 
hàng hải, Công ty TNHH 
MTV Hoa tiêu hàng hải 
khu vực I, cho biết: “So 
với các luồng hàng hải 
khác, luồng Soài Rạp 
tương đối nhỏ, đầu luồng 
ngoài cửa biển rộng 
160m, trong sông rộng 
120m. Điểm tiếp cận đầu 
luồng lại là bãi cạn rộng. 
Hơn nữa, mật độ tàu 
thuyền lưu thông trong 
khu vực cao vì nằm ngay 
ngã ba sông Sài Gòn – 
Soài Rạp và sông Tiền. 
Chính vì vậy, cả hai lần 
chịu trách nhiệm dẫn 
tàu cập cảng SPCT, tàu 
Northern Genius trên 

50.000 tấn ngày 17/5 và 
trước đó là tàu 30.000 
tấn ngày 19/4, chúng tôi 
đều lên kế hoạch kỹ càng, 
nghiên cứu luồng, tính 
toán mọi tình huống dựa 
trên hải đồ, thông báo 
hàng hải, con nước thủy 
triều, tình hình thời tiết 
cùng kinh nghiệm thực 
tiễn nhiều năm dẫn tàu, 
phối hợp với bộ phận 
điều tiết, cảnh giới của 
Công ty BĐATHH Đông 
Nam Bộ, đảm bảo dẫn 
tàu cập cảng an toàn”. 
     Ghi nhận sự phối hợp 
hoàn hảo và tinh thần 
làm việc trách nhiệm, 
vượt qua mọi khó khăn, 
áp lực, góp phần làm nên 

thành công của sự kiện 
tàu Northern Genius 
54.020 tấn cập cảng SPCT 
qua luồng Soài Rạp, Giám 
đốc Sở GTVT TP. HCM 
đã đề nghị Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng 
khen cho 03 cá nhân và 
02 tập thể thuộc các đơn 
vị thành viên và Tổng 
công ty BĐATHHMN. 
Đây sẽ là niềm động viên, 
khích lệ CBCNV toàn 
Tổng công ty tiếp tục thi 
đua lao động, sản xuất, 
hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được Đảng và 
Nhà nước giao cho, làm 
tiền đề cho các ngành 
kinh tế biển Việt Nam 
phát triển 

Hoa tiêu lai dắt tàu cập cảng.
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HOÀNG NGỌC TRƯỜNG

VỚI NHIỀU THỦ ĐOẠN, HÌNH THỨC GIAN LẬN, 
VIỆC TRỘM CẮP NHIÊN LIỆU TRÊN TÀU BIỂN ĐÃ 
TRỞ THÀNH VẤN ĐỀ NHỨC NHỐI, ĐỂ LẠI NHỮNG 
TÁC HẠI LỚN CHO NGÀNH HÀNG HẢI VIỆT NAM.

Trộm cắp nhiên liệu tàu biển

Vấn đề nhức nhối
Công tác trong 

ngành hàng hải 
Việt nam, hẳn ai 
trong số chúng 

ta cũng từng nghe nói 
về tình trạng trộm cắp 
nhiên liệu trên tàu biển. 
Đó là việc khai báo gian 
lượng nhiên liệu tiêu thụ 
hàng ngày của tàu để lấy 
dầu ra bán cho các tay 
đầu nậu chuyên thu mua 
dầu ăn cắp. Việc bán dầu 
có thể được thực hiện 
bằng cách bơm dầu trực 
tiếp từ tàu lớn sang tàu 
thu mua dầu của đầu nậu 
hoặc thực hiện thông qua 

việc gian lận trong giao 
nhận dầu (chẳng hạn 
tàu chỉ nhận 150 tấn dầu 
nhiên liệu nhưng lại ký 
nhận với người cấp dầu 
là 200 tấn để thu tiền 
chênh lệch). Hiện nay 
chưa có con số thống kê 
mỗi năm toàn bộ ngành 
hàng hải Việt Nam bị 
thất thoát bao nhiêu dầu 
mỡ, nhưng chắc chắn đó 
là con số “khủng”.  
     Chúng tôi, những cán 
bộ quản lý tàu đã từng 
trực tiếp, bất ngờ kiểm 
tra một con tàu trọng tải 
một vạn tấn do thuyền 

viên Việt Nam vận hành 
và thật sự choáng váng 
khi phát hiện ra trong 
vòng một tháng tàu đã 
tích trữ ( không khai 
báo với công ty) một 
lượng dầu nhiên liệu 
gồm dầu FO và dầu DO 
trị giá trên 1 tỷ đồng 
(thời giá đầu năm 2014). 
Tất nhiên, số dầu này sẽ 
được tàu bán đi khi có 
cơ hội. Cứ nhân lên theo 
tỷ lệ này thì nếu một 
công ty có mười con tàu 
cỡ vạn tấn, lượng dầu 
bị mất trộm sẽ khoảng 
trên mười  tỷ một tháng. 

Kinh hoàng hơn khi 
chúng tôi còn phát hiện 
ra thủ đoạn của thuyền 
viên đút ống đồng kín 
nước xuống ống đo để 
đánh lừa cán bộ kiểm 
tra (khi đo dầu sẽ thấy 
két trống không, nhưng 
thực ra là két đầy dầu). 
Tìm hiểu các công ty vận 
tải biển khác, chúng tôi 
được biết phần lớn họ 
đều bị tình trạng tương 
tự, nhiều công ty làm ăn 
“be bét” nhưng một số 
thuyền viên và một số 
cán bộ công ty vẫn “trơn 
lông đỏ da”. Có tàu chạy 
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Bắc Nam, lương thấp 
mà cứ tàu về Hải phòng 
là thuyền trưởng, máy 
trưởng lại chiêu đãi “xả 
láng” hoặc có quà tặng 
cho một số cán bộ quản 
lý của công ty. Họ lấy 
tiền đâu ra nếu không 
phải là bán nhiên liệu 
hay bán vật tư của tàu? 
Thậm chí, nhiều thuyền 
viên của bộ phận máy 
còn đang tâm bán cả dầu 
nhờn bôi trơn máy. Còn 
rất nhiều câu chuyện 
“hay” về đề tài thất thoát 
nhiên liệu trên tàu biển 
mà bạn có thể được các 
thuyền viên trong cuộc 
kể lại trong lúc trà dư tửu 
hậu, những “bí mật” mà 
bình thường họ không 
dại gì “bật mí”.
     Tệ ăn cắp nhiên 
liệu trên tàu biển để lại 
những tác hại ghê gớm:
•     Thiệt hại thấy ngay 
là công ty mua nhiên 
liệu giá 10 đồng nhưng 
thuyền viên chỉ bán cho 
đầu nậu với giá 5 đồng 
khiến công ty bị thua lỗ.
•     Để tạo dầu dư thừa 
ra cho việc trộm cắp, 
các máy trưởng đã giảm 
công suất máy làm tàu 
chạy chậm gây vỡ lịch 
khai thác tàu, việc này có 
thể gây thiệt hại rất lớn.
•     Việc ăn chia không 
đồng đều số tiền bán dầu 
của thuyền viên, khiến 
kẻ được chia nhiều chỉ lo 
củng cố địa vị mà không 
lo làm việc, kẻ được chia 
ít thì chán nản bất mãn 
và cũng không buồn làm 
việc, dẫn tới con tàu bị 
xuống cấp nhanh chóng, 
thiệt hại này đương 
nhiên là để lại những hậu 
quả kinh hoàng. 

•     Làm hư hỏng cán 
bộ quản lý của công ty 
bằng việc chia chác tiền 
bán nhiên liệu, phá vỡ 
hệ thống quản lý, phá vỡ 
kỷ luật lao động, làm cho 
tình trạng bát nháo, gian 
dối mặc nhiên hoành 
hành, công việc làm ăn 
của công ty bị đình trệ.
•     Ngành hàng hải 
chúng ta còn nhiều vấn 
nạn xin chưa đề cập ở 
đây, nhưng xin đảm 
bảo rằng chỉ một vấn 
nạn này thôi cũng đủ để 
“nhấn chìm” bất kỳ một 
công ty vận tải biển nào 
của Việt Nam. Chúng ta 
không thể đổ tội cho cơ 
chế hay xã hội, mà phải 
xác định ngay rằng, nếu 
không chấm dứt được 
nạn trộm cắp nhiên liệu 
thì chính các công ty tàu 
biển sẽ chắc chắn phá 
sản. Thế nhưng, nhiều 
anh em trong nghề nói 
rằng, không thể loại trừ 
được tệ nạn này vì nó đã 
“ăn sâu, bén rễ” vào tiềm 
thức của thuyền viên 
cũng như một số cán bộ 
quản lý trên bờ. Ngày 
nay, việc bán trộm dầu 
không bị thuyền viên coi 
là một cái tội, mà họ coi 
đó là một thứ “lộc Trời” 
cần tận hưởng càng 
nhiều càng tốt. Và không 
ít các công ty vận tải biển 
Việt nam đã thực sự bất 
lực trước tình trạng trộm 
cắp nhiên liệu.
     Vậy, làm cách nào để 
diệt trừ vấn nạn này? 
Theo quan điểm của 
chúng tôi, chúng ta cần:
•     Cảnh cáo và loại trừ 
(nếu cần) các cán bộ quản 
lý trên bờ dính dáng đến 
trộm cắp nhiên liệu.

•     Theo dõi chặt chẽ 
quá trình nhận nhiên 
liệu cũng như bơm dầu 
cặn (Slug) của tàu, đây là 
hai quá trình hay bị thất 
thoát nhiên liệu nhất do 
thuyền viên bán nhiên 
liệu cho người cấp dầu 
hay người nhận dầu cặn. 
Liên hệ với VISHIPEL 
hay công ty chuyên lĩnh 
vực này để được cung cấp 
dịch vụ theo dõi hành 
trình của tàu nhằm giám 
sát, đề phòng tàu dừng lại 
để bán nhiên liệu ở một 
nơi bất kỳ ngoài hành 
trình định sẵn. 
•     Các thiết bị đo lưu 
lượng dầu như flowmeter, 
thiết bị chỉ báo RPM, 
thiết bị chỉ báo công suất 
máy… phải luôn luôn 
hoạt động tốt, nếu hỏng 
hóc, tàu phải báo cáo để 
sửa ngay.
•     Thiết lập hệ thống 
báo cáo chi tiết về tiêu 
thụ hàng ngày, hàng 
chuyến, hàng tháng, các 
báo cáo này phải chỉ rõ 

việc tiêu thụ nhiên liệu 
của từng thiết bị cụ thể.
•     Thẳng tay loại bỏ 
những thuyền viên dính 
dáng đến trộm cắp nhiên 
liệu, trường hợp nghiêm 
trọng cần đưa vụ việc ra 
công an điều tra, truy tố. 
•     Nghiên cứu tăng 
lương, chế độ phụ cấp 
hợp lý cho thuyền viên 
và cán bộ trên bờ, tăng 
cường giáo dục, bồi 
dưỡng đạo đức nghề, 
tinh thần trách nhiệm 
với công việc, tập thể.
     Để thực hiện được 
những biện pháp này, 
điều quan trọng nhất là 
sự kiên quyết của lãnh 
đạo công ty trong việc 
ngăn chặn và chấm dứt tệ 
nạn trộm cắp nhiên liệu. 
Trên nghiêm thì dưới khó 
có thể loạn. Sau đó, chính 
là ý thức trách nhiệm và 
cái tâm của người lao 
động, bỏ qua những lợi 
ích cá nhân trước mắt để 
xây dựng một sự nghiệp 
ổn định, lâu dài 
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HOÀNG QUANG PHÚ, NGUYỄN THANH ĐIỆP

TRONG THỰC TẾ, ĐI BIỂN VẪN XẢY RA 
NHỮNG TÌNH HUỐNG MÀ CHÚNG TA KHÔNG 
HỀ MONG MUỐN - ĐÓ LÀ BỊ MẤT VỊ TRÍ TÀU 
KHI THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS KHÔNG 
THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC. VỚI TRƯỜNG HỢP 
NÀY, CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH 
BỊ THẤT LẠC TRÊN BIỂN?

Mất phương hướng

trên biển
Trước hết, chúng 

ta cần căn cứ 
vào ảnh hưởng 
của gió, dòng 

chảy (trong trường hợp 
bị trôi dạt) để phán đoán 
một cách gần đúng vị trí 
dự tính của tàu. Sau đó 
sử dụng những mục tiêu 
thiên văn như mặt trời, 
sao Bắc Cực để xác định 
một cách gần đúng tọa 
độ φ, λ của tàu. 

SỬ DỤNG MẶT TRỜI 
     Chúng ta có thể sử 
dụng mặt trời ở hai thời 
điểm: Lúc mọc - lặn 
và lúc qua kinh tuyến 

thượng để xác định φ, λ 
như sau:
     Như chúng ta đã biết, 
giờ mặt trời mọc - lặn 
cho trong lịch thiên 
văn là giờ thế giới (TG), 
nhưng vì trong một ngày 
đêm, mặt trời chỉ dịch 
chuyển gần 10 trên hoàng 
đạo. Vì vậy, có thể coi 
như cái “mốc” đứng yên, 
cho nên giờ mọc - lặn 
cho trong lịch thiên văn 
được coi là giờ đúng cho 
tất cả các kinh tuyến 
trung tâm của các múi 
giờ. Nghĩa là, người quan 
sát đứng ở London thấy 
mặt trời mọc lúc 06h00 

thì người quan sát đứng 
ở kinh độ 15o0 E, 30o0 
E… 105o0 E (Hà Nội) 
cũng thấy mặt trời lúc 
06h00. Nếu người quan 
sát đứng ở phía Đông 
(hay Tây) của kinh tuyến 
trung tâm của múi giờ 
thì thấy mặt trời mọc - 
lặn sớm hoặc muộn hơn. 
Khoảng thời gian sớm 
hay muộn hơn đó được 
tính là cứ cách 1o0 thì 
thời gian cách 4 phút. Từ 
đó, nếu chúng ta quan sát 
thấy mặt trời mọc và ghi 
lại thời gian rồi đối chiếu 
với giờ mặt trời mọc - 
lặn trong lịch thiên văn 

thì chúng ta có thể xác 
định một cách gần đúng 
kinh độ của tàu. 
     Ví dụ 1: Người quan 
sát thấy mặt trời mọc lúc 
05h30, trong khi đó giờ 
mặt trời mọc tra trong 
lịch thiên văn là lúc 
06h00. Hãy xác định kinh 
độ của người quan sát? 
     Chúng ta tính như 
sau: 06h00 -  05h30 = 
30p. Đổi 30p = 7o5; lấy 
kinh tuyến trung tâm 
của múi giờ thứ 7 là 
105o0 E. Vậy ta đang ở 
kinh độ λ = 112o5 E. 
     Để xác định vĩ độ, 
chúng ta đo độ cao mặt 
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trời lúc nó qua kinh 
tuyến thượng theo ví dụ 
sau đây.
     Ví dụ 2: Ngày 
22/4/2014 đo độ cao 
mặt trời qua kinh tuyến 
thượng và hiệu chỉnh 
xong độ cao đo ta được 
H = 55o10,0’ (S) (S ở đây 
có nghĩa chúng ta đo 
mặt trời qua kinh tuyến 
ở chân trời phía Nam). 
Hãy xác định vĩ độ người 
quan sát? 
     Chúng ta xác định vĩ 
độ theo các bước sau:
     Bước 1: Tra lịch thiên 
văn tìm xích vĩ của mặt 
trời, δ◉= 23o27,0’S.
     Bước 2: Vẽ nửa trên 
của thiên cầu chiếu lên 
mặt phẳng kinh tuyến 
người quan sát.

     Bước 3: Đặt độ cao H lên 
cung SZ ta được điểm K.

 

     Bước 4: Đặt  trên cung 
KZ ta được điểm ξ và 
cung ξZ chính là vĩ độ 
của tàu.

     Từ đó, ta dễ dàng tìm 
được vĩ độ: φo= 90o0 – (H 
+ δ◉) = 11o23,0’ N.
     Nếu lúc đo độ cao qua 
kinh tuyến mà ghi lại 
được thời gian thì chúng 
ta sẽ tìm được kinh độ 
của tàu bằng cách tra giờ 
mặt trời qua kinh tuyến 
trong lịch thiên văn, sau 
đó tính giống như lúc 
tính thời gian mặt trời 
mọc - lặn.

SỬ DỤNG SAO
BẮC CỰC
     Sao Bắc Cực là sao 
α của chòm sao Tiểu 
Hùng Tinh, nó có tọa độ 
δ = 89o06,0’N; α = 39o0. 
Trong một ngày đêm nó 
quay quanh cực Bắc một 
vòng tròn với bán kính 
khoảng 54,0’. Như vậy, 
nếu chúng ta đo được độ 
cao của sao Bắc Cực thì 

có thể tính được vĩ độ 
của tàu. Vì độ cao của 
cực Bắc thiên cầu so với 
đường chân trời bằng 
vĩ độ người quan sát. 
Trong trường hợp nếu 
không có Sextant hàng 
hải thì người quan sát có 
thể ước lượng độ cao của 
nó và độ cao ấy sẽ gần 
với vĩ độ người quan sát.
     Chú ý: Đối với trường 
hợp không có Sextant và 
không có lịch thiên văn 
hàng hải thì người quan 
sát có thể làm như sau: 
     Đầu tiên, ước lượng 
độ cao mặt trời qua kinh 
tuyến, sau đó tính gần 
đúng xích vĩ mặt trời 
theo quy tắc sau: Lấy 
ngày xuân phân 21/3 và 
thu phân 23/9 làm mốc, 
ở hai ngày đó xích vĩ 
mặt trời bằng 0o0. Các 
tháng từ 21/02 - 21/3, 
21/3 - 21/4, 23/8 - 23/9, 
23/9 - 23/10 mỗi ngày 
xích vĩ mặt trời sẽ biến 
thiên 0o4; các tháng từ 
21/01 - 21/02, 21/4 - 21/5, 
21/7 - 21/8, 21/10 - 21/11 
mỗi ngày xích vĩ mặt 
trời sẽ biến thiên 0o3; 
các tháng từ 21/5 - 22/6, 
22/6 - 22/7, 22/11 - 22/12, 

22/12 - 21/2 mỗi ngày 
xích vĩ mặt trời sẽ biến 
thiên 0o1. 
     Ví dụ 3: Ngày 
26/4/2014, ước lượng 
độ cao mặt trời qua 
kinh tuyến là H = 84o0 
(S). Hãy xác định vĩ độ 
của tàu?
     Chúng ta tìm vĩ độ 
của tàu như sau: Tính 
gần đúng xích vĩ mặt 
trời vào ngày 26/4; từ 
21/3 đến 21/4 → ∆δ  = 
0o4 × 30 = 12o0; từ 21/4 
đến 26/4 → ∆δ = 0o3 x 5 
= 1o5. Vậy ngày 26/4 thì 
δ◉ = 13o5 N. Bằng cách 
tương tự như ví dụ 2, ta 
tìm được φ theo công 
thức sau: φ = 90o – H + 
δ◉ = 90o0 – 84o0 + 13o5 
= 19o5. 

     Như vậy, dựa vào các 
phương pháp trên chúng 
ta có thể xác định được 
vị trí tàu nhằm tránh 
bị mất phương hướng 
trước khi có sự trợ giúp 
hoặc tìm cách vào bờ 
được an toàn 
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HỒ NAM

ÂU THUYỀN THỌ QUANG, 
QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ 

NẴNG, CÓ DIỆN TÍCH 
58 HA, LÀ MỘT VÙNG 

KÍN, KHÔNG CÓ DÒNG 
CHẢY LƯU THÔNG. 

DIỆN TÍCH NHỎ NHƯNG 
MỖI KHI TỚI MÙA MƯA 
BÃO, HÀNG NGÀN TÀU 

THUYỀN TẬP TRUNG VỀ 
ĐÂY NEO ĐẬU DẪN TỚI 

NGUY CƠ QUÁ TẢI VÀ Ô 
NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

LO QUÁ TẢI 
     Khu trú bão và neo 
đậu tàu thuyền Thọ 
Quang, quận Sơn Trà, 
TP. Đà Nẵng được bao 
bọc bởi bán đảo Sơn Trà 
và hệ thống đê kè chắn 
sóng. Độ sâu mực nước 
từ 5 đến 10 mét. Tàu 
thuyền lớn vào ra đều 
được đảm bảo an toàn. 
Khu neo đậu tàu thuyền 
này bao gồm 28 phao 
neo. Hệ thống phao 
neo được thiết kế dạng 
trục xoay. Khi tàu buộc 
vào vòng khuyên của 
lõi neo thì trục tự động 
xoay. Gió đảo hướng 
theo chiều nào thì phao 
xoay theo chiều đó. Ông 
Đặng Trung Tá, phường 
Nại Hiên, quận Sơn Trà, 
TP. Đà Nẵng cho biết: 

“Tàu chở dầu của tôi 
thường xuyên neo đậu 
tại âu thuyền Thọ Quang 
này, qua mấy trận bão 
đều an toàn vì luồng 
gió bao nhiêu thì phao 
xoay theo bấy nhiêu, 
cả đoàn tàu cũng quay 
theo hướng gió nên tránh 
được va đập hay quấn 
vào nhau. Nếu là trụ bê 
tông đóng cố định thì tàu 
chỉ cố định về một phía, 
khi mà trở gió xoay vào, 
neo sẽ quấn vào với nhau 
rất nguy hiểm”. 
     Không chỉ tàu thuyền 
trên địa bàn Quảng 
Nam – Đà Nẵng mà 
nhiều tàu thuyền các 
tỉnh từ Quảng Bình 
đến Bình Định đều vào 
âu thuyền Thọ Quang 
tránh bão. Ông Võ Văn 

Sáu, xã Nghĩa An, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 
Ngãi chia sẻ: “Quê tôi 
cũng có các khu neo 
đậu tàu thuyền, nhưng 
nơi thì nhiều đá ngầm, 
nơi thì sóng lớn… khiến 
tàu thuyền dù đã vào 
trú cũng không đảm 
bảo. Vì vậy, dù phải di 
chuyển xa, tốn thêm chi 
phí nhưng từ nhiều năm 
nay, mỗi khi nhận được 
tin áp thấp nhiệt đới 
hay bão đổ bộ vào miền 
Trung, tôi vẫn quyết tâm 
cho thuyền neo đậu ở âu 
thuyền Thọ Quang để 
đảm bảo an toàn”. 
     Theo thiết kế, âu 
thuyền có sức chứa tối 
đa 600 tàu, nhưng các 
trận bão vừa qua, có thời 
điểm âu thuyền phải 

Âu thuyền Thọ Quang
đắn đo những nỗi lo



AN TOÀN HÀNG HẢI
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chứa đến gần 1.000 tàu. 
Có thể nói, hệ thống 
phao neo theo dạng trục 
xoay ở âu thuyền Thọ 
Quang đã phát huy hiệu 
quả. Hơn thế, hiệu quả 
đó vượt quá kỳ vọng và 
khiến nơi đây rơi vào 
tình trạng quá tải. Ông 
Huỳnh Văn Phương, 
Trưởng Ban Quản lý Âu 
thuyền và Cảng cá Thọ 
Quang cho biết: “Nếu 
muốn neo đậu được 
nhiều hơn thì đề nghị 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn đầu tư 
thêm khoảng 20 cái phao 
neo như vậy thì mới có 
thể tăng lượng phương 
tiện vào đây để mà trú ẩn 
an toàn được”.

LO Ô NHIỄM
     Nhiều tàu thuyền 
cùng nhau chen chúc 

trong một diện tích 
nhỏ. Các dịch vụ hậu 
cần nghề cá không 
phát huy được kết quả. 
Đó cũng là một trong 
những lý do khiến tình 
trạng ô nhiễm, hôi thối 
ở khu vực này ngày 
càng nặng nề. 
     Người dân sống xung 
quanh âu thuyền Thọ 
Quang cùng lúc gánh 
chịu sự ô nhiễm từ nhiều 
nguồn: Nước thải của 
khu công nghiệp dịch 
vụ Thủy sản Thọ Quang; 
nước thải từ chợ cá Thọ 
Quang; nước thải từ các 
tàu thuyền neo đậu và 
cả khu dân cư… Nhiều 
nguồn nước thải ra thẳng 
môi trường không qua 
xử lý khiến âu thuyền 
ô nhiễm nặng trong 
nhiều năm. Tuy TP. Đà 
Nẵng đã xây dựng Trạm 

xử lý nước thải Thọ 
Quang nhưng công suất 
thấp. Thêm vào đó, tình 
trạng lén lút xả thải vẫn 
chưa chấm dứt trong 
nhiều năm qua đã biến 
âu thuyền Thọ Quang 
thành công trình vệ sinh 
khổng lồ. Nước thải ứ 
đọng nhiều năm. Đáy âu 
thuyền là lớp bùn dày. 
Vào mùa nắng, dân cư 
trong khu vực bị mùi hôi 
bao phủ, kể cả những hộ 
có nhà chung cư ở tầng 
cao cũng không thoát 
khỏi. Còn mùa mưa thì 
bốc mùi hôi thối đến 
ngộp thở. 
     Vào cuối tháng 
4/2014, TP. Đà Nẵng 
đã có văn bản yêu cầu 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường thường xuyên 
kiểm tra, chỉ đạo, đảm 
bảo Trạm xử lý nước thải 

hoạt động hiệu quả, xử lý 
nước thải đạt quy chuẩn 
theo quy định trước khi 
đưa ra môi trường; có 
mức phạt nghiêm khắc 
với những nơi xả thải 
lén lút. Bên cạnh đó, cần 
nghiên cứu thêm các 
biện pháp cải tạo, nâng 
cấp để trạm hoạt động 
ổn định, hiệu quả. 
     Mặc dù vậy, xử lý ô 
nhiễm một khu vực đã 
ứ tồn nhiều năm không 
phải là chuyện một sớm 
một chiều. Nếu như chỉ 
có nỗ lực từ phía chính 
quyền địa phương mà ý 
thức của người dân, các 
ngư dân cho tàu thuyền 
neo đậu nơi đây không 
được nâng cao thì âu 
thuyền Thọ Quang, TP. 
Đà Nẵng vẫn sẽ còn bị 
ô nhiễm thường xuyên, 
lâu dài 

Nước thải từ chợ cá Thọ Quang gây ô nhiễm nghiêm trọng. 
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Kênh đào

PANAMA
cuộc cách mạng vận tải biển

KÊNH ĐÀO PANAMA KHÔNG NHỮNG LÀ 
“CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG” ĐEM VỀ MỖI 

NĂM HÀNG TỶ ĐÔ LA THU NHẬP CHO NHÀ 
NƯỚC MÀ CÒN LÀ MỘT CUỘC CÁCH MẠNG 

LỚN TRONG LĨNH VỰC VẬN TẢI ĐƯỜNG 
BIỂN, THỂ HIỆN Ý CHÍ QUYẾT TÂM VÀ SỨC 

SÁNG TẠO KỲ DIỆU CỦA CON NGƯỜI.

THANH HÀ

Vắt ngang eo đất 
Panama, có chiều 
dài 77 km, con 
kênh nối liền Đại 

Tây Dương và Thái Bình 
Dương. Công trình xây 
dựng vĩ đại này đã làm thay 
đổi cục diện của ngành vận 
tải đường biển, rút ngắn lộ 
trình của các chuyến tàu chở 
hàng, qua đó giảm bớt rất 
nhiều chi phí tốn kém cho 
các thương gia. Khi con kênh 

chưa được hình thành, tàu 
chở hàng từ New York miền 
Đông nước Mỹ sang một 
thành phố ở miền Tây như 
là San Francisco phải vượt 
22.500km, đánh vòng mãi 
xuống tận Mũi Sừng ở cực 
Nam Chilê. Với kênh đào 
Panama, khoảng cách bằng 
đường biển giữa New York 
và San Francisco chỉ còn là 
9.500km, tức chỉ bằng chưa 
đầy phân nửa so với trước.



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

06 - 2014 | biển | 29

CUỘC CÁCH MẠNG 
VẬN TẢI BIỂN 
     Những ý tưởng về một 
tuyến đường biển nối liền 
hai đại dương đã nảy sinh 
từ đầu thế kỷ XVI. Nhưng 
mãi đến năm 1880, nhà 
ngoại giao Pháp Ferdinand 
de Lesseps sau khi đã 
thành công với kênh đào 
Suez ở Ai Cập mới có thể 
huy động vốn cho kênh 
đào Panama. Công trình 
được chính thức khởi công 
ngày 01/01/1882. Tiếc là 
Lesseps đã không gặp may: 
Tháng 9 năm đó, một trận 
động đất lớn ngay trên 
eo đất Panama đã chôn 
vùi luôn cả tập đoàn do 
Lesseps làm chủ. Trị giá cổ 
phiếu của dự án “thế kỷ” 
tan thành mây khói. 
     Tiếp theo đó là là dịch 
bệnh, là những khó khăn 
về kỹ thuật chồng chất 
trong việc xây dựng kênh 
đào trước những thử thách 
của mực nước biển và khí 
hậu khắc nghiệt vùng 
Trung Mỹ. Ngay cả sau khi 
kỹ sư Gustave Eiffel khắc 
phục được khó khăn kỹ 
thuật với giải pháp xây 10 
âu thuyền để điều chỉnh 
mực nước, công trình vẫn 
bị chậm trễ. Cái giá phải 
trả cả về vật chất lẫn nhân 
lực ngày càng tăng cao. Do 
bệnh tật - chủ yếu là bệnh 
sốt huyết vàng - đã có ít 
nhất 22.000 công nhân 
thiệt mạng vì kênh đào 
Panama trong thời gian từ 
năm 1881 đến 1889. Tập 
đoàn quản lý công trình 
xây dựng kênh đào tuyên 
bố phá sản năm 1889. 
     Đến năm 1903, Pháp 
chuyển nhượng lại quyền 
khai thác cho Hoa Kỳ. Bản 
thân Panama cũng hoan 

nghênh việc Mỹ tham 
gia, một phần là để cảm 
ơn nước Mỹ đã giúp cho 
quốc gia này giành độc lập, 
tách rời khỏi Colombia. 
Dưới sự điều hành của kỹ 
sư quân đội Mỹ George 
Washington Goethals, dự 
án kênh đào dựa vào ba 
hệ thống âu tàu và các hồ 
nước nhân tạo. Đây được 
xem là bước đột phá về 
mặt kỹ thuật, giúp cho tàu 
thuyền có thể dễ dàng di 
chuyển tại những vùng có 
mực nước chênh lệch. Các 
âu tàu được thiết kế đã cho 
phép nâng mực nước biển 
Caribe lên ngang với mực 
nước của hồ Gatun, khắc 
phục được cách biệt có thể 
lên đến 26m. Thế rồi khi 
tàu hướng về Thái Bình 
Dương thì hệ thống lại hạ 
mực nước xuống để ngang 
tầm với mực nước biển ở 
Thái Bình Dương.  
     Mười năm sau, kênh 
đào Panama mới hoàn 
thành và được khai 
trương bởi con tàu chở 
hàng SS Ancon ngày 
15/8/1914. Kể từ khi đi 

vào hoạt động, kênh đào 
Panama được đặt dưới sự 
quản lý của chính phủ Mỹ 
cho tới năm 1999, trước 
khi Washington trao trả 
lại cho Panama. 
     Trong một trăm năm 
hoạt động, kênh đào 
Panama đã liên tục được 
sử dụng và trở thành cửa 
ngõ chiến lược của ngành 
vận tải đường biển. Hàng 
năm, có tới 14.000 tàu lượt 
thuyền, gần 300 triệu tấn 
hàng đi qua đây. Tất cả các 
cỡ tàu, thuyền đều có thể 
đi ngang qua kênh đào, 
từ du thuyền đến những 
chiếc tàu chở hàng cồng 
kềnh có kích thước tối 
đa theo chuẩn mực gọi là 
Panamax. Trung bình mỗi 
ngày có tới 40 tàu thuyền 
sử dụng con kênh này. 
     5% giao thương đường 
biển của thế giới, và nếu 
không kể tàu chở dầu thì 
có tới 20% hàng hóa của 
toàn cầu đi qua kênh đào 
Panama. 144 tuyến đường 
hàng hải nối liền con kênh 
này với 1.700 hải cảng 
của 160 quốc gia trên thế 

giới. Công trình kênh đào 
Panama lịch sử bảo đảm 
đến gần 10% thu nhập của 
nhà nước Panama. 
     Nhờ kênh đào, Panama 
đang từ một quốc gia chịu 
ảnh hưởng lớn của Hoa 
Kỳ trở thành hải cảng 
quốc tế. Cơ sở hạ tầng 
được nâng cấp qua vốn 
đầu tư của Mỹ, Trung 
Quốc, Đài Loan, Mexico 
và của châu Âu. Đặc biệt 
là kể từ khi giành lại được 
quyền khai thác con kênh, 
Panama đã trở thành một 
địa điểm phân phối hàng 
hóa quan trọng của thế 
giới, một chặng then chốt 
và chiến lược của ngành 
vận tải đường biển.
     Bên cạnh tầm quan 
trọng của kênh đào 
Panama đối với các hoạt 
động thương mại bằng 
đường biển, công trình 
này còn là một địa điểm 
du lịch đầy tiềm năng. Có 
rất nhiều du thuyền tham 
quan vùng Alaska với 
vùng biển Caribê đi qua 
kênh đào và thường dừng 
lại ở cảng Panama.
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THÀNH CÔNG LỚN, 
THÁCH THỨC NHIỀU
     Vào năm 1934, tức 
ba thập niên sau khi bắt 
đầu phục vụ cho ngành 
chuyên chở hàng hải, 
khả năng tối đa đón tiếp 
các tàu chở hàng của 
con kênh là 80 triệu tấn/
năm. Đến năm 2005, khả 
năng đó đã được nhân 
lên gấp 3 lần, đạt khoảng 
280 triệu tấn/năm. Thế 
nhưng kênh đào đã đụng 
phải giới hạn tối đa của 
mình và đang đứng 
trước nhiều thử thách. 
Thứ nhất là sự cạnh tra-

nh của nhiều dự án đào 
kênh khác trong vùng. 
Mexico hay Colombia đã 
có kế hoạch đào một con 
kênh lớn hơn, rộng hơn 
kênh Panama để đón các 
loại tàu có kích cỡ lớn. 
Thế rồi, bên cạnh đó là 
đe dọa Nicargua muốn 
“nhập cuộc” với không 
những một dự án đào 
kênh mà còn có thêm 
hai kế hoạch xây dựng 
đường sắt nối liền hai bờ 
Đông - Tây. Xa hơn một 
chút là đe dọa của nhiều 
chủ tàu dọa tẩy chay con 
kênh vì lệ phí quá đắt. 

     Thách thức thứ nhì 
đặt ra cho cơ quan 
quản lý và khai thác 
kênh đào Panama là 
biến đổi khí hậu: Nếu 
như trong tương lai, 
nhiệt độ của trái đất 
bị hâm nóng làm tan 
băng, nước biển từ Bắc 
Băng Dương dâng lên, 
mở ra những tuyến 
đường hàng hải mới. 
Khi đó khoảng cách 
giữa châu Âu và châu Á 
bằng đường biển sẽ lại 
càng được thu hẹp lại. 
     Thử thách thứ ba đối 
với Panama là do công 

trình này liên tục được 
khai thác trong hơn 100 
năm qua. Sự hiện diện 
của tàu thuyền, cũng 
như các hoạt động ngày 
càng nhiều trong khu 
vực gây ô nhiễm cho 
môi trường, cho các loài 
động thực vật biển, đe 
dọa đến sự đa dạng sinh 
thái của cả một vùng 
Trung Mỹ. Sau cùng, 
đe dọa trực tiếp lớn 
nhất đối với kênh đào 
Panama là hồ Gatun 
cạn nước và sự tàn phá 
tự nhiên của các khu 
rừng nhiệt đới.
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Kênh đào Panama (1928).
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MỞ RỘNG KÊNH ĐÀO
     Ý thức được tất cả 
những thách thức nói 
trên, chính quyền Pana-
ma từ năm 2007 đã tiến 
hành dự án mở rộng và 
nâng cấp kênh đào. Đây 
được xem là cuộc cách 
mạng thứ hai của con 
kênh này.
     Như đã biết trong 
những năm gần đây, tàu 
chở hàng của thế giới 
ngày càng lớn, càng có 
trọng tải cao. Quốc tế 
ngày càng sử dụng tàu 
với kích thước cỡ hậu 
Panamax có khả năng 
chở đến 12.000 contener 
thay vì 4.400 như hiện tại. 
Để đạt được mục tiêu này, 
Panama phải mở thêm 
một lối dẫn nước, đào 
một đoạn kênh mới, xây 
dựng thêm âu tàu, nạo vét 
các lối vào kênh, thay đổi 
hệ thống dây kéo, đường 
ray, thiết bị kiểm soát âu 
tàu mới…
     Mục tiêu của kế hoạch 
trùng tu và mở rộng kênh 
đào là đón các hạng tàu 
lớn hơn, nâng khả năng 

chuyên chở lên thêm ít 
nhất là 20%. Kênh đào 
Panama mở rộng trong 
hai thập niên nữa ước tính 
sẽ đem về hàng năm 3 
tỷ đô la cho chính quyền 
Panama, một khoản thu 
vào cao gấp ba lần so 
với hiện tại. Kể từ năm 
2017, mỗi năm nhà nước 
sẽ thu về thêm 300 triệu 
đô nhằm từng bước đạt 
được mức thu nhập 3 tỷ 
đô la vào năm 2025. Lãnh 
đạo cơ quan quản lý công 
trình xây dựng nổi tiếng 
nhất của Panama đã tuyên 
bố như trên với báo chí, 
cho dù trước mắt công 
trình nâng cấp con kênh 
đang gặp nhiều trở ngại. 
     Thứ nhất là cơ quan 
quản lý đã chi ra 5 tỷ đô 
la mà dự án vẫn chưa 
hoàn tất. Chính quyền dự 
trù làm lễ khánh thành 
con kênh được trùng tu 
đúng vào ngày 15/8/2014, 
nhân lễ kỷ niệm kênh đào 
Panama tròn trăm tuổi. 
Thế nhưng, sau 7 năm, 
kể từ khi kế hoạch nâng 
cấp kênh đào được thông 

qua, sớm nhất công trình 
xây dựng này cũng chỉ có 
thể được hoàn tất vào đầu 
năm 2016. 
     Thách thức thứ hai 
đặt ra là bối cảnh kinh tế 
toàn cầu đang gặp khó 
khăn trong khi các hoạt 
động của kênh đào Pan-
ama tùy thuộc vào trao 
đổi mậu dịch của châu Á, 
châu Âu và Hoa Kỳ. Một 
trong những yếu tố ngoài 
dự tính của Ban quản lý 
là kể từ năm 2008, nhiều 
tập đoàn sản xuất xe hơi, 
xe vận tải của Hàn Quốc 
và Nhật Bản đã di dời 
cơ sở sản xuất từ châu Á 
sang Mexico để “xích lại 
gần hơn với thị trường 
Mỹ”. Đây là một nguồn 
thất thu quan trọng đối 
với Panama.
     Khó khăn thứ ba là 
công trình bị chậm trễ 
vì nhiều cuộc đình công: 
Từ đầu năm tới nay, công 
nhân tại công trường đã 
hai lần đình công đòi 
tăng lương. Gần đây nhất 
là vào tháng 4/2014, công 
nhân đòi tăng lương 20%/

năm thay vì tăng khoảng 
10% so với thỏa thuận 
giao kèo. Sau hai tuần lễ 
bãi công, công nhân đã 
làm việc trở lại nhưng 
công trình xây dựng đã 
trễ lại gặp thêm chậm trễ, 
gây thiệt hại với cả ACP, 
cơ quan quản lý và khai 
thác kênh đào cũng như 
đối với chính phủ. 
     Như vậy là một lần 
nữa, cuộc cách mạng 
kênh đào Panama lại 
được mở ra. Hy vọng 
rằng, lịch sử bi hùng 
và những bài học kinh 
nghiệm qua 100 năm tồn 
tại của kênh đào Panama 
sẽ giúp những con người 
đang “đứng mũi chịu sào” 
trong dự án mở rộng con 
kênh này sớm tìm ra giải 
pháp cả về mặt tài chính, 
kỹ thuật công nghệ lẫn 
nguồn nhân lực để khắc 
phục khó khăn, tiếp tục 
công cuộc chinh phục và 
làm chủ biển  
     Chú thích: ACP là viết 
tắt của “Africa, Caribbean, 
Pacific” (Châu Phi, Caribe 
và Thái Bình Dương).

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
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DENIKI
“quý ngài” sang trọng

QUỐC KHÁNH
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SUPER YACHT DENIKI LÀ MỘT 
DU THUYỀN CAO CẤP CÓ CHIỀU 
DÀI 52M (171FT) ĐƯỢC HÃNG DU 
THUYỀN AMELS CỦA HÀ LAN SẢN 
XUẤT VÀ HẠ THỦY NĂM 2007.
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Deniki là một 
trong những 
chiếc du 
thuyền có nội 

thất rất sang trọng và 
phong cách vào loại bậc 
nhất tại Địa Trung Hải.
     Phòng sinh hoạt 
chung và phòng ăn được 
nối liền tạo nên không 
gian rộng rãi. Các chất 
liệu gỗ American Cherry 
và gỗ sồi của Pháp được 
sử dụng để ốp tường 
và kết hợp cùng lối 
trang trí mang chút hơi 
hướng Đông phương 
giữa những chiếc ghế 
salon kiểu Tây. Những 
vật dụng được bày biện 
mang tông (tone) màu 
nhẹ, tạo nên không gian 
dễ chịu nhưng đồng thời 

cũng có những điểm sáng 
tràn đầy sức sống bắt mắt 
như đèn, hoa, khăn…
     Bàn ăn là nơi mọi 
người dành nhiều thời 
gian thưởng thức bữa tối, 
do đó, các nhà thiết kế 
đã đặt những chiếc ghế 
da mềm mại cùng bộ dao 
nĩa cao cấp để tạo nên sự 
thoải mái tối đa.
     Deniki có 3 tầng, 
trong đó tầng chính là 
nơi đặt phòng ngủ của 
chủ nhân với chiều rộng 
chiếm trọn bề ngang du 
thuyền. Trong phòng là 
giường King size, ghế 
sofa, bàn làm việc và 
khu vệ sinh riêng.
     Cabin được thiết kế 
hòa hợp đồng điệu cùng 
sự xa hoa với nội thất là 

các chất liệu gỗ tối màu 
cùng nhiều họa tiết và 
đồ bài trí độc đáo mang 
về từ Phi Châu. Nhà 
tắm ngược lại, phối màu 
sáng với đá hoa cương và 
granite, cùng trang thiết 
bị đầy đủ dành cho các 
du khách.
     Tại tầng chính là sky 
lounge - khu vực giếng 
trời, với lối sắp đặt theo 
phong cách gần gũi hơn. 
Các đồ vật được bố trí 
và thiết kế với màu sáng 
quyến rũ, cùng quầy 
bar có ghế ngồi cao tạo 
cảm giác thoải mái nhất 
là những buổi tiệc đêm 
dưới bầu trời đầy sao.
     Toàn bộ 3 tầng du 
thuyền đều có không 
gian mở ở phía sau 
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với ghế ngồi và bàn để 
uống cocktail. Tầng 
dưới cùng là nơi các vị 
khách dễ dàng tiếp cận 
mặt nước và sử dụng 
các món “đồ chơi” có 
sẵn trong khoang chứa. 
Nếu là một người yêu 
thích biển, các du khách 
sẽ cảm thấy rất thích 
thú khi có mặt tại tầng 
chính giữa khi không 
gian gợi nhớ những 
bờ biển theo tông màu 
nóng bỏng. Bàn ăn điểm 
xuyết những chiếc khăn 
ăn màu cam, gối dựa kẻ 
sọc cam.
     Deniki cũng là chiếc 
du thuyền phù hợp cho 

những ai thích tổ chức 
các buổi tiệc khi có diện 
tích các boong lớn, quầy 
bar, bể sục, bếp BBQ, 2 
đệm tắm nắng và đặc 
biệt là một chiếc nệm 
nước massage độc đáo.
     Deniki có tổng cộng 
5 cabin và khả năng đón 
tiếp 10 khách lưu trú 
qua đêm. Ngoài phòng 
ngủ của chủ nhân rộng 
rãi và tiện nghi, các 
phòng khác cũng được 
đầu tư rất chu đáo với 1 
phòng ở tầng dưới cùng 
có giường Queen size, 
2 phòng giường đôi và 
1 phòng 2 giường đơn. 
Mỗi căn phòng lại theo 

một lối trang trí có màu 
sắc và cá tính riêng 
cùng hệ thống giải trí và 
trang thiết bị hiện đại.
     Du thuyền có chiều 
ngang 9m, chiều dài 
tăng cường 3,3m và 
vận hành bởi động 
cơ 2x MTU 1408 mã 
lực, có khả năng lướt 
trên mặt biển với tốc 
độ từ 13 – 15,5 hải lý. 
Nhờ vào hệ thống cân 
bằng hiện đại Anti roll 
VT – Naiad 820 Stabi-
lizers, Deniko có thể 
lướt đi một cách nhẹ 
nhàng hoặc đứng yên 
mà không bị tác động 
mạnh của sóng 
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Bay
                           cùng Việt Nam

VỚI CHỦ ĐỀ “BAY CÙNG VIỆT NAM” VÀ SỰ GÓP MẶT 
CỦA 150 NGHỆ NHÂN ĐẾN TỪ 22 QUỐC GIA VÀ VÙNG 
LÃNH THỔ, LIÊN HOAN DIỀU QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 TẠI 
TP. VŨNG TÀU LÀ MỘT BỨC TRANH NGHỆ THUẬT ĐA 
DẠNG SẮC MÀU TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP HÀI HÒA 
VỚI TÍNH HIỆN ĐẠI, THỂ HIỆN SỰ SÁNG TẠO NGHỆ 
THUẬT KHÔNG CÓ ĐIỂM DỪNG VÀ HƠN CẢ LÀ TÌNH 
HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC… 

  NGỌC NAM
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VẺ ĐẸP HOANG DÃ, NGỌT NGÀO 
CÙNG ĐƯỜNG CONG RỰC LỬA 
CỦA “THIÊN THẦN” CANDICE 
SWANEPOEL KHIẾN BỘ SƯU TẬP 
BIKINI HÈ 2014 CỦA THƯƠNG 
HIỆU VICTORIA’S SECRET THÊM 
PHẦN QUYẾN RŨ VÀ GỢI CẢM, 
LÀM SAY LÒNG MỌI TÍN ĐỒ THỜI 
TRANG TRÊN THẾ GIỚI.

  VICTORIA’S SECRET
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Socotra
hòn đảo kỳ lạ

SỞ HỮU NHỮNG BÃI HIỂN ĐẸP ĐỘC ĐÁO CÙNG VỚI HỆ 
SINH THÁI PHONG PHÚ VÀ KHÁC BIỆT NHẤT TRÊN THẾ 

GIỚI, SOCOTRA ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ ĐẢO SIÊU KỲ LẠ, 
MANG ĐẾN CHO CON NGƯỜI CẢM GIÁC NHƯ ĐANG Ở 

MỘT HÀNH TINH NÀO ĐÓ, BÊN NGOÀI TRÁI ĐẤT.

THỤY LÂM 

Cây máu rồng.
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ĐẢO SIÊU KỲ LẠ
     Quần đảo Socotra 
nằm ở phía Tây Bắc Ấn 
Độ Dương, gần vịnh 
Aden, dài 250km, bao 
gồm 4 hòn đảo chính 
và 2 đảo đá. Hòn đảo 
lớn nhất, đại diện cho 
Socotra, chiếm khoảng 
95% diện tích quần 
đảo, dài 132km, rộng 
49,7km, nằm cách phía 
Đông của vùng Sừng 
châu Phi khoảng 240km 
và cách phía Nam của 
bán đảo Ả Rập 380km. 
     Quần đảo nằm biệt 
lập giữa biển khơi từ 
hơn 250 năm trước, vì 
thế cuộc sống của các 
sinh vật trên đảo hầu 
như vẫn còn ở thời kỳ 
nguyên thủy, đa dạng 
và khác biệt, bao gồm: 
37% số loài thực vật 
tương ứng 825 loài, 90% 
số bò sát và 95% số loài 
ốc ở Socotra không có ở 
bất cứ nơi nào khác trên 
thế giới. Nơi đây cũng 
là nơi trú ngụ của 192 
loài chim, trong đó có 

một số loại quý hiếm, 
đặc hữu của đảo như 
chim chích Socotra, 
chim sáo đá, chim sẻ, 
chim cốc…. Các quá 
trình tiến hóa của động 
thực vật ở nơi đây cũng 
diễn ra tự nhiên và 
không bị ảnh hưởng bởi 
đất liền. Chính sự khác 
biệt này khiến quần đảo 
được mô tả như là đảo 
siêu kỳ lạ, mang đến 
cho con người cảm giác 
như đang ở một hành 
tinh nào đó, bên ngoài 
trái đất.
     Các nhà khoa học 
cho hay, đảo Socotra 
có rất nhiều loài thực 
vật đã sinh sống hàng 
triệu năm, thậm chí có 
cây có tuổi đời lên đến 
20 triệu năm tuổi. Một 
trong những loài thực 
vật nổi bật nhất của 
Socotra là cây máu rồng 
(cây long huyết). Cây 
máu rồng có hình giống 
chiếc dù, nhựa cây có 
màu đỏ, được người 
dân so sánh như máu 
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rồng. Ngày nay, nhựa 
cây này được sử dụng 
như một loại thuốc chữa 
bệnh, thuốc nhuộm và 
cả làm sơn, véc ni. Để có 
thể sống trong điều kiện 
khô nóng khắc nghiệt, 
hiếm mưa của vùng khí 
hậu nhiệt đới sa mạc và 
bán sa mạc, các cành cây 
của cây máu rồng thường 
vươn tán ra xa, bao phủ 
một diện tích lớn để có 
thể hứng những giọt 
sương từ các đám mây 
rơi xuống vào buổi đêm.

     Bên cạnh cây máu 
rồng, một loài cây độc 
đáo khác có ở trên đảo 
Socotra đó là hoa hồng 
sa mạc (tên khoa học là 
Adenium Obesium) với 
phần thân phình to giống 
như chân của loài voi. Rễ 
của chúng bám rất chắc 
trên những tảng đá mà 
không cần đất. Hoa nở rộ 
và rực rỡ, nổi bật giữa trời 
biển trong xanh.
     Ngoài ra, trên đảo còn 
có các loài thực vật đặc 
trưng khác như cây mọng 

nước, cây dưa leo và cây 
lựu hiếm với kích thước 
thân khổng lồ. Loài cây 
Dorstenia gigas cũng thu 
hút sự chú ý của các nhà 
khoa học khi có thể sinh 
trưởng bình thường trên 
các ngọn núi đá. Một số 
loài cây nhìn xa giống như 
một chú hươu, số khác lại 
có hình dáng giống như 
chữ V, biểu tượng chiến 
thắng trong tiếng Anh (V 
– viết tắt của từ Victory – 
chiến thắng), hay đang nở 
nụ cười mãn nguyện.

Cây Adenium Obesum - hoa hồng sa mạc Socotra.
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ĐẢO HẠNH PHÚC
     Có giả thuyết cho 
rằng, tên gọi Socotra bắt 
nguồn từ một từ ghép 
trong tiếng Phạn, một 
ngôn ngữ cổ của người 
Ấn Độ, dvipa sukhadha-
ra, trong đó dvipa nghĩa 
là hòn đảo, sukhadhara 
mang nghĩa cung cấp 
hạnh phúc. Vậy, có thể 
hiểu, Socotra là “hòn đảo 
hạnh phúc”. Quả thực, 
không chỉ là đảo siêu 
kỳ lạ với hệ sinh học đa 
dạng, khác biệt, hiếm 
thấy, nơi đây còn mang 
đến cho con người cảm 
giác ngất ngây trước vẻ 
đẹp hoang sơ mà độc 
đáo của những bãi biển 
xanh trong vắt cùng vẻ 
kỳ bí của những hang 
động và núi đá cũng như 
nét đặc sắc trong văn 
hóa bản địa Socotra.
     Năm 2001, một nhóm 
các nhà nghiên cứu hang 
động người Bỉ đã đưa 
ra một khám phá ngoạn 
mục. Nằm sâu bên trong 
một hang động khổng lồ 
trên đảo Socotra, họ tìm 
thấy một số lượng lớn 
gần 250 bản khắc, bản vẽ 
và các đồ cổ bị bỏ lại bởi 
các thủy thủ đã đặt chân 

đến đảo vào giữa thế kỷ 
1 trước Công nguyên và 
thế kỷ thứ 6. Hầu hết các 
văn bản được viết ở Ấn 
Độ, nhưng cũng có một 
số chữ khắc của người Ả 
Rập, Hy Lạp. Đây chính 
là tư liệu quý cho thấy, 
quần đảo là cơ sở thương 
mại cổ trên Ấn Độ 
Dương trong những thế 
kỷ đầu tiên của chúng ta.
     Năm 2008, công cụ 
bằng bá Oldoway được 
tìm thấy xung quanh khu 
vực đảo bởi một thành 
viên của đoàn thám hiểm 
Nga, VA Zhukov. Một 
truyền thuyết địa phương 
cho rằng, đảo Socotra 
bắt đầu có người dân 
cư ngụ từ khoảng 2000 
năm trước, chủ yếu sống 
bằng nghề chăn nuôi, 
trồng trọt và đánh cá. 
Trong tín ngưỡng của 
người dân Socotra vẫn 
còn dấu ấn của các nghi 
lễ ma thuật cổ đại huyền 
bí, mặc dù đến năm 52, 
người dân nơi đây đã 
chuyển sang theo Kito 
giáo. Sự pha trộn này tạo 
nên nét đặc sắc và bí ẩn 
trong văn hóa Socotra.
     Lòng biển nơi đây 
cũng chứa đựng muôn 

vàn điều kỳ thú. Sinh vật 
biển ở Socotra đa dạng 
không thua kém gì các 
sinh vật trên đảo, với 
253 loài san hô, 730 loài 
cá và 300 loài cua, tôm. 
Thế giới dưới đáy biển 
còn thêm phần kỳ ảo bởi 
những con tàu đắm cách 
đây hàng trăm năm. Du 
khách tham quan có thể 
tự mình trải nghiệm cảm 
giác thú vị khi được tận 
mắt quan sát cuộc sống 
muôn màu của các loài 
sinh vật biển, ngắm nhìn 
những “cây” san hô sống 
động theo làn nước hay 
có thêm một chút cảm 
giác hồi hộp, rùng rợn 
pha kích thích khi khám 
phá các con tàu đắm, 
điều mà có lẽ từ trước 
đến nay chúng ta vốn chỉ 
được quan sát qua các bộ 
phim khoa học.
     Tháng 7 năm 2008, 
Socotra đã được UNE-
SCO công nhận là di sản 
thiên nhiên thế giới bởi 
vẻ đẹp độc đáo, hoang 
sơ, khác biệt của nó. 
Siêu kỳ lạ và hạnh phúc 
chắc chắn là những điều 
người ta sẽ tìm thấy nếu 
được may mắn một lần 
đặt chân đến đây 
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Trước hết, hãy 
làm rõ một điều: 
Với bạn, đi du 
lịch là gì? Câu 

trả lời có thể là những thứ 
rất to tát như tìm hiểu 
về nếp sống, văn hóa, 
phong cảnh đẹp ở những 
nơi mới lạ mà ta đến. 
Với tôi, du lịch đơn giản 
chỉ là mình được “sống” 
với tất cả cảm xúc, giác 
quan ở một “phông nền” 
khác. Cuộc sống thường 
nhật nơi phố thị đã đóng 
khung đa số chúng ta với 
màn hình máy tính, khói 
bụi xe cộ, những bữa ăn 
qua loa và phong cảnh 
thiên nhiên gần gũi nhất 
có khi chỉ là mấy vòm cây 
ta nhìn thấy qua khung 
cửa sổ phòng làm việc. 
Giác quan ta đang sử 
dụng bị mài mòn, nhàm 
chán và nó làm năng 
lượng sống trong người 
cạn dần như… “hết 
xăng”. Vậy thì phải đi.

VÁC BA LÔ LÊN!
     Tôi và nhóm bạn 
đăng ký chuyến du lịch 
biển đảo với lời chào 
mời rất hấp dẫn: Đảo 
Tôm hùm có thiên 
nhiên hoang sơ và yên 
bình. Lý do duy nhất 
khiến cả nhóm chọn 
điểm đến này chính 
là… được ăn tôm hùm 
(còn mơ tưởng sẽ có rất 
nhiều tôm hùm nữa). 
Vốn dĩ cả nhóm chả có 
ai chịu tìm hiểu cho ra 
ngô ra khoai về hòn đảo 
này, chắc có lẽ để mọi 
thứ còn “phong kín” thì 
khi được tận mắt chứng 
kiến mới thật thích thú. 
Nghe đến từ “hoang 
sơ”, một thành viên 
trong nhóm đã lo lắng 
đến mức trang bị đầy 
một túi thức ăn nào mì 
ly, bánh kẹo các loại và 
cả… ấm đun nước siêu 
tốc. Những thắc mắc về 
điều kiện ăn ở trên đảo 

là chủ đề rôm rả nhất 
của cả nhóm, khi thông 
tin được biết là sẽ ở nhà 
dân vì đảo không có 
khách sạn. Hẳn đây quả 
là đảo hoang sơ thật rồi!
     Thay vì đi xe của công 
ty du lịch, anh chàng 
hướng dẫn viên mua vé 
xe khách Sài Gòn – Cam 
Ranh cho cả nhóm (vì 
chỉ có 6 người). Đảo 
Tôm hùm là tên gọi khác 
của đảo Bình Ba, thuộc 
xã Cam Bình, thành phố 
Cam Ranh, do đó, điểm 
cộng đầu tiên cho điểm 
đến này chính là thuận 
tiện đi lại. Sau 9h trên 
xe, sáng sớm chúng tôi 
đến Cam Ranh, tạt vào 
một quán nhỏ ăn sáng 
với món phở Cam Ranh 
mới lạ khi sợi phở chính 
là sợi… hủ tíu trong Sài 
Gòn. No nê, cả nhóm 
hào hứng bắt taxi đến 
cảng cá Đá Bạc để lên 
tàu ra đảo.

Thương nhớ Bình Ba
NẾU BẠN CÒN TRẺ, 

THÍCH ĐI ĐÂY ĐÓ, YÊU 
THIÊN NHIÊN, KHOÁI ĂN 

NGON NHƯNG LẠI CÓ 
CHÚT MÁU “LÀM BIẾNG” 
VẬN ĐỘNG VÌ ĐÃ BỊ LỊCH 

LÀM VIỆC DÀY ĐẶC VẮT 
KIỆT SỨC, BẠN NÊN THỬ 
ĐẾN BÌNH BA ĐỂ XẢ HƠI 

MẤY NGÀY CUỐI TUẦN. 
XIN HỨA, BẠN SẼ THÍCH 

MÊ NƠI NÀY.

HOÀNG LÊ 



DU LỊCH & ẨM THỰC

06 - 2014 | biển | 57

XỨ CỦA TRỜI - NƯỚC 
- NÚI CAO
     Khi được thông báo 
ngồi tàu 1 tiếng sẽ đến 
Bình Ba, tôi nghĩ chắc 
đảo phải xa lắm, xa như 
thế thì còn hoang sơ 
cũng phải. Nhưng khi 
lên tàu và chứng kiến tốc 
độ của nó thì mọi người 
mới đùa rằng: Đảo kia 
nào đâu xa, chỉ bởi tàu 
đi… quá chậm! Nhưng 
khi nhìn thấy cầu tàu 
trên đảo, bao sự chán 
nản đều bay biến mất. 
Được đặt chân lên một 
nơi nào đó xa lạ, mới mẻ, 
cảm giác yêu cuộc sống 
bỗng căng đầy trong 
lòng. Bình Ba nắng tươi, 
gió mát rượi và nước 
biển thì trong veo. Đấy, 
chỉ có thế thôi mà phải 
lòng nhau rồi đấy. 
     Lên bờ rồi, cả nhóm 
hành quân về nhà nghỉ, 
đi trên con đường chính 
của đảo chỉ bé như con 
hẻm ở Sài Gòn nhưng 
buôn bán cũng ồn ã và 
đủ đầy lắm, cả nhóm 
chợt cười vang vì cái 

sự “lo thừa, sợ đói” của 
mình. Đi ngược từ cầu 
cảng về phía chợ là đến 
Bãi Nồm, nơi được coi là 
bãi biển đẹp, người dân 
trong vùng và du khách 
thường đến tắm biển. 
Nhà nghỉ chúng tôi đăng 
ký ở gần đó, sạch sẽ, 
khang trang và thêm một 
điều nữa là không gian 
thật gần gũi, thoải mái, 
cứ như được về nhà.        
Sau khi cất đồ đạc, cả 6 
người chúng tôi háo hức 
theo anh hướng dẫn viên 
lên tàu ra bè tôm. Biển 
Bình Ba hôm ấy êm như 
ru, nước trong, xanh 
mát, loáng thoáng ngoài 
xa là những bè nuôi tôm, 
cá của người dân. Ra đến 
bè, cả nhóm chúng tôi 
háo hức nhìn những lồng 
nuôi cá, đồi mồi và hào 
hứng lấy cá tươi từ tay 
chủ bè cho cá bớp và đồi 
mồi ăn. Trên bè còn có 
những hầm nuôi cá bớp 
rất to, nhìn chúng lao 
lên đớp mồi của người 
cho ăn mà ai cũng vừa 
thích vừa sợ. Thế nhưng 

lạ một điều, khi có người 
nhảy xuống lồng nuôi thì 
chúng lại ngoan ngoãn 
bơi xuống đáy và ở yên 
dưới đó. 
     Thỏa mãn với việc tận 
mắt nhìn cá, đồi mồi, 
chúng tôi rủ nhau bơi 
quanh bè. Có lẽ hiếm có 
biển nơi nào chiếm được 
cảm tình của tôi như ở 
Bình Ba, bởi cảm giác 
khi vẫy vùng thỏa thích 
trong làn nước, ngồi trên 
thành tàu nhìn xuống 
nước lại thấy hàng đàn cá 
con bơi rong, tự nhiên, 
quen thuộc như mình đã 
ở đây tự bao giờ.
     Chiều hôm ấy, chúng 
tôi được tàu chở ra một 
bãi biển xa để làm việc 
mà cả nhóm mong ngóng 
nhất: Lặn ngắm san hô. 
Nói là lặn ngắm vậy thôi, 
cả dải san hô trải dài 
quanh bờ biển gần đến 
nỗi chỉ cần mang kính 
lặn, thả mình xuống làn 
nước, cúi xuống là có 
thể chạm tay đến san hô. 
Rạn san hô ở bãi chúng 
tôi ngắm cách mặt nước 
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sâu nhất gần 4m, còn 
gần nhất chỉ cách mặt 
nước 40cm. Không cần 
ống thở, càng chẳng 
cần bình ô-xy, bạn cũng 
không cần phải biết bơi, 
thế giới dưới nước vẫn là 
của bạn. Những đàn cá 
bơi lờ lững trước mắt, đủ 
màu, đủ loại mà chúng 
tôi chẳng biết hết tên. 
Không chỉ ngắm cá, bạn 
còn có thể ngắm san hô, 
cũng nhiều màu chẳng 
kém, có những cụm san 
hô to, nhẵn như tảng 
đá, chỉ cần đứng lên đấy 
rồi cúi mặt xuống nước 
ngắm cá tung tăng, quả 
là cảm giác khó quên. 
Thú vị nhất là được ngắm 
những cụm san hô mới 
hình thành, chúng còn 
mềm và có màu trắng 
sữa, trông đáng yêu cứ 
như đứa trẻ. Có những 
dải san hô gần bờ quá 
đến nỗi chúng tôi phải 
thả mình nằm trên mặt 
nước, không được co 
chân, nếu không sẽ bị 
san hô “cào” xước bởi đa 
số san hô ở đây là kiểu 
gạc nai. Nếu bạn đến nơi 
này một lần, hẳn bạn sẽ 
như tôi, nhớ mãi cảm 
giác thích thú khi nhìn 
thấy hàng đàn cá dĩa, 
cá hề nhiều màu sắc bơi 

lượn sát gần tay mình, 
rất nhiều chú sứa trong 
suốt ngay sát cạnh và 
những con nhum biển 
đầy gai rụt rè trốn trong 
những cụm san hô. 
     Rạn san hô ở Bình Ba 
được bảo tồn khá hoàn 
hảo, không bị gãy vụn do 
người dân rất có ý thức 
giữ gìn “tài sản” quí giá 
này. Những người dân đi 
tàu, khi thả neo gần bờ có 
san hô cũng luôn cố gắng 
chọn nơi chỉ có cát để 
quăng neo. Cũng bởi quá 
“ghiền” san hô, ngày hôm 
sau cả nhóm lại bắt anh 
hướng dẫn viên đưa đến 1 
bãi san hô khác, lại tha hồ 
vẫy vùng, nhìn ngắm và 
hạnh phúc. Tôi nghĩ, với cả 
6 thành viên trong nhóm 
khi ấy, đó là lúc tất cả cảm 
nhận mình đang sống rõ 
nhất: Tự do, vui vẻ, thảnh 
thơi và trân quí từng giây 
phút trải nghiệm. Thành 
quả của chuyến lặn thứ 
2 là 1 “em” sao biển to, 
đỏ lựng rất đẹp cùng vài 
em ốc bàn tay xù xì. Cả 
nhóm hí hửng chụp hình 
lưu niệm với các vị khách 
dễ thương, xong đâu đó, 
phải luyến tiếc trả chúng 
về với biển để đảm bảo 
duy trì đời sống tự nhiên 
của chúng. 

     Bình Ba mê hoặc du 
khách bởi vẻ thanh bình 
và chân chất của nó, từ 
cảnh đến người. Bao 
quanh đảo là nhiều ngọn 
núi, chính vì thế mà tạo 
nên phong cảnh sơn thủy 
hữu tình. Đường lên núi 
cũng đã được trải nhựa 
thẳng tắp, chỉ cần thuê 
xe máy, bạn đã có thể 
phóng vù vù lên núi để 
ngắm đảo Tôm hùm từ 
trên cao. Phải đến lúc đã 
thỏa thuê vẫy vùng trong 
làn nước và để mặc tóc 
mình cho gió núi thổi 
rối tung, tôi mới hiểu vì 
sao nhiều cặp uyên ương 
đến đây chụp hình cưới 
về rồi vẫn còn ngơ ngẩn. 
Trời xanh, biển xanh, núi 
xanh, ba sắc xanh khác 
nhau hòa quyện ngọt lịm 
trong một khung cảnh 
bình yên đến nao lòng. 
Hoa dại mọc đầy dọc 
đường lên núi, khung 
cảnh ấy, có thể hớp hồn 
những đứa lãng mạn 
như tôi chỉ trong tích 
tắc. Và còn gì thú vị hơn 
khi phóng xe xuống núi, 
chạy về bãi biển để ngắm 
mặt trời lặn. Buổi hoàng 
hôn bồng bềnh sắc đỏ 
của những tia nắng cuối 
ngày mà lâu rồi tôi không 
được tắm mình trong nó.
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HƯƠNG 
VỊ BÌNH BA
     Đã phải lòng 
xứ đảo bởi cảnh quan 
thiên nhiên tươi đẹp, 
chúng tôi còn yêu nó 
bởi những món ngon từ 
sản vật biển. Vốn có tiêu 
chí du lịch ẩm thực (tức 
phải nếm đủ món ngon 
nơi đây), chúng tôi yêu 
chiều bao tử mình bằng 
một bữa ốc biển, mực 
hấp gừng, nhum nướng 
mỡ hành ra trò. Bữa trưa 
lại còn được “chủ nhà” 
chiêu đãi bữa cơm với 
canh chua cá giò ngọt 
thịt và mực xào thơm 
lừng. Thật khó quên cảm 
giác khi ai cũng xuýt 
xoa bởi được ăn hải sản 
chính gốc tươi rói. 
     Buổi chiều, sau khi 
lựa chọn và thỏa thuận, 
chúng tôi được “nhà 
hàng trên bè” đáp ứng 
mong mỏi lớn nhất: 
Thưởng thức tôm hùm 
tươi. Loại tôm hùm đỏ, 
khoảng hơn 200g/con so 
với người dân nuôi tôm 
thì vẫn là “còn nhỏ xíu” 

cũng 
đủ khiến chúng 

tôi thèm thuồng. Chỉ cần 
hấp chín để giữ nguyên 
vị ngọt thịt của tôm, 
chúng tôi đã mê mẩn 
khi đĩa tôm đỏ lừ được 
bưng ra. Như một thói 
quen, cả nhóm tranh 
nhau… chụp hình đĩa 
tôm bởi nó quá đẹp. Đến 
khi nếm thử miếng tôm 
hùm chấm với tương ớt 
xanh pha theo công thức 
đặc biệt của anh đầu bếp 
trong nhóm, chúng tôi 
nhất loạt thề với lòng sẽ 
quay lại Bình Ba lần nữa. 
Nghệ thuật ăn tôm hùm 
cũng được “khai sáng” 
từ đây: Không lấy dao cắt 
đầu tôm, bạn dùng một 
tay nắm phần thân, tay 
kia nắm phần đầu tôm 
và xoay ngược chiều rồi 
nhẹ nhàng rút ra, phần 
thịt trên đầu tôm sẽ còn 
nguyên trông rất ngon. 
     Bình Ba còn có món 
cá tẩm rất độc đáo. Mới 
nghe, ai cũng tò mò xem 
con “cá tẩm” hình thù ra 
sao, nhưng thực chất tên 

gọi món cá 
này là do nó 

được tẩm ướp các gia 
vị đặc biệt (mà chủ nhà 
quyết giữ kín không tiết 
lộ). Khi ăn, cá tẩm được 
nhúng trong một hỗn hợp 
giấm, nước coca, gừng, 
một loại lá cây đặc trưng 
của vùng cùng nhiều gia 
vị khác rồi cuốn với bánh 
tráng của Bình Ba, kèm 
rau sống. Món ăn quả là 
một sự kết hợp tuyệt vời 
mê mẩn vị giác. Ngoài ra, 
nếu một lần đến đây, bạn 
sẽ nhớ mãi món lẩu cá, 
món cá sốt chao với mùi 
vị lạ mà hấp dẫn. Và đừng 
quên ăn thử món bánh 
mì thịt quay Bình Ba vừa 
thơm vừa cay cho bữa 
sáng, quả rất tuyệt vời. 
     Bình Ba nhỏ xíu, ở 2 
ngày là vừa đủ mê, vừa đủ 
thích để khi ra về vừa đủ 
nhớ thương. Nhớ khung 
cảnh thanh bình, nhớ 
lòng người nhiệt tình, 
nhớ hương vị các món ăn 
cùng sắc màu của từng 
đàn cá bơi trong san hô. 
Nhớ để rồi lại hẹn ngày sẽ 
quay về, để lại được sống 
trọn vẹn với xứ đảo đáng 
mến này 
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điểm đến
World Cup
hấp dẫn12

KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN MÀ CÁC TỔ CHỨC 
DU LỊCH TÊN TUỔI TRÊN THẾ GIỚI ĐỀU ĐƯA 
BRAZIL VÀO DANH SÁCH NHỮNG ĐIỂM ĐẾN 

NỔI BẬT TRONG NĂM 2014. SỨC HẤP DẪN, MÊ 
HOẶC CỦA TRÁI BÓNG TRÒN CÙNG VỚI VẺ 
ĐẸP CỦA 12 THÀNH PHỐ ĐĂNG CAI WORLD 

CUP CHÍNH LÀ LỰC HÚT CỰC MẠNH VỚI 
KHÁCH DU LỊCH KHẮP NĂM CHÂU.

HOÀNG HẢI

SAO PAULO 
     Sao Paulo - thủ phủ của 
bang Sao Paulo tọa lạc tại 
phía Đông Nam Brasil. 
Đây là thành phố lớn nhất 
tại Brasil, với dân số hơn 
11 triệu người.
     Thế kỷ XX đánh dấu 
sự phát triển thần kì của 
thành phố, hầu hết các tòa 
nhà cũ kỹ đã phải nhường 
chỗ cho kiến trúc đương 
đại. Điều này có nghĩa rằng 
hầu hết các công trình lịch 
sử tại trung tâm thành phố 
đã bị phá hủy để xây dựng 
các tòa nhà chọc trời.

     Ngày nay, Sao Paulo 
được mệnh danh là thành 
phố không ngủ của Mỹ 
- Latinh. Chuỗi các nhà 
hàng đẳng cấp thế giới, các 
câu lạc bộ, quán bar hoạt 
động cả ngày.  Khu trung 
tâm mua sắm với nhiều 
hoạt động đa dạng, du 
khách có thể vừa vui chơi, 
giải trí, sắm đồ ở Mercado 
Municipal, lại vừa có cơ 
hội được chiêm ngưỡng 
các tác phẩm nghệ thuật 
tại Pinacoteca de Estado, 
Mosteiro de Sao Bento. Khi 
màn đêm buông xuống, 

du khách hãy đến khu 
Vila Madalena và Baixo 
Augusta để trải nghiệm 
cuộc sống về đêm độc đáo 
như một sử thi. 
     Thành phố có sân vận 
động Arena Itaquera với 
sức chứa lên đến 48.000 
người. Tại đây, sẽ diễn ra 6 
trận đấu, trong đó có trận 
khai mạc World Cup 2014. 
Ngoài ra, các tín đồ bóng 
đá tới đây có thể đi thăm 
bảo tàng bóng đá (Museo 
do Futebol) để tìm hiểu 
sâu hơn về lịch sử bóng đá 
Brazil và thế giới.
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RIO DE JANEIRO 
     Rio de Janeiro là thành 
phố lớn thứ hai ở Brazil, 
trên bờ biển phía Nam 
Đại Tây Dương, với dân 
số 5.613.000 người. Thành 
phố nổi tiếng với phong 
cảnh tự nhiên, các lễ hội 
carnival cùng các vũ điệu 
samba cuồng nhiệt. 
     Được mệnh danh là 
thành phố giữa núi và 
biển, Rio de Janeiro có 
tới 23 bãi biển tuyệt đẹp, 
trong đó nổi tiếng nhất là 
Ipanema và Copacabana. 
Bên cạnh đó là thảm thực 
vật của Vườn quốc gia 
Tijuca và Vườn bách thảo, 
những ngọn đồi xung 
quanh vịnh Guanabara. 
Đứng trên đỉnh núi Cor-
covado, nơi có bức tượng 
Chúa Kitô Cứu Thế nổi 
bật giữa biển trời bao la, 
du khách sẽ dễ dàng hiểu 
được vì sao Rio de Janeiro 
được mệnh danh là Thành 
phố Kỳ diệu. Ở độ cao 
710m, du khách sẽ sững 
sờ trước vẻ đẹp toàn bích, 
hài hòa giữa các bãi biển, 
thảm thực vật, các ngọn 
đồi và các tòa nhà. Tất 
cả góp phần tạo nên văn 
hóa “sống ngoài trời” của 
thành phố. 

     Rio de Janeiro có sân 
vận động Maracana với 
sức chứa 76.000 người, là 
nơi diễn ra trận chung kết 
World Cup và hơn 6 trận 
đấu vòng loại. 

BELO HORIZONTE 
     Belo Horizonte - thành 
phố lớn thứ sáu tại Brazil, 
thủ phủ của bang Minas 
Gerais xinh đẹp. Thành 
phố được quy hoạch tốt 
với các đại lộ rộng rãi có 
cây xanh hai bên tỏa ra từ 
một công viên rộng lớn. 

Đây là trung tâm văn hóa, 
hành chính, kinh tế của 
một khu vực khai khoáng 
giàu quặng sắt, vàng, 
măng gan, nickel và các 
loại đá quý. 
     Belo Horizonte cũng 
nổi tiếng là thành phố 
của những quán bar bình 
dân phục vụ đủ mọi đặc 
sản “trên rừng dưới biển”. 
Ngoài việc đến quán bar 
tìm hiểu cuộc sống của 
dân bản địa, khách du 
lịch cũng có thể ghé các 
quầy hàng tại Trung tâm 

Mercado, khám phá các 
đường phố đô thị của 
khu phố Savassi, dạo chơi 
trên quảng trường Praca 
da Liberdade hoặc tham 
quan Giáo Hội mang tính 
biểu tượng của Thánh 
Phanxicô Assisi, hay tìm 
hiểu về lịch sử và văn hóa 
địa phương tại Bảo tàng 
Minas Gerais-Vale. 
     Thành phố cũng sở hữu 
sân bóng đá thuộc loại lớn 
nhất thế giới, nơi diễn ra 
6 trận đấu, bao gồm một 
trận bán kết.
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CUIABA
     Cuiaba được thành lập 
vào ngày 8/4/1719. Nơi đây 
từng là thủ đô của Nhà 
nước Mato Grosso. Hiện 
nay, thành phố là thủ phủ 
tiểu bang Mato Grosso, 
nằm giữa trung tâm lục 
địa Nam Mỹ.  
     Cuiaba có nhiệt độ 
nóng nhất Brazil với nền 
nhiệt thường xuyên vượt 
quá 40 độ C trong những 
tháng mùa hè và còn được 
biết đến với ngành chăn 
nuôi gia súc rất phát triển. 
Cuiaba có sân vận động 
Arena Pantanal với sức 
chứa lên đến 43.000 
người, là nơi diễn ra 4 
trận đấu World Cup. Nơi 
đây cũng là điểm đến 
tuyệt vời cho những du 
khách muốn khám phá 
thiên nhiên tươi đẹp, hay 
muốn tìm hiểu lịch sử và 
nếm thử món cá sông đặc 
sản địa phương. 

FORTALEZA
     Fortaleza được tạp chí 
New York Times bình 
chọn là nơi “cuồng nhiệt 
nhất trái đất”. Ở Brazil, 

Fortaleza cũng được biết 
đến là nơi sản sinh nhiều 
diễn viên hài, nhạc sĩ và 
các vũ công khiêu vũ. 
Thành phố Fortaleza được 
biết tới như một thành 
phố du lịch với bãi biển 
đẹp, cơ sở hạ tầng tốt, 
người dân thân thiện, 
hiếu khách. Bạn có thể đi 
dạo quanh khu trung tâm, 
ghé thăm các cửa hàng, 
quán ăn ở Varjota hoặc 

tiệc tùng thâu đêm suốt 
sáng ở Praia de Iracema. 
Sân vận động Castelao ở 
Fortaleza có sức chứa lên 
đến 67.000 người và sẽ có 
6 trận bóng World Cup 
được tổ chức tại đây. 

SALVADOR
     Được thành lập vào 
năm 1549, Salvador cổ 
đại là trung tâm mua 
bán nô lệ. Vùng đô thị 

Salvador là vùng thịnh 
vượng nhất ở vùng Đông 
Bắc. Hơn 80% dân số của 
vùng đô thị Salvador là 
người có gốc châu Phi da 
đen và vì vậy, ảnh hưởng 
của văn hóa châu Phi ở 
thành phố này đã biến 
nó thành tâm điểm của 
“văn hóa Negro” ở Brasil. 
Trung tâm lịch sử của 
Salvador, thường được 
gọi là Pelourinho, phong 
phú các công trình lịch 
sử từ thế kỷ 17 đến 19 
và được UNESCO công 
nhận là di sản thế giới 
năm 1985.  
     Sân vận động Arena 
Fonte Nova của Salvador 
có sức chứa 50.000 người 
và là nơi sẽ diễn ra 6 trận 
tranh tài World Cup. Du 
khách cũng đừng quên 
ghé thăm thang máy Lac-
erda – một trong những 
thang máy ấn tượng nhất 
thế giới với chiều cao lên 
tới 70m và có thể chuyên 
trở đến 30.000 người cùng 
một lúc.
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PORTO ALEGRE
     Thành phố cảng 
Porto Alegre nằm bên hồ 
Lagoa dos Patos. Thành 
phố nổi tiếng khắp thế 
giới với các chính sách 
tiến bộ, không gian nghệ 
thuật và âm nhạc sống 
động cùng với các công 
trình kiến trúc tân cổ 
điển bắt mắt.
     Du khách hãy dừng 

chân tại khu chợ sầm uất 
nhất thành phố - Mer-
cado Publico, để thỏa 
sức mua sắm và ăn uống. 
Nếu có nhiều thời gian, 
bạn đừng nên bỏ lỡ cơ 
hội tham quan Vale Dos 
Vinhedos – thị trấn rượu 
vang xinh đẹp của Brazil.  
     Porto Alegre sẽ diễn 
ra 5 trận đấu trong mùa 
World Cup 2014.

MANAUS
     Nếu các thành phố khác 
ở Brazil diễn ra World 
Cup trong cái nắng hè rực 
rỡ cùng những bờ biển 
sôi động thì không khí 
ở Manaus lại nằm trong 
vùng rừng rậm Amazon 
xanh mát. Đây là một trong 
những thành phố nổi tiếng 
với tiềm năng du lịch và du 
lịch sinh thái.

     Nơi đây cũng lưu giữ 
một nền di sản văn hóa 
và kiến trúc đồ sộ, với 
rất nhiều ngôi đền, cung 
điện, bảo tàng, nhà hát, 
thư viện và các trường 
đại học. 
      Sân vận động Arena 
Amazonia có sức chứa 
44.000 người và 4 trận 
tranh tài World Cup sẽ 
diễn ra tại đây.
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CURITIBA
     Curitiba là một trung 
tâm văn hóa, chính trị và 
kinh tế quan trọng ở Bra-
sil và ở châu Mỹ Latinh. 
Thành phố này nằm trên 
một cao nguyên cao 932 
mét trên mực nước biển.
     Thành phố mở rộng vào 
năm những năm 1950, với 
một quy hoạch đô thị sáng 
tạo làm thay đổi quy mô 
dân số từ vài trăm ngàn 

đến hơn một triệu người. 
Năm 2010, Curitiba đã 
được trao tặng giải thưởng 
thành phố bền vững toàn 
cầu và được công nhận như 
một trong những thành 
phố tốt nhất để sống ở Bra-
sil, theo bình chọn của tạp 
chí Mỹ Reader’s Digest. 
     Curitiba có sân vận 
động Arena de Baixada 
với sức chứa lên đến 
42.000 người.

RECIFE 
     Thành phố Recife nằm 
ở bên bờ Đại Tây Dương, 
gần mũi cực Đông của 
Nam Mỹ. Do có nhiều 
tuyến đường thủy trong 
thành phố, Recife đôi khi 
được gọi là Venezia (thành 
phố của các kênh đào) của 
châu Mỹ.
     Du lịch tại đây rất phát 
triển với một nền văn hóa 
rực rỡ, một thành phố cổ 

thú vị (bao gồm các giáo 
đường Do Thái lâu đời 
nhất ở châu Mỹ) và một số 
bãi biển đẹp trải dài như 
bất tận. 
     Sân vận động Arena 
Pernambuco ở Recife có 
sức chứa 46.000 người và 
là nơi diễn ra 5 trận tranh 
tài World Cup 2014.
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NATAL
     Natal là thủ phủ bang Rio 
Grande do Norte, một bang 
Đông Bắc Brasil. Thành 
phố có tuyến đường dài 
8km dọc bờ biển, là tâm 
điểm du lịch với các khách 
sạn, nhà hàng có chất 
lượng phục vụ tốt. Nơi đây 
cũng được biết đến với 
nhiều bữa tiệc vui vẻ trên 
bãi biển. 
     Điểm du lịch nổi bật 
nhất phải kể đến Forte dos 
Reis Magos – pháo đài do 
người Bồ Đào Nha xây 
dựng từ những năm 1500 
vẫn còn tồn tại đến ngày 
nay. Bên cạnh đó là công 

viên đụn cát, bảo tồn các 
đồi cát quanh thành phố. 
     Natal có sân vận động 
Arena Das Dunas với sức 
chứa hơn 32.000 người và là 
nơi diễn ra 4 trận đấu tranh 
tài World Cup năm nay.

BRASILIA 
     Brasilia được chọn là 
Thủ đô chính thức của Bra-
zil vào năm 1960. Thành 
phố là một kiệt tác của 
kiến trúc hiện đại và được 
UNESCO công nhận là di 
sản thế giới nhờ các tòa 
nhà được thiết kế một cách 
đầy sáng tạo, kiến trúc xây 
dựng bố cục giữa các khu 

hành chính, khu dân cư và 
tính đối xứng tạo nên tổng 
thể hài hòa. 
     Các tòa nhà xây dựng 
trên cơ sở tách bạch chức 
năng, tạo không gian 
thiên nhiên rộng lớn với 
những con đường nhiều 
làn xe, các trục giao 
thông vuông góc. Các 
khu thương mại, dân cư, 
hành chính được tách 
riêng với lối kiến trúc cân 
bằng theo chiều ngang, 
dọc. Nhà thờ Brasilia, khu 
tổ hợp văn hóa cộng hòa 
(Complexo Cultural da 
Republica) và Cung điện 
(Palacio da Alvorada) 

được xem là các kỳ quan 
kiến trúc hiện đại. 
     Du khách có thể ghé 
thăm bảo tàng quốc gia để 
tìm hiểu về văn hóa lịch sử 
thành phố hoặc đăng ký 
một tour khám phá thành 
phố từ trên cao để có thể 
ngắm nhìn toàn cảnh Brasi-
lia giống như một chiếc máy 
bay, với đại lộ trung tâm 
Eixo Monumental là thân 
“máy bay” và các khu dân 
cư và thương mại là cánh 
“máy bay”. Và dĩ nhiên là 
du khách sẽ không thể bỏ 
qua 7 trận đấu World Cup 
sẽ diễn ra tại Thủ đô cực 
kỳ ấn tượng này 
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Lễ hội
Đêm trắng

ĐÊM TRẮNG LÀ HIỆN TƯỢNG THIÊN 
NHIÊN KỲ THÚ ĐẶC BIỆT CỦA NƯỚC 

NGA KẾT HỢP VỚI KHÔNG KHÍ CỦA LỄ 
HỘI, ÂM NHẠC VÀ TIỆC TÙNG TẠO NÊN 

NHỮNG ẤN TƯỢNG CÓ MỘT KHÔNG 
HAI TRONG LÒNG DU KHÁCH. 

A.H

66 | biển | 06 - 2014



DU LỊCH & ẨM THỰC

06 - 2014 | biển | 67

Belye nochi hay 
“đêm trắng” là 
một hiện tượng 
độc đáo ở nước 

Nga khi bán cầu Bắc được 
rọi sáng suốt ngày đêm. 
Đây cũng là thời điểm du 
khách đổ xô tới xứ sở bạch 

dương, đặc biệt là thành 
phố St Petersburg để tận 
hưởng những ngày ấm áp 
và những đêm ảo huyền. 
     Hiện tượng đêm trắng 
thường bắt đầu từ tháng 5 
nhưng đến giữa tháng 6, 
khi hoa nở ngập tràn các 

công viên và mặt trời dường 
như chẳng bao giờ lặn mới 
là thời điểm St Petersburg 
thu hút nhiều du khách 
nhất. Hãy cùng khám phá 
những trải nghiệm du lịch 
thú vị ở thành phố cổ khi 
đêm trắng buông xuống!
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MOROZHENOE VÀ 
ARBUS 
     Người Nga làm kem 
một cách rất cẩn thận, tỉ 
mỉ, vì thế các món kem 
Morozhenoe của họ luôn 
ngon tuyệt vời. Bạn hãy 
mua một vài que kem, 
nhâm nhi và đi lang thang 
dọc bờ sông Neva mát mẻ 
để cảm nhận được hương 
vị thực sự của mùa hè St 
Petersburg.

     Ngoài kem, arbus –
những miếng dưa hấu 
đỏ hồng cũng là đặc sản 
ngày hè được yêu thích 
ở thành phố cổ này. Hãy 
thử cảm giác ngồi dưới 
tán cây râm mát trong 
công viên và tận hưởng 
sự ngọt lành do thiên 
nhiên ban tặng, bạn sẽ 
thấy cuộc sống có những 
giây phút thật thanh 
bình, vô ưu.

KHU VƯỜN MÙA HÈ 
     Letnii Sad còn được gọi là 
khu vườn mùa hè của thành 
phố St Petersburg, được thiết 
kế đặc biệt dành riêng cho 
mọi người đi dạo trong những 
ngày hè oi bức. Bạn hãy đi dọc 
theo con đường râm mát của 
vườn hoa, ngắm nhìn những 
bức tường bằng đá cẩm thạch 
và những đài phun nước để 
có thể tìm thấy những nét đẹp 
tinh túy nhất của thành phố.
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DÒNG SÔNG NEVA
     Tắm nắng bên dòng 
sông Neva cũng là một 
cách tận hưởng mùa 
hè của thành phố. Chỉ 
cần tắm nắng một vài 
ngày bạn sẽ có được làn 
da rám nắng quyến rũ. 
Những bức tường bên 
sông của pháo đài Peter 
and Paul là điểm lui 
tới thường xuyên của 
những người yêu thích 
tắm nắng.

     Đến với dòng sông 
Neva, bạn cũng có thể 
được xem cảnh mở cầu, 
một truyền thống trong 
lễ hội Đêm Trắng ở St 
Petersburg. Những chiếc 
cầu từ từ dựng đứng và 
mở ra cho thuyền bè qua 
lại từ trên hai bên bờ kè 
bên bờ sông hoặc trên 
một chiếc thuyền đi qua 
trung tâm thành phố lúc 
nửa đêm trong những 
ngày đêm trắng. 

HỒ LADOGA
     Hồ Ladoga là nơi bắt 
đầu của dòng sông Neva 
và bạn chỉ cần đi một 
chuyến xe lửa ngắn từ 
thành phố là có thể đến 
nơi. Bờ sông rậm rạp 
của hồ Ladoga là điểm 
đến yêu thích dành cho 
những buổi dã ngoại, 
chèo thuyền và tắm sông.
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BÃI BIỂN KOMAROVA
     Bãi biển Komarova 
trên vịnh Phần Lan cũng 
là một nơi tuyệt vời để 
ghé thăm vào mùa hè. 
Nó tuy không phải là 
vịnh Caribean nhưng 
trong một hành trình 
ngắn khoảng chưa đến 
1 giờ nếu xuất phát từ 
thành phố thì bạn cũng 
có thể cảm thấy như 
mình đã được đi cả triệu 
dặm đến Caribean vậy. 
Hãy đi xuống những dải 

băng ở biển Bantich và 
hít thở thật sâu làn gió 
biển mặn mòi để xua tan 
đi cái nóng ngày hè. 

THỨC CẢ ĐÊM TRÊN 
PHỐ
     Khi đến St Petersburg, 
bạn phải làm điều này ít 
nhất một lần trong mùa 
lễ hội Đêm Trắng. Một 
cảm giác thật thú vị và 
sảng khoái khi bạn có 
thể tản bộ vào lúc nửa 
đêm dưới bầu trời vẫn 

còn tràn ngập ánh sáng. 
Hãy bắt đầu buổi tối với 
một bữa ăn ngoài trời 
mát mẻ ở một nơi như 
Okean hoặc trên một 
con tàu thả neo dọc sông 
Neva và sau đó bạn đi 
khiêu vũ tại một trong 
những câu lạc bộ đêm 
như là Datscha. Khi mặt 
trời lên, khoảng 4h sáng 
bạn hãy ngắm bình minh 
St Petersburg tuyệt đẹp 
từ bất cứ sàn nhảy nào.
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NGẮM “SAO” NỔI 
TIẾNG 
     Khi xưa, một mùa hè 
theo truyền thống là khi 
các nghệ sĩ Nga đi biểu 
diễn suốt các ngày nghỉ 
hoặc đi biểu diễn khắp 
nơi và lúc đó St Peters-
burg luôn luôn yên tĩnh 
trong suốt mùa hè. Tuy 
nhiên, đến năm 1993, 
nhà hát Marinskii do 
Valery Gergiev thành lập 
đã thay đổi truyền thống 
này, khuấy động không 
khí thành phố bằng âm 
nhạc và những vũ điệu 
huyền ảo. 
     Giờ đây, từ cuối tháng 
5 cho đến tận giữa tháng 
7, hầu như ngày nào cũng 
có các buổi biểu diễn 
opera, balle và các buổi 
hòa nhạc cổ điển diễn ra 
tại nhà hát Marinskii với 

những ngôi sao hàng đầu 
của nước Nga và quốc 
tế. Những buổi hòa nhạc 
ngoài trời trước hàng 
ngàn công chúng cũng 
góp phần làm nên đặc 
trưng của St Petersburg 
những đêm không ngủ. 
Năm 2011, Sting đã biểu 
diễn trước 30.000 công 
chúng bên ngoài Cung 
điện Mùa đông. Và dĩ 
nhiên, đây chính là cơ 
hội để mọi người dân 
địa phương và du khách 
ngắm “sao” yêu thích 
của mình và vui cùng 
âm nhạc.

HÃY LÀ MỘT PHẦN 
CỦA LỄ HỘI LỚN 
NHẤT NƯỚC NGA
     Đỉnh cao của những 
ngày vui chơi trong lễ hội 
Đêm Trắng ở St Petersburg 

là sự kiện Sails Scarlet 
- Cánh buồm đỏ thắm. 
Đây là sự kiện lớn nhất 
và nổi tiếng nhất trong 
lễ hội Đêm Trắng ở Nga, 
hàng năm thu hút hơn 1 
triệu người tham dự. 
     Sẽ có một cuộc chiến 
cướp biển giả trên sông 
Neva, sau đó là màn 
pháo hoa đầy màu sắc 
mà đỉnh cao chính là sự 
xuất hiện của một con 
tàu cao với cánh buồm 
đỏ thắm. Hình ảnh này 
tuy bắt nguồn từ cuốn 
sách rất phổ biến của trẻ 
em Nga - Cánh buồm 
đỏ thắm của Alexander 
Grin nhưng đã trở thành 
một biểu tượng hoàn hảo 
cho lễ hội Đêm Trắng và 
có lẽ đó là thời điểm đặc 
biệt nhất của mùa hè St 
Petersburg 
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Hội làng

Quan Lạn

CỨ VÀO ĐỘ THÁNG 6 ÂM 
LỊCH, ĐẾN VÂN ĐỒN, BẠN 
SẼ ĐƯỢC SỐNG TRONG 
KHÔNG KHÍ NÁO NỨC 
CỦA HỘI LÀNG QUAN LẠN 
VỚI NHỮNG PHONG TỤC 
TRUYỀN THỐNG, MANG 
ĐẬM DẤU ẤN CỦA CƯ 
DÂN MIỀN BIỂN.

TRUNG DŨNG

Quan Lạn nằm 
trong hệ thống 
thương cảng 
Vân Đồn, là 

thương cảng đầu tiên của 
nước Đại Việt (thành lập 
năm 1149, đời Lý Anh 
Tông). Trong sự nghiệp 
chống giặc cứu nước, 
vùng biển Quan Lạn 
đã đánh dấu một bước 
ngoặt quan trọng, làm 
nên chiến thắng vang 
dội của quân dân Đại 
Việt tại dòng sông lịch 
sử Bạch Đằng năm 1288 
trước đế chế Nguyên 
Mông hùng mạnh.
Trong cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên 
Mông lần thứ 3 (1287 – 
1288), để bảo vệ vùng 
biên viễn phía Đông Bắc 
của Tổ quốc, nhà Trần 

phong cho Nhân Huệ 
vương Trần Khánh Dư, 
một tướng lĩnh nhiều 
mưu lược, chức Phó đô 
tướng quân, toàn quyền 
quyết định an ninh ở 
Vân Đồn. Ông đã lãnh 
đạo quân ta đánh bại 
đoàn thuyền lương của 
Trương Văn Hổ, góp 
phần quan trọng vào 
trận quyết chiến trên 
sông Bạch Đằng năm 
1288, đánh đuổi quân 
xâm lược ra khỏi lãnh 
thổ Đại Việt.
     Để tưởng nhớ đến 
công ơn đánh giặc cứu 
nước của Nhân Huệ 
vương Trần Khánh Dư, 
dân đảo Quan Lạn đã 
dựng đình, dựng nghè 
để thờ tự và hàng năm 
tổ chức Hội làng Quan 

Lạn từ ngày 10 – 20/6 âm 
lịch (thường khoảng giữa 
tháng 7 dương lịch). Việc 
này được ghi chép cẩn 
thận trong Hương ước 
của làng: “Ngày 16/6, sự 
lệ nghinh thần và cung 
phụng thần. Ngày 17 – 
18/6 thì các giáp cúng tế 
và dự một cuộc bơi trải. 
Lệ bơi trải chia ra làm 
hai phe, phe thứ nhất có 
giáp Đông Nam và Văn, 
phe thứ hai có Đoài Bắc 
và Võ. Có tiền giải định 
lệ là đồng”. 
     Ngay từ ngày mùng 
10/6 âm lịch, cờ hội đã 
được kéo lên báo hiệu 
mở hội làng và bắt đầu 
cho tục Khóa làng. Tại 
thời điểm này, không 
một con thuyền nào được 
phép rời khỏi làng. Nếu 
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vi phạm, thuyền đó sẽ bị 
dân làng đem đốt. Sau lễ 
Khóa làng, cư dân Quan 
Lạn tiến hành nghi lễ Cải 
tịch, thay quần áo mới 
cho tượng. Đây là nét 
tương đồng với các lễ hội 
khác ở vùng châu thổ, 
trước ngày vào chính hội, 
người ta thường làm lễ 
bao sái: Quét dọn, tắm 
rửa, thay quần áo mới 
cho tượng. Tiếp đó là 
công bố các quy định và 
phân công chuẩn bị lễ 
hội. Các công việc cụ thể 
được chia về các giáp. Ở 
Quan Lạn, người ta chia 
thành 6 giáp: Đông, Tây, 
Nam, Bắc, Văn và Võ 
(ngày nay thu lại còn 2 
giáp: Văn và Võ).
     Ngày 16/6 âm lịch, 
nghi lễ rước thánh Trần 
Khánh Dư từ nghè về 

đình được cử hành trang 
trọng. Tiếp đó là các nghi 
thức tế lễ yên vị. Đến 
ngày 17 – 18/6 âm lịch, 
cư dân khắp vùng biển 
Vân Đồn nô nức tề tựu 
về Quan Lạn để dự hội 
bơi trải. Dân cư các xã 
Minh Châu, Thắng Lợi, 
Đông Xá, Cái Rồng và 
Hạ Long cử đội bơi trải 
của mình sang tham gia 
nhằm cổ vũ, khích lệ các 
tay chèo Quan Lạn.
     Trước khi diễn ra 
cuộc thi, người trong hai 
giáp Đông Nam – Văn 
và Đoài Bắc – Võ đã lập 
doanh trại riêng từ ngày 
13/6 âm lịch để luyện 
quân và chuẩn bị thuyền 
đua. Các trai bơi ra sức 
rèn luyện sức bền, sự 
khéo léo, chắc tay dầm và 
thành thục các hiệu lệnh 

khi “lâm trận”. Thậm 
chí, có quy định trai bơi 
tối phải ngủ ở doanh 
trại, không được gần gũi 
vợ, uống rượu, đi chơi 
khuya. Thuyền đua được 
các giáp họp lại, chọn 
xem nhà nào có thuyền 
tốt nhất, chắc chắn, rộng 
và sâu lòng, trọng tải 
5 – 6 tấn. Thuyền được 
chọn sẽ được hạ buồm, 
trang trí đầu rồng ở 
mũi thuyền. Biên chế 
mỗi chiếc thuyền là 30 
tay bơi, 4 tay sào mũi 
lái, 2 tay cầm lái, 1 tay 
phất cờ, 1 tướng, 1 quân 
cõng tướng, 1 quân cầm 
lọng, 1 quân phát đường 
và 1 người đánh trống 
thúc quân. Dầm bơi có 
hình lưỡi mai, dài hơn 3 
thước, 2 phần là cán, 1 
phần là lưỡi.
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     Chiều ngày 18/6 âm 
lịch, các giáp chuẩn bị 
trang phục, dầm bơi, 
chiêng trống, cờ lọng 
để xuất quân. Đúng 15 
giờ chiều (lúc này nước 
triều thường lên sát bến 
của đình), hồi trống 
lệnh được phát ra, hai 
bên Đông Nam – Văn 
và Đoài Bắc – Võ với nai 
nịt gọn gàng, đi thành 
từng hàng từ doanh 
trại của mình đến miếu 
Đức Ông (miếu thờ ba 
anh em tướng quân họ 
Phạm dưới trướng của 
Phó đô tướng quân Trần 
Khánh Dư là Phạm Công 
Chính, Phạm Thuần 
Dung, Phạm Quý Công) 
sang đến doanh trại của 
giáp kia. Dẫn đầu mỗi 
giáp là một lĩnh hề vừa 
đi vừa múa long đao 
dẹp đường, sau đó là vị 

tướng, cờ, lọng rồi đến 
các trai bơi tay vác dầm. 
Khi gặp nhau ở miếu 
Đức Ông họ hô vang để 
biểu dương lực lượng. 
Cuộc diễu hành diễn ra 
3 lần, tượng trưng cho 3 
lần quân ta đánh thắng 
quân Nguyên Mông xâm 
lược. Đến lần gặp nhau 
thứ 3, hai đoàn quân tập 
hợp trước miếu, hai vị 
tướng của hai giáp trong 
quân phục gọi là Phù giá, 
vào miếu dâng hương để 
các tướng quân họ Phạm 
chứng giám trước khi 
vào cuộc đua diễn ra ở 
bãi bồi trước cửa đình 
(nơi vụng biển kín, lặng 
gió, nước không quá sâu, 
có thể phân chia đường 
đua rõ ràng).
     Các truyền thuyết 
về Phó đô tướng quân 
Trần Khánh Dư và đội 

quân của ông tiêu diệt 
đoàn thuyền lương của 
Trương Văn Hổ được tái 
hiện lại ngay trong cuộc 
đua thuyền. Thuyền 
giáp Đông Nam – Văn 
rẽ sang phía Đông (còn 
gọi là thuyền Đông) 
rồi vòng về hướng Tây. 
Thuyền Đoài Bắc – Võ 
rẽ sang phía Tây (còn gọi 
là thuyền Tây) và ngược 
về hướng Đông. Cả hai 
cùng trở lại miếu Đức 
Ông. Hai vị tướng đứng 
ở mũi thuyền, hiên ngang 
hùng dũng rao hịch, cầu 
mong ngũ vị thánh gồm 
Trần Khánh Dư, Phạm 
Công Chính, Phạm 
Thuần Dung, Phạm Quý 
Công và Thành hoàng 
bản thổ phù hộ cho dân 
làng được nhiều may 
mắn, cuộc sống ấm êm, 
sung túc. 

74 | biển | 06 - 2014



VĂN HÓA & XÃ HỘI

06 - 2014 | biển | 75

     Khi đua thuyền, hai 
giáp không được điều 
khiển thuyền lấn đường 
của nhau. Số vòng đua 
do dân làng quy định 
theo từng năm. Các tay 
bơi cầm chắc dầm, chân 
và lưng mềm, dồn sức 
vào vai và tay, đâm thẳng 
mái dầm xuống nước 
khiến cho lực đẩy mạnh 
và thuyền lướt nhanh 
hơn. Đặc biệt, trong lúc 
chèo, các tay bơi phải 
thở kín bằng mũi, không 
được thở ra đằng miệng 
và nhất nhất tuân theo 
hiệu lệnh. 
     Cuộc đua thuyền chủ 
yếu mang tính chất tinh 
thần và lễ nghi, chứ không 
nhằm ganh đua thắng 
thua. Trước đây, theo quy 

ước của làng, nếu thuyền 
Đoài Bắc – Võ thắng thì 
người dân được mùa lớn. 
Ngày nay, quan niệm 
này đã thay đổi, giáp nào 
thắng cũng tốt, quan 
trọng là tấm lòng của dân 
làng được thần linh chứng 
giám và phù trợ cho công 
việc đi biển được thuận 
buồm xuôi gió, tôm cá 
đầy khoang. Kết thúc 
cuộc đua, các trai bơi 
cùng tướng của hai giáp 
vào lễ tạ ơn thần. Họ tin 
rằng, nhờ thần linh phù 
hộ mà hội làng diễn ra 
tốt đẹp, suôn sẻ, mang 
lại không khí vui tươi, 
khuyến khích phong trào 
rèn đức, luyện tài, theo 
gương các bậc anh hùng 
hào kiệt của dân tộc.

     Hội làng truyền 
thống hàng năm của cư 
dân Quan Lạn nói riêng 
và vùng biển Vân Đồn 
nói chung đã phản ánh 
được nét sinh hoạt đặc 
trưng của miền duyên 
hải Đông Bắc cũng như 
yếu tố biển trong văn 
hóa Việt Nam ta, gìn 
giữ và phát huy những 
giá trị lịch sử vẻ vang 
của dân tộc 



76 | biển | 06 - 2014

Khai quật tàu đắm ở Quảng Ngãi

Bảo tồn nguyên vẹn
giá trị cổ

CÂU CHUYỆN KHAI QUẬT 
CON TÀU ĐẮM 700 TUỔI Ở 
VÙNG BIỂN THÔN CHÂU 
THUẬN BIỂN, XÃ BÌNH 
CHÂU, HUYỆN BÌNH SƠN, 
TỈNH QUẢNG NGÃI LÀ CÂU 
CHUYỆN ĐIỂN HÌNH CỦA 
NGÀNH KHẢO CỔ NÓI 
RIÊNG VÀ VĂN HÓA NÓI 
CHUNG TRONG NỖ LỰC 
BẢO TỒN NGUYÊN VẸN 
NHỮNG DI SẢN VĂN HÓA 
DƯỚI NƯỚC, GÓP PHẦN 
VẼ LẠI CON ĐƯỜNG TƠ 
LỤA TRÊN BIỂN ĐÔNG 
HUYỀN THOẠI.

HOÀNG TRINH

Ngày 25/9/2012, 
UBND tỉnh 
Quảng Ngãi đã 
ký quyết định 

chọn Công ty TNHH 
Đoàn Ánh Dương làm 
đơn vị khảo sát, thăm 
dò di sản văn hóa dưới 
nước tại vùng biển thôn 
Châu Thuận Biển, xã Bình 
Châu, huyện Bình Sơn. 
Để lọt vào “mắt xanh” 
của tỉnh và các chuyên gia 
khảo cổ nổi tiếng, Công ty 
Đoàn Ánh Dương đã phải 
chứng minh năng lực và 

kinh nghiệm khai quật 
của mình. Thế nhưng, đó 
mới chỉ là bước thử thách 
đầu tiên. Làm thế nào để 
khảo sát, thăm dò và khai 
quật trong thời gian ngắn 
nhất mà vẫn đảm bảo 
nguyên trạng tàu đắm 
giữa mùa mưa bão miền 
Trung, lại thêm việc trước 
đó, người dân đã tự phát 
khai quật ồ ạt, bừa bãi, 
chính là thách thức và 
khó khăn thật sự của cố 
vấn Đoàn Sung và Công 
ty Đoàn Ánh Dương.
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KHẲNG ĐỊNH
NĂNG LỰC 
     Những năm 1997-
1999 tại vùng biển Cù 
Lao Chàm (Hội An, 
Quảng Nam) diễn ra 
cuộc trục vớt cổ vật 
quy mô nhất từ trước 
tới nay từ một con tàu 
đắm. Với kinh phí bỏ 
ra trên 6 triệu USD, 
có sự tham gia của các 
chuyên gia khảo cổ của 
Anh và Việt Nam, nhà 
đầu tư là Công ty Saga 
Horizon (Malaysia) 
phối hợp với Xí nghiệp 
Trục vớt cứu hộ Việt 
Nam đã đưa lên bờ đến 
240 ngàn cổ vật gốm 
Chu Đậu (Hải Dương) 
từ thế kỷ 15. Tuy nhiên, 
do nhiều khó khăn, chủ 
đầu tư rút khỏi dự án, 
để lại dưới đáy biển Cù 
Lao Chàm sâu 72m xác 
con tàu cổ bằng gỗ tếch 
dài gần 30m, rộng 7,2m 
với 19 khoang lớn gần 
như còn nguyên vẹn.
     Con tàu trở thành 
sức hút mạnh với vợ 
chồng ông Đoàn Sung 
và bà Võ Thị Hạnh 
Dung, cặp vợ chồng 
đam mê đồ cổ và có cái 
“thú” được khám phá, 
chinh phục những con 
tàu đắm. Sau khi được 
nhà nước cấp phép 
khai quật con tàu cổ 
Cù Lao Chàm, Công 
ty Trục vớt cứu hộ và 
Kinh doanh nhà Đoàn 
Ánh Dương ra đời do 
bà Dung làm giám đốc, 
còn ông Sung giữ vai 
trò “ông cố vấn”. Đó là 
năm 2003, mở đầu cho 
4 năm (2003 - 2007) 
gian khó và thử thách 
của Công ty Đoàn Ánh 

Dương chinh phục 
con tàu đắm Cù Lao 
Chàm. Không có hàng 
trăm chuyên viên, thợ 
lặn chuyên nghiệp và 
máy móc, phương tiện 
hiện đại nhưng với 
lòng quyết tâm, kinh 
nghiệm đi biển và tài 
năng lặn sâu hiếm có 
của những thợ lặn vùng 
Bình Sơn, Quảng Ngãi, 
ông Đoàn Sung và các 
anh em trong Công ty 
đã khai quật được 16 
ngàn hiện vật với nhiều 
loại hoa văn đa dạng. 
Từ thành công này, 
Đoàn Ánh Dương tiếp 
tục mở rộng địa bàn, 
tiến hành khai quật 
hơn 10 con tàu đắm 
cùng nhiều cổ vật dưới 
nước ở các địa phương 
như Quảng Nam, Bình 
Định, Bình Thuận, Cà 
Mau, Kiên Giang. Bộ 
sưu tập cổ vật biển của 

vợ chồng ông Sung đã 
lên tới 62 ngàn cổ vật, 
trong đó có những cổ 
vật trực tiếp trục vớt 
lên từ những con tàu 
đắm trên các vùng biển 
Việt Nam, có những 
cổ vật sưu tập về từ các 
cuộc đấu giá quốc tế.
     Không chỉ có vậy, 
năm 2005, rồi năm 
2007, Công ty đứng ra 
xin chính quyền Hội 
An và Kiên Giang cho 
xây dựng bảo tàng tàu 
cổ đắm. Ông Đoàn 
Sung tâm sự: “Càng đi 
sâu tìm hiểu những di 
sản văn hóa dưới nước, 
tôi càng yêu thích và 
đam mê lĩnh vực này. 
Không chỉ dừng lại ở 
việc tham gia cố vấn, 
lên phương án khảo sát, 
thăm dò, khai quật, tôi 
còn mong muốn đóng 
góp công sức vào việc 
nghiên cứu, bảo tồn 

những nét văn hóa độc 
đáo của con đường tơ 
lụa trên biển Đông, 
xây dựng nên những 
bảo tàng trưng bày cổ 
vật theo chủ đề để công 
chúng được tham quan, 
tìm hiểu”. 
     9 năm kinh nghiệm 
khai quật cổ vật dưới 
nước với nhiều kết quả 
đáng nể cùng niềm đam 
mê và thiện ý của vợ 
chồng ông Sung, những 
người sáng lập ra Đoàn 
Ánh Dương, đã giúp 
Công ty vượt qua nhiều 
đơn vị khác trong phần 
kiểm tra, đánh giá hồ 
sơ năng lực bởi một hội 
đồng gồm nhiều chuyên 
gia khảo cổ nổi tiếng, 
được tỉnh Quảng Ngãi 
cấp phép khai quật tàu 
đắm thôn Châu Thuận 
Biển, xã Bình Châu, 
huyện Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi.

Ông Đoàn Sung phát biểu tại Lễ Khai quật cổ vật dưới nước.
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PHƯƠNG 
ÁN KHAI QUẬT 
HOÀN HẢO
     Ngay khi nhận được 
quyết định của UBND 
tỉnh Quảng Ngãi, cố vấn 
Đoàn Sung đã tham gia 
vào công tác khai quật 
từ các công đoạn đầu 
tiên. Ông cho biết: “Tôi 
là người đầu tiên trong 
đội lặn, lặn xuống để 
quan sát tàu đắm ở dưới 
nước. Sự tròn vẹn của 
con tàu khiến tôi muốn 
tìm ra phương án tốt 
nhất để khai quật tàu lên 
bờ mà không bị hư hại, 
giữ nguyên trạng như ở 
dưới nước”. 
     Khác với các công 
trình khai quật cổ vật đã 
từng thực hiện, việc khai 
thác tàu đắm ở Châu 
Thuận Biển thuộc dự 
án khẩn cấp. Thời điểm 
phát hiện và thực hiện 
khai quật có nhiều yếu 
tố bất lợi. Sự khai thác 
bừa bãi của người dân tại 

khu 
vực phát hiện tàu đắm 
khiến công tác khai quật 
gặp nhiều khó khăn. 
Tháng 9, tháng 10 ở tỉnh 
Quảng Ngãi lại là mùa 
mưa bão. Trời nhiều 
mưa, gió lớn, biển động 
khiến việc triển khai 
công tác khai quật gặp 
thách thức. Tuy nhiên, 
dù khó khăn như thế nào 
thì ông Sung và Công ty 
Đoàn Ánh Dương cũng 
cố gắng hết sức mình. 
“Chúng tôi phải tìm ra 
phương pháp khai thác 
hợp lý để không làm hư 
hại tàu cổ cũng như đảm 
bảo trọn vẹn những cổ 
vật còn giữ được hình 
dáng sau khi bị ngư dân 
khai thác bừa bãi. Chúng 
tôi rất sợ việc khai quật 
không đúng cách sẽ ảnh 
hưởng đến nền khảo cổ 
học dưới nước cũng như 

việc nghiên 
cứu của các 

chuyên gia”, ông Sung 
tâm sự. 
     Những con tàu cổ 
khác mà ông Đoàn Sung 
và Công ty Đoàn Ánh 
Dương đã khai quật đều 
nằm ở độ sâu trên 10m. 
Cá biệt có tàu đắm ở Cù 
Lao Chàm nằm ở độ sâu 
tới 72m. Tuy nhiên, tàu 
đắm ở Châu Thuận Biển 
chỉ sâu từ 3 đến 4m và 
nằm ở khu vực khá gần 
bờ. Khai thác hai điểm 
thuận lợi này, ông Sung 
nghĩ đến một phương 
án. Đó là đóng các cừ 
Larsen xung quanh khu 
vực tàu đắm. Sau khi 
đã đóng khu vực đó rồi, 
Công ty sẽ hút nước và 
cát ra để tàu đắm dần 
dần lộ rõ. Đây là phương 
án khá mới mẻ và mạo 
hiểm. Đó là chưa kể đến 
chi phí sẽ tăng lên. Ông 
Sung cho biết: “Khi tôi 
đưa ra phương án này 
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thì nhiều chuyên gia về 
xây dựng phản bác bởi sự 
mạo hiểm của nó vì yếu 
tố thời tiết không thuận 
lợi và dưới đáy biển có 
một lớp đá gây khó khăn 
cho việc đóng cừ Larsen. 
Không công ty xây dựng 
nào dám đứng ra thiết 
kế công trình này. Do đó, 
chúng tôi phải vừa thuyết 
phục UBND tỉnh Quảng 
Ngãi chấp thuận phương 
án này vừa phải ra sức tự 
làm mọi khâu”. 
     Quá trình đóng cừ 
Larsen đã diễn ra thuận 
lợi. Những phương pháp 
sau đó như hút nước, hút 
cát…để tàu đắm lộ rõ 
đã hỗ trợ tuyệt đối cho 
các nhà nghiên cứu có 
thể đưa ra những con số 
chính xác về xuất xứ của 
tàu đắm. Bên cạnh đó, 
công tác quay phim, chụp 
hình cũng diễn ra thuận 

lợi và đầy đủ. Không 
những vậy, nhờ quá trình 
khai quật với phương 
pháp trên, các chuyên gia 
tiếp tục phát hiện một 
khu vực có cổ vật khác 
gần địa điểm tàu đắm.
     Theo các chuyên gia, 
con tàu đắm vùng Châu 
Thuận Biển có tuổi thọ 
tới hơn 700 tuổi, chiều 
dài 20,5m, chiều ngang 
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. Hệ thống 
ván ốp thuyền bằng gỗ 
thông dày từ 6 - 8cm. 
     Cũng 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. Con tàu đắm 
là độc bản quý hiếm của 
ngành khảo cổ Việt Nam 
cũng như thế giới. 5.000 
cổ vật niên đại thế kỷ 13 
cũng đã được tìm thấy 
từ con tàu này, trong đó 
có 42 cổ vật độc bản quý 
hiếm (7 loại đồng tiền; 
23 đồ gốm sứ gồm bình, 
âu, nắp, lọ nhỏ, đĩa men 
trang trí rồng nổi, hoa 
sen, chim phượng). 
     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 
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biển
LÊ HẢI ĐĂNG

Câu thơ trong bài 
thơ “Biển” của thi 
sĩ Xuân Quỳnh 
vô hình chung đã 

khái quát hóa cội nguồn 
của sự sống. Biển không 
chỉ có trong lòng mỗi 
chúng ta, mà còn chất chứa 
trong cả lòng trái đất. Trái 
đất và cơ thể con người 
đều có khoảng 70% nước. 
Chúng ta dù sinh ra nơi 
hải đảo xa xôi gắn liền với 
biển hay khuất nẻo trong 
rừng sâu núi thẳm cách 
biển muôn trùng thì biển 
vẫn hiện diện trong lòng, 
vỗ về yêu thương không 
phút nào nguôi ngoai. 
     Nước vốn là cội nguồn 
sự sống, mất nước là mất 
hết. Tầm quan trọng của 
nước đã được văn hóa 
truyền thống khắc họa 
thành biểu tượng giang 
sơn, nước non, sơn hà… 
những giá trị thường gắn 

kết đất nước, con người, 
truyền thống văn hóa với 
nước. Trên thực tế và từ 
trong bản chất, đất nước 
Việt Nam ta chủ yếu cấu 
thành bởi đất và nước 
(biển) kéo dài từ mũi Cà 
Mau đến địa đầu Móng 
Cái. Riêng nước với biển 
và sông ngòi chạy dọc, ôm 
trọn cơ thể của đất. Cơ địa 
văn hóa nước của Tổ quốc 
ngàn đời gắn liền với cây 
lúa nước, nuôi dưỡng con 
người và sản sinh ra nền 
văn minh lúa nước. Di sản 
văn hóa truyền thống từ 
bao đời đều không tách 
khỏi đời sống nông nghiệp, 
chu kỳ sinh học của biển 
làm hình thành nên nhiều 
tập quán văn hóa. Cây lúa 
nước sinh ra từ nước, tô 
thắm giang sơn, gấm vóc 
bằng thứ “linh khí” chắt 
chiu từ nước, khởi nguồn 
từ giọt mồ hôi đến ngọn 

nguồn nước thấm vào bên 
trong thân mình. Nước 
non ngàn dặm đi suốt 
chiều dài lịch sử dân tộc, 
đất đai, thổ nhưỡng, cuộc 
sống người dân… luôn 
song hành cùng với nhịp 
của nước, chịu ảnh hưởng 
bởi tâm thức biển. Thủy 
triều lên xuống trở thành 
nhịp sống trong nhiều tập 
tục văn hóa. Cuộc sống 
khởi nguồn từ biển và 
trở về với biển sau những 
chuyến đi xa. Cuộc đời của 
biển dài hơn cuộc đời mỗi 
người. Từ đó tạo đà cho 
mạch sống, tâm thức văn 
hóa biển vĩnh hằng soi rọi 
cuộc đời qua sự sống vô 
tận của biển. Nơi đầu sóng 
ngọn gió vẫn hằng ấp ủ 
những khát vọng ngàn đời 
của dân tộc trong xu thế 
vươn ra biển lớn.
     Biển một mặt chứa 
đựng, hứa hẹn những khát 
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khao, cháy bỏng vô biên, 
nơi không gian – thời 
gian dựng lên những bến 
đợi ngàn năm, một mặt 
đem tới những biến ảo, 
nguy cơ, thách thức khôn 
lường. Đứng trước biển ta 
thấy lòng chật hẹp và cũng 
mở rộng lòng mình để 
hướng tới bao la đất trời. 
Nhiều người dù chưa một 
lần ra biển, nhưng sóng 
biển vẫn vỗ về yêu thương 
từ trong lòng. Tự bản 
thân, biển khơi luôn vẫy 
gọi. Mỗi người như con 
sóng nhỏ lăn tăn giữa biển 
đời muôn trùng và biển 
trời vô biên. Lòng người 
vốn cũng mênh mang như 
lòng biển. Thiên kiến hẹp 
hòi, ích kỷ không phải bản 
chất bao dung của lòng 
biển cũng như lòng người. 
Mỗi khi cáu giận, người ta 
thường uống nước để giải 
tỏa nỗi niềm chất chứa. 
Làn nước mát lành xua 
đi sân hận, những uất 
ức tích tụ, ứ đọng 
từ bên trong, gột 
rửa tâm hồn 
thanh sạch. 
Nước cũng 
nhắc nhở ta 
nhớ về cội 
nguồn, lòng 
hướng thiện 
với bản chất 
mát lành của 
tâm biển. Dù 
có lúc biển lên 
cơn thịnh nộ, 
cùng với thủy 
triều lên xuống, 
những cơn bão 
giông có khả năng 
cuốn đi tất cả, nhưng 
sau cơn giông mặt biển 
lại hiền hòa, phẳng lặng 
trở lại, sóng biển xanh rập 
rờn trên cánh biếc giữa 

bầu trời lộng gió, chan 
hòa... Đó chính là bản 
tình ca diệu vợi của biển 
khơi với tính chất đối tỷ 
về hình tượng tạo nên bản 
chất không thay đổi. 
     “Biển trong lòng mỗi 
chúng ta” và trong lòng đất 
nước ta. Từ thuở Lạc Long 
Quân đưa 50 người con 
xuống biển cai quản giang 
sơn đi vào huyền thoại, 
lịch sử đất nước đã ký thác 
trên biển những ước vọng 
muôn đời. Chiến thắng 
Bạch Đằng vang dội non 
sông xuất phát bởi sự trợ 
giúp của biển. Biển trường 
tồn, dãi dầu mưa nắng 
cùng tình người không 
phai. Vị mặn của biển 
chát trên giọt mồ hôi tình 
người xứ sở. Biển gắn kết 
muôn đời với vận thế dân 
tộc. Hình thù 
hoa 

văn trang trí từ thời Văn 
Lang, Việt cổ đã chỉ ra cội 
nguồn của biển. Trong cả 
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, 
biển – nước ẩn nghĩa giang 
sơn muôn đời. 
     Trải qua lịch sử biết 
bao thăng trầm, biến đổi, 
dường như ta vẫn còn 
phụ lòng biển. Hàng loạt 
thành phố duyên hải bên 
bờ biển của đất nước hầu 
như vẫn chưa phát huy 
được thế mạnh của biển. 
Theo lý thuyết “Thiên nga 
cất cánh”, những thành 
phố duyên hải luôn nằm 
trong top đầu của bầy 
thiên nga, hấp dẫn những 
vùng khác bay theo. 
Trong khi ở nước ta, ngoài 
một số thành phố, như 
Quảng Ninh, Hải Phòng, 
Đà Nẵng, Quy Nhơn, 

Cần Thơ, Vũng 
Tàu, Nha 
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Trang, còn lại đều chưa tận 
dụng được lợi thế của biển. 
Sách Tiếng Việt dạy cho 
học sinh phổ thông đề cập 
tới ích lợi của biển bằng tư 
duy “cung cấp nguồn muối 
vô tận”, qua đó chứng tỏ tư 
duy biển của nhiều người 
còn lạc hậu, ấu trĩ đến 
chừng nào. Hoạt động khai 
thác mới dừng lại ở vận tải 
hàng hải, du lịch… những 
phương cách ăn mòn vào 
những gì có sẵn, hiện hữu, 
chưa vươn tới khả năng 
chuyển đổi giá trị. Đất 
nước chưa hiện thực hóa 
được chiến lược phát triển 
sâu về biển, từ tư duy kinh 
tế biển, khoa học công 
nghệ đại dương cho đến 
cách thức tận dụng, xây 
dựng những đô thị trên và 
dưới lòng biển, chuyển đổi 
giá trị hiện hữu thành vô 
hình … Vì thế, giấc mơ trở 
thành quốc gia mạnh về 
biển, giàu lên từ biển vẫn 
còn ở thì tương lai, với rất 
nhiều thử thách, khó khăn.
     Biển tiềm ẩn sức mạnh 
vô song, huyền bí, chứa 
đựng kho tàng bao la, vô 

tận cần tìm hiểu, khai 
phá, từ sản vật dưới lòng 
đại dương cho đến việc 
chuyển hóa toàn bộ giá 
trị, khả năng biến hóa của 
biển. Khát vọng chinh 
phục biển phải được thể 
hiện trong sách giáo khoa 
để cho thế hệ tương lai 
đất nước viết tiếp những 
bản hùng ca vẻ vang, huy 
hoàng về biển. Biển vừa 
đem tới cơ hội, vừa tiềm 
ẩn nguy cơ, thách thức. 
Sự biến ảo của biển chỉ 
rõ cơ hội đằng sau thách 
thức. “Con đường tơ lụa” 
trong quá khứ đã nối liền 
châu Á với châu Âu đi qua 
hàng chục quốc gia khác 
nhau, kéo dài gần 7.000 
km so với đường trên mặt 
đất. Con đường phát triển 
của hiện tại, tương lai 
chắc chắn sẽ nối liền năm 
châu, bốn biển. Nói cách 
khác, biển chính là con 
đường để đi vào lịch sử 
phồn vinh trong tương lai 
đất nước. Trong quá khứ, 
nhiều nhà hàng hải, khoa 
học từng tìm ra những 
lục địa mới, hứa hẹn cơ 

hội qua đại dương mênh 
mông, từ Magellan đến 
Christopher Columbus, 
từ John Cabot đến Trịnh 
Hòa... không ngoại trừ 
cả những con người vượt 
biển bất chấp hiểm nguy, 
rủi ro, đánh cược số mạng 
để tìm đến miền đất hứa. 
Nhiều người đã vĩnh viễn 
bị nhấn chìm trong lòng 
biển, nhiều cuộc đời mới 
cũng đã tái sinh. Biển là 
thế, vinh quang hay tủi 
nhục, nguy biến và cơ 
hội… Trên thực tế, cả kẻ 
thù và những người bạn 
ở xa ngàn dặm đều đến 
từ phía biển. Khi bóng tối 
đổ sụp, màn đêm buông 
xuống, biển đong đầy rủi 
ro, chất chứa nguy cơ… 
nhưng, chân trời, ánh 
sáng hừng đông cũng hắt 
lên từ hướng biển. Và đó 
chính là con đường mà 
chúng ta sẽ đi để giữ vững 
và khẳng định chủ quyền 
biển, đảo của Tổ quốc, để 
từng bước chinh phục và 
làm chủ biển khơi, xứng 
đáng với truyền thống lịch 
sử ngàn đời của dân tộc 
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Đảo thân yêu ơi giữa biển khơi nắng gió 
Mảnh đất bao đời ông cha trao lại 
Rạo rực trong lòng tiếng gọi Hoàng – Trường Sa 
Yêu dấu Gạc Ma, đảo thắm máu anh hùng 
Chốt tiền tiêu biển Đông , đây tên mình đất Việt 
Những chiến sỹ hải quân tay nắm chặt tay 
Kết vòng tròn giữ đảo 
Anh dũng kiên cường đuổi giặc xâm lăng 

Trường Sa ơi - Hoàng Sa 
Tàu ngư dân cần cù cùng lính biển hiên ngang 
Làm cột mốc, hải đăng tay giương cờ Tổ quốc 
Giữ biển đảo chủ quyền trước quân thù hung bạo 
Mỗi người lính, anh hùng một ngôi sao bừng sáng 
Kết thành vòng bất tử, soi sáng giữa đại dương 
Biển đảo anh hùng đất nước thân yêu 
Vang mãi chiến công những người con thầm lặng 
Hy sinh quên mình vì Tổ quốc thiêng liêng 
Mảnh đất thiêng liêng 
Biển đảo của ông cha trao lại 
Thế hệ hôm nay nguyện giữ vững trường tồn.

VMS -  outh

BÙI NGỌC DIỆP

Biển Đông
dậy sóng
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Một cuộc tình vừa mới chia tay
sao em phải khóc?

Em có nghĩ mình đang gặp may
từ giã những ngày mộng mỵ
nước mắt tan vào biển mặn

Đừng nghĩ em như con tàu cô đơn
con sóng mới 

đang vỗ bên mạn tàu mê mải
Lúc con tàu lắc lư qua lại

là gió mới đang về

Đừng để lòng mình tái tê
hãy về với biển 

Biển nhớ em không bờ không bến
Với tình yêu

biển không chết bao giờ.

NGUYỄN BÁ THANH 

Với tình yêu 
biển không chết bao giờ
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Trung Quốc

đổ thêm dầu
vào lửa

VIỆC TRUNG QUỐC HẠ ĐẶT TRÁI 
PHÉP GIÀN KHOAN HD-981 TẠI VÙNG 
ĐẶC QUYỀN KINH TẾ VÀ THỀM LỤC 
ĐỊA CỦA VIỆT NAM THEO CÔNG ƯỚC 
LIÊN HIỆP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982 
ĐƯỢC XEM LÀ HÀNH ĐỘNG “ĐỔ 
THÊM DẦU VÀO LỬA”, ĐỐT CHÁY CÁC 
NỖ LỰC GIẢI QUYẾT HÒA BÌNH VẤN 
ĐỀ BIỂN ĐÔNG.

PGS.TS. NGUYỄN CHU HỒI

Với tham vọng 
độc quyền 
khai thác 
nguồn dầu 

khí giàu có ở biển Đông, 
Trung Quốc đã đầu tư 
khoảng 952 triệu USD 
cho Tổng công ty Dầu 
khí quốc gia Trung Quốc 
(CNOOC) cùng với Tập 
đoàn Đóng tàu quốc gia 
Trung Quốc trong hơn 3 
năm chế tạo và đưa vào 
sử dụng giàn khoan biển 
sâu mang tên Haiyang 
Shiyou-981. Đây được 
xem là một “giàn khoan 
khủng”: Dài 114m, rộng 
90m, cao 137,8m và nặng 
31.000 tấn với diện tích 
boong rộng bằng một 
sân bóng đá chuẩn. Giàn 

khoan này gọi theo tiếng 
Việt là Hải Dương-981 
(HD-981), có khả năng 
khoan sâu tối đa 12.000 
m, chính thức được 
Trung Quốc đưa vào 
hoạt động ngày 9/5/2012 
và lần đầu tiên tiến hành 
khoan trên biển ở độ sâu 
1.500m tại một khu vực 
ở biển Đông, cách Hồng 
Kông 320km về phía 
Đông Nam. 
     Ngày 3/5/2014, Cục 
Hải sự Trung Quốc 
đơn phương ra thông 
báo hàng hải rằng giàn 
khoan HD-981 tiến hành 
khoan và tác nghiệp tại 
vị trí có tọa độ 15o29’58” 
vĩ Bắc - 111o12’06” kinh 
Đông từ ngày 2/5 đến 

nay. Khu vực Trung 
Quốc đang đặt trái phép 
giàn khoan HD-981 
nằm hoàn toàn trong 
vùng đặc quyền kinh tế 
và thềm lục địa của Việt 
Nam, cách bờ biển Việt 
Nam khoảng 120 hải lý. 
Khu vực này thuộc phạm 
vi bồn trũng dầu khí 
Hoàng Sa và thềm lục địa 
pháp lý của Việt Nam đã 
được biết là có tiềm năng 
dầu khí lớn. 
     Mượn cớ để bảo vệ 
và phục vụ giàn khoan 
HD-981, hơn một tháng 
qua, Trung Quốc thường 
xuyên duy trì tại hiện 
trường khoảng gần 120 
tàu, gồm khoảng 40 tàu 
Hải cảnh, khoảng hơn 30 

tàu vận tải và tàu kéo, 35-
40 tàu cá đồng thời vẫn 
có sự hiện diện thường 
trực của 6 tàu chiến. Việc 
đưa giàn khoan dân sự 
cùng tàu quân sự vào 
vùng biển quyền chủ 
quyền và quyền tài phán 
của Việt Nam, rồi còn 
hung hăng đâm va tàu 
chấp pháp, tàu đánh cá 
của ngư dân Việt Nam, 
gây hư tàu và thương tích 
cho các cán bộ kiểm ngư 
và ngư dân Việt Nam, 
Trung quốc thực sự đã 
lấy cớ tìm kiếm dầu để 
“đổ thêm dầu” đốt cháy 
các nỗ lực giải quyết hòa 
bình vấn đề biển Đông. 
     Vậy, bản chất vụ việc 
này như thế nào?

Giàn khoan HD 981 của Trung Quốc đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 
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THEO ĐUỔI “GIẤC MƠ 
TRUNG HOA” 
     Trong cuốn sách “Bàn 
về quyền lực biển”, Alfred 
Thayer Mahan có câu nói 
nổi tiếng: “Ai kiểm soát 
được biển, người đó sẽ kiểm 
soát được cả thế giới”. Câu 
nói trên đã được kiểm 
chứng thực tiễn từ hai cuộc 
đại chiến thế giới và qua vai 
trò chi phối của các nước 
lớn trên thế giới, đặc biệt là 
Mỹ và đồng minh ở thế kỷ 
19-20. Đối với Trung Quốc, 
mặc dù là một nước lớn, 
đông dân nhất, nhưng tiềm 
lực kinh tế và quốc phòng 
không phải quá mạnh và 
vấn đề nội bộ luôn phức 
tạp trong mọi thời đại. 
Cho nên, mục tiêu phục 
hưng dân tộc và giành 
vị trí trung tâm của một 
nước lớn trên bàn cờ thế 
giới đã manh nha qua các 
triều đại của Trung Quốc, 
và dần trở thành “Giấc 
mơ Trung Hoa”. 
     Khi chính thức nhậm 
chức Chủ tịch nước Trung 
Quốc, ông Tập Cận Bình 
đã tuyên bố về trách 
nhiệm tiếp tục thực hiện 
“Giấc mơ Trung Hoa” của 
các vị tiền bối, và ưu tiên 
giải quyết vấn đề biển, 
đảo. Các nhà quan sát 
phương Tây cho rằng việc 
hiện thực hóa “Giấc mơ 
Trung Hoa” sẽ là những 
“cơn ác mộng” cho các 
nước trong khu vực và 
trên thế giới. Trong khu 
vực biển Đông, ý đồ và 
mục tiêu cuối cùng của 
giấc mơ này sẽ là: “độc 
quyền” khai thác các 
nguồn tài nguyên, tiến tới 
“độc chiếm” biển Đông. 
Phát biểu trước Bộ Chính 
trị đảng Cộng sản Trung 

Quốc hôm 31/7/2013, ông 
Tập Cận Bình nói: “Nước 
này muốn giải quyết các 
tranh chấp trên biển một 
cách hòa bình thông qua 
đàm phán, song sẽ không 
thỏa hiệp về chủ quyền 
và cần phải tăng cường 
năng lực quốc phòng. 
Trung Quốc sẽ chuẩn bị để 
đối phó với các diễn biến 
phức tạp, củng cố năng 
lực bảo vệ quyền và lợi ích 
biển, kiên quyết bảo vệ 
các quyền và lợi ích biển”. 
Ông cũng nhấn mạnh, 
việc trở thành cường 
quốc biển là “nhiệm vụ 
quan trọng” của Trung 
Quốc bởi “đại dương và 
biển ngày càng có vị trí 
chiến lược quan trọng 
trong cuộc cạnh tranh 
toàn cầu ở các lĩnh vực 
chính trị, phát triển kinh 
tế, quân sự, khoa học và 
công nghệ”. Tuy nhiên, 
nước này sẽ trung thành 
với chính sách mỹ miều 
là “gác lại tranh chấp và 
cùng nhau phát triển” 
tại những khu vực Trung 
Quốc có yêu sách chủ 
quyền, đồng thời thúc đẩy 
hợp tác hữu nghị và đôi 
bên cùng có lợi. 

     Theo Jyrki Kallio, Viện 
Nghiên cứu các vấn đề 
quốc tế Phần Lan (4/2014): 
“Phòng thủ chiến lược và 
tấn công chiến thuật” là 
hình ảnh của chiến lược 
biển theo tư duy của Mao 
Trạch Đông và các nhà 
quân sự kinh điển của 
Trung Quốc coi việc “lừa 
đối phương” là một trong 
những chiến lược cơ bản, 
và bảo bối trong chính 
sách đối ngoại của Trung 
Quốc kể từ khi bắt đầu 
cải cách là “giấu mình chờ 
thời”. Cùng với việc tăng 
cường tiềm lực kinh tế và 
hiện đại hóa quân đội, ưu 
tiên xây dựng “hạm đội 
pháo đài”, Trung Quốc đã 
ngấm ngầm hợp thức hóa, 
chính trị hóa “Đường lưỡi 
bò 11 khúc đứt đoạn” do 
một công chức Đài Loan 
vẽ (khoảng năm 1947) 
để triển khai cái gọi là 
“Chiến lược lưỡi bò xanh” 
(tức chiến lược biển manh 
nha trong nội bộ từ năm 
1957) đối với khu vực biển 
Đông. Khi “trỗi dậy hòa 
bình” Trung Quốc đã có 
trong tay “cây gậy” (sức 
mạnh hải quân) và “củ 
cà rốt” (sức mạnh kinh 

tế đứng thứ 2 thế giới) và 
đang nổi lên như một nguy 
cơ đối với sự ổn định của 
trật tự quốc tế, và người ta 
liên tưởng đến câu nói của 
người Trung Quốc cổ đại 
“nói nhiều đến quỷ thì quỷ 
sẽ xuất hiện”.

THỰC HIỆN Ý ĐỒ “ĐỘC 
CHIẾM BIỂN ĐÔNG”
     Tiếp tục thực hiện 
“Giấc mơ Trung Hoa” 
với ý đồ “Độc chiếm biển 
Đông”, Trung Quốc đã 
triển khai nhiều bước 
đi với nước cờ “dùng đi, 
dùng lại” và cách tiếp cận 
khác nhau, như: Mở rộng 
biên giới quốc gia mềm, 
sử dụng quyền lực mềm 
và mượn cớ dân sự,... Họ 
đã chủ động chuẩn bị 
các “kịch bản” với nhiều 
“màn diễn” cụ thể khác 
nhau trên biển Đông, và 
luôn kiếm cớ đổ lỗi cho 
đối phương khi diễn “một 
màn mới”. Từ việc Trung 
Quốc chiếm đóng ½ quần 
đảo Hoàng Sa của Việt 
Nam (1956), đến sử dụng 
vũ lực chiếm giữ trái phép 
toàn bộ quần đảo này vào 
năm 1974; dùng vũ lực 
chiếm bãi cạn Gạc Ma 

Trung Quốc liên tục tăng cường sức mạnh quân sự âm mưu thực hiện hóa “Giấc mơ Trung Hoa”.
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thuộc quần đảo Trường Sa 
của Việt Nam (1988); cắt 
cáp tàu thăm dò dầu khí 
và bắt giữ ngư dân Việt 
Nam (2011) hoạt động trên 
vùng biển của Việt Nam và 
tuyên bố vùng cấm đánh cá 
vô lý trong vùng biển Việt 
Nam; phản đối Luật Biển 
của Việt Nam và thành 
lập thành phố cấp địa khu 
Tam Sa; mở thầu 9 lô dầu 
khí thuộc vùng đặc quyền 
kinh tế của Việt Nam trong 
những ngày cuối tháng 
6/2012,…Trong chuỗi các 
sự kiện trên, đáng chú ý là 
họ ngang nhiên công bố ra 
Liên hiệp quốc “Yêu sách 
phi lý về Đường lưỡi bò 9 
đoạn đứt khúc” vào năm 
2009, chiếm 80% diện tích 
biển Đông, vi phạm luật 
pháp quốc tế và chủ quyền 

của các quốc gia láng giềng 
quanh biển Đông, trong đó 
có Việt Nam. 
     Theo một số học giả: 
Dù lặp đi lặp lại, nhưng 
tất cả các nước cờ trên 
đều phục vụ cho hai mục 
đích chính: “biến không 
thành có” để hiện thực 
hóa các yêu sách chủ 
quyền vô lý của Trung 
Quốc trên biển Đông. 
Đồng thời, để chứng 
minh khả năng quản lý 
thực tế không gian đường 
lưỡi bò phi lý này, Trung 
Quốc đã triển khai hàng 
loạt hoạt động được che 
đậy và giả danh “dân sự” 
như nói trên. Bằng cách 
đó, Trung Quốc cũng 
chiếm bãi cạn Hoàng 
Nham (Scarborough) do 
Philippines tuyên bố chủ 

quyền (2012), chiếm bãi 
James do Malaysia tuyên 
bố chủ quyền (2013), và 
lần này Trung Quốc đưa 
giàn khoan “khủng” xâm 
phạm vùng đặc quyền 
kinh tế của Việt Nam. Sự 
việc này cần được xem xét 
như hai trường hợp trên, 
tính chất là xâm chiếm 
vùng biển các nước láng 
giềng để tạo ra các “tọa 
độ” an ninh có lợi cho họ, 
để khống chế các quốc 
gia láng giềng và sẽ “gặm 
nhấm dần” các vị trí chiến 
lược trên biển Đông. 
     Chính ông Vương Dĩ 
Lâm (Wang Yilin) - Chủ 
tịch Tổng công ty Dầu khí 
Hải Dương Trung Quốc 
(CNOOC) vào năm 2012 
đã từng úp mở nói: “Những 
giàn khoan biển sâu cỡ lớn 

là lãnh thổ quốc gia di động 
và là một vũ khí chiến lược 
của chúng tôi trong việc xúc 
tiến phát triển ngành công 
nghiệp dầu mỏ xa bờ”. Và 
bây giờ, sự hiện diện của 
“lãnh thổ di động” như vậy 
tại vùng đặc quyền kinh tế 
của Việt Nam cũng đồng 
nghĩa với việc Trung Quốc 
đã phát đi thông điệp: Bắt 
đầu và sẵn sàng xâm chiếm 
vùng biển của Việt Nam.  
     Các hành động khiêu 
khích liên tục của Trung 
Quốc gần đây và sự việc 
giàn khoan HD-981 hiện 
nay khiến tình hình biển 
Đông vừa dịu xuống về 
mặt hình thức, lại trở nên 
nóng hơn bao giờ hết. Và 
lần này, Trung Quốc vẫn 
dùng những chiêu thức cũ 
để xâm phạm chủ quyền, 
quyền chủ quyền và quyền 
tài phán đối với các vùng 
biển Việt Nam một cách 
ngang ngược và trắng trợn. 
Đối với Việt Nam, Trung 
Quốc đã không tôn trọng 
các thỏa thuận song phương 
và cam kết cấp cao giữa hai 
nước về 6 nguyên tắc giải 
quyết vấn đề trên biển ký 
tháng 10/ 2011. Việc đặt trái 
phép giàn khoan khủng với 
“chiêu bài” tìm kiếm khả 
năng dầu khí, rồi tiến tới 
thăm dò và khai thác ở khu 
vực nước sâu thuộc vùng 
đặc quyền kinh tế và thềm 
lục địa của Việt Nam, Trung 
Quốc đã vi phạm điều 74 
và điều 83 của Công ước 
Liên hiệp quốc về Luật Biển 
(UNCLOS) năm 1982. Đặc 
biệt, cách thức hành xử kiểu 
“nước lớn, trịch thượng” này 
sẽ từng bước làm xói mòn 
tình cảm và tình hữu nghị 
lâu đời vốn có của nhân dân 
hai nước Việt - Trung. 

“Đường lưỡi bò” do Trung Quốc vẽ nhằm chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền ở biển Đông.
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     Dư luận thế giới, trong 
nước Trung Quốc và ở 
nước ta đều cho rằng 
cùng với yêu sách phi lý về 
đường lưỡi bò và những 
hành động gây hấn gần 
đây, Trung Quốc đang tiến 
những bước đi nguy hiểm, 
đầy thách thức, bất chấp 
luật pháp quốc tế và công 
luận thế giới. Trong thời 
điểm các tổ chức pháp luật 
quốc tế của Liên hiệp quốc 
đang xem xét vụ kiện về 
Đường lưỡi bò, thì hành 
động của Trung Quốc như 
vậy không phù hợp với 
“Văn hóa ứng xử” của một 
quốc gia là thành viên Hội 
đồng Bảo an LHQ. Đặc 
biệt, Trung Quốc đang làm 
mất dần hình ảnh của một 
nước lớn có bề dày văn hóa 
lâu đời và đang đóng vai 
trò đầu tàu kinh tế ở châu 
Á trong lòng nhân dân các 
nước trong khu vực. 
Đối với khu vực, Trung 
Quốc đơn phương hành 
động đã vi phạm công 
khai Phương thức ứng 
xử đa phương trên Biển 
Đông (DOC) và thể hiện 
hành động không thiện chí 
trong việc xây dựng Bộ quy 
tắc ứng xử đa phương trên 
Biển Đông (COC), thách 
thức mọi nỗ lực của các 
quốc gia ASEAN về giải 
quyết hòa bình vấn đề Biển 
Đông. Điều này, chắc chắn 
khiến các nước trong khu 
vực Biển Đông và ASEAN 
đoàn kết lại, củng cố đội 
ngũ, tạo sức mạnh tổng 
hợp để ứng phó với mọi 
tình huống từ phía Trung 
Quốc gây ra. Theo Vũ 
Thành Công và Nguyễn 
Thế Phương (VietnamNet, 
2014): Đây là một nước cờ 
mà Trung Quốc liên tục 

đẩy mạnh từ khi công bố 
“đường lưỡi bò” năm 2009 
đến nay với mục đích thâu 
tóm tất cả các khu vực 
trong “đường lưỡi bò” vốn 
không hề tranh chấp trở 
thành vùng tranh chấp. 
Sau đó sẽ đòi hỏi trên bàn 
đàm phán. 
     Chính Trung Quốc, 
với thái độ hung hăng, 
“dương Đông, kích Tây” 
bắt nạt các nước láng 
giềng và thách thức luật 
pháp quốc tế trong thời 
gian vừa qua đã khiến Mỹ 
- đối thủ cạnh tranh với 
Trung Quốc, quyết tâm 
chuyển trục an ninh về 
Đông Á- Thái Bình Dương 
và tăng cường hiện diện 
quân đội ở khu vực biển 
Đông. Như một phản ứng 
tự nhiên, các nước bị áp 
đặt chính trị cường quyền 
trong khu vực rất dễ “ngả” 
nhiều hơn sang Mỹ và các 
cường quốc khác để bảo 
vệ lợi ích chính đáng của 
Tổ quốc họ, dù rất muốn 
“bán anh em xa, mua láng 
giềng gần”. Há chăng đây 
không phải là bài học 
đắt giá trong dài hạn mà 
Trung Quốc nên tĩnh tâm 
suy nghĩ!

KHÔNG ĐỂ TRUNG 
QUỐC “ĐƯỢC ĐẰNG 
CHÂN, LÂN ĐẰNG ĐẦU” 
     Với tính chất và bản 
chất vấn đề nói trên, Việt 
Nam phải kiên quyết và 
kiên trì giải quyết vấn đề 
nguy hiểm này. Trước hết, 
yêu cầu phía Trung Quốc 
kiềm chế, không nên đổ lỗi 
cho một nước bé khi mình 
là nước lớn; dừng ngay 
những hành động hung 
hăng đâm va tàu chấp 
pháp của Việt Nam; ngồi 
vào bàn đàm phán theo 
tinh thần “vừa là đồng 
chí, vừa là anh em”. Đừng 
để phương châm 16 chữ: 
“láng giềng hữu nghị, hợp 
tác toàn diện, ổn định lâu 
dài, hướng tới tương lai” 
và tinh thần 4 tốt: “láng 
giềng tốt, bạn bè tốt, đồng 
chí tốt, đối tác tốt” trở 
thành những khẩu hiệu 
đầu lưỡi. Phía Trung Quốc 
không nên để một việc làm 
không có giá trị pháp lý 
quốc tế, không phù hợp 
với xu thế của khu vực và 
truyền thống hữu nghị hai 
nước Việt-Trung như vậy 
tồn tại lâu. 
     Trung Quốc không 
nên để các vấn đề trên 

biển ảnh hưởng đến kinh 
tế khu vực, làm mất bạn 
bè gần. Thiết nghĩ, muốn 
bành trướng ở xa thì cũng 
phải tính đến và củng cố 
an toàn “sân nhà và sân 
láng giềng”. Khi mình đã 
đủ mạnh, sao lại chưa thể 
sẵn sàng nhượng bộ đôi 
chút với các nước láng 
giềng, vấn đề gì chưa rõ 
thì đàm phán làm cho rõ, 
không ngày một ngày hai. 
Đừng biến Trung Quốc 
XHCN thành “Đế quốc 
kiểu mới” trong thế kỷ 21 
ở biển Đông với một ấn 
tượng xấu “vừa ăn cướp, 
vừa la làng”!
     Đường lưỡi bò phi 
lý Trung Quốc công bố 
viền theo rìa trong của 
một cấu trúc “Bồn trũng 
nước sâu” chiếm trên 50% 
diện tích đáy Biển Đông 
(độ sâu trung bình toàn 
bồn là 1.800m) và phần 
lưỡi bò phía Nam “liếm” 
tiếp xuống thềm lục địa 
của Malaysia và vùng đặc 
quyền kinh tế của Indone-
sia (gần quần đảo Natu-
na). Biển Đông được coi là 
một trong năm bồn trũng 
chứa dầu khí lớn nhất thế 
giới và bồn trũng nước 
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sâu này là khu vực giàu tài 
nguyên thiên nhiên nhất, 
trong đó có triển vọng dầu 
khí lớn. Các khu vực thềm 
lục địa có tiềm năng dầu 
khí cao là các bồn trũng 
Brunei - Saba, Sarawak, 
Malay, Pattani Thái, Nam 
Côn Sơn, Mê Công, sông 
Hồng, cửa sông Châu 
Giang. Hiện nay, hầu hết 
các nước trong khu vực 
đều là những nước khai 
thác và sản xuất dầu khí 
từ biển như Trung Quốc, 
Việt Nam, Malaysia, 
Brunei, Indonesia, Thái 
Lan,… trong đó Indonesia 
là thành viên của OPEC. 
     Theo đánh giá của Bộ 
Năng lượng Mỹ, lượng 
dự trữ dầu đã được kiểm 
chứng ở biển Đông là 7 tỷ 
thùng với khả năng sản 
xuất 2,5 triệu thùng/ngày. 
Theo đánh giá của Trung 
Quốc, trữ lượng dầu khí ở 
biển Đông khoảng 213 tỷ 
thùng, trong đó trữ lượng 
dầu tại quần đảo Trường 
Sa có thể lên tới 105 tỷ 
thùng. Với trữ lượng này 
và sản lượng khai thác có 

thể đạt khoảng 18,5 triệu 
tấn/năm duy trì được 
trong vòng 15 - 20 năm 
tới. Ngoài ra, theo các 
chuyên gia Nga thì khu 
vực vùng biển Hoàng Sa 
và Trường Sa còn chứa 
đựng băng cháy (khí 
hydrat metan đóng băng) 
với trữ lượng loại tài 
nguyên này trên thế giới 
ngang bằng với trữ lượng 
dầu khí và đang được coi 
là nguồn năng lượng thay 
thế dầu khí trong tương 
lai gần. Chính tiềm năng 
dầu khí chưa được khai 
thác được coi là một nhân 
tố quan trọng làm tăng 
thêm các yêu sách chủ 
quyền đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa, Trường Sa 
và các vùng biển quanh 
hai quần đảo. Rõ ràng vấn 
đề tìm kiếm dầu khí chỉ 
là cái cớ để Trung Quốc 
giương một mũi tên bắn 
hai đích - kinh tế và chủ 
quyền biển. 
     Trung Quốc là quốc 
gia tham gia ký kết Công 
ước Luật Biển 1982, lại 
là thành viên Hội đồng 

Bảo an LHQ, nên họ phải 
gương mẫu tuân thủ các 
quy định của Công ước, 
cũng như phải tôn trọng 
quyền chủ quyền và quyền 
tài phán đối với thềm lục 
địa và vùng đặc quyền 
kinh tế 200 hải lý của 
Việt Nam. Chưa nói đến 
việc khai thác dầu có ảnh 
hưởng gì đến các mỏ dầu 
khác của Việt Nam hay 
không mà việc tìm kiếm, 
thăm dò và tiến tới khai 
thác dầu ở khu vực nước 
sâu này chính là khai thác 
“tranh” mỏ dầu khí của 
Việt Nam. Đây là một 
hành động vào nhà người 
khác lấy đồ rồi!
     Để giải quyết sự việc 
và ngăn ngừa không để 
tái diễn những hành 
động tương tự, bảo vệ 
chủ quyền quốc gia, giữ 
gìn tình hữu nghị và tình 
cảm giữa hai dân tộc và 
nhân dân hai nước, Người 
phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Lê Hải Bình đã tái khẳng 
định, Việt Nam có đầy đủ 
bằng chứng lịch sử và cơ 
sở pháp lý khẳng định chủ 

quyền của mình đối với 
hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa, cũng như 
quyền chủ quyền và quyền 
tài phán đối với vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục 
địa được xác định phù 
hợp với Công ước Liên 
Hiệp Quốc về Luật Biển 
năm 1982.
     Trong cuộc điện đàm 
với Ủy viên Quốc vụ 
Trung Quốc Dương Khiết 
Trì, Phó thủ tướng, Bộ 
trưởng Ngoại giao Việt 
Nam Phạm Bình Minh 
cũng đã gọi động thái của 
Bắc Kinh là bất hợp pháp 
và yêu cầu Trung Quốc 
rút giàn khoan. Ông cũng 
cho biết, Việt Nam sẽ áp 
dụng mọi biện pháp phù 
hợp cần thiết để bảo vệ 
các quyền và lợi ích chính 
đáng của mình. Đồng 
thời, Việt Nam cũng luôn 
thể hiện thiện chí, kiên 
trì giải quyết thỏa đáng 
bất đồng thông qua đàm 
phán, đối thoại và các biện 
pháp hòa bình khác. 
     Ngày 9/5, Tổng thư 
ký Liên hiệp quốc Ban 
Ki-moon bày tỏ quan ngại 
về tình hình căng thẳng 
trên biển Đông, đồng thời 
kêu gọi các bên “kiềm chế 
tối đa” và giải quyết bằng 
con đường hòa bình. Ngày 
10/5, các Bộ trưởng ngoại 
giao Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) 
đã ra tuyên bố chung về 
tình hình biển Đông, bày 
tỏ quan ngại sâu sắc về các 
vụ việc đang diễn ra trên 
biển Đông, làm gia tăng 
tình hình căng thẳng ở 
khu vực. Các Bộ trưởng 
yêu cầu các bên liên quan, 
trên cơ sở tuân thủ các 
nguyên tắc đã được thừa 
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nhận chung của luật pháp 
quốc tế và Công ước Luật 
Biển 1982, thực hiện kiềm 
chế và tránh có các hành 
động có thể làm phương 
hại đến hòa bình, ổn định 
ở khu vực và giải quyết 
các tranh chấp bằng biện 
pháp hòa bình, không sử 
dụng hoặc đe dọa sử dụng 
vũ lực. Đồng thời khẳng 
định tầm quan trọng của 
việc duy trì hòa bình và 
ổn định, an ninh, an toàn 
hàng hải, tự do hàng hải và 
hàng không ở biển Đông, 
tuân thủ Tuyên bố Nguyên 
tắc 6 điểm của ASEAN về 
biển Đông và Tuyên bố 
chung Cấp cao ASEAN-
Trung Quốc lần thứ 15, kỷ 
niệm 10 năm Tuyên bố về 
Ứng xử của các bên ở biển 
Đông (DOC). 
     Tại phiên họp toàn thể 
Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 24 diễn ra ngày 
11/5 tại Thủ  đô Nay Pyi 
Taw (Myanmar), Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng 
đã có bài phát biểu quan 
trọng, chia sẻ nhiều quan 
điểm về những vấn đề lớn 
của ASEAN liên quan đến 
Lộ trình xây dựng Cộng 
đồng ASEAN; tương lai 
Cộng đồng ASEAN; định 
hướng quan hệ đối ngoại 
của ASEAN. Trong các 
nội dung nêu trên, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng 
đặc biệt nhấn mạnh đến 
vấn đề về hòa bình và an 
ninh khu vực, cụ thể là 
những diễn biến phức tạp, 
nghiêm trọng gần đây ở 
biển Đông, nhất là việc 
Trung Quốc ngang nhiên 
đưa giàn khoan nước sâu 
cùng hơn 80 tàu vũ trang, 
tàu quân sự và máy bay 
hộ tống đi vào vùng biển 

Việt Nam và hạ đặt giàn 
khoan này tại vị trí nằm 
sâu trên 80 hải lý trong 
thềm lục địa và vùng đặc 
quyền kinh tế của Việt 
Nam theo Công ước Liên 
Hợp Quốc về Luật Biển 
1982. Thủ tướng khẳng 
định: Việt Nam đặc biệt 
coi trọng và luôn làm hết 
sức mình để gìn giữ và 
tăng cường quan hệ hữu 
nghị tốt đẹp với Trung 
Quốc. Việt Nam luôn 
chân thành mong muốn 
cùng với Trung Quốc giải 
quyết các tranh chấp bằng 
biện pháp hòa bình trên 
cơ sở luật pháp quốc tế, 
bình đẳng và tôn trọng lẫn 
nhau vì lợi ích của nhân 
dân hai nước, vì hòa bình, 
ổn định của khu vực và 
thế giới. Song, lãnh thổ 
là thiêng liêng, Việt Nam 
cực lực phản đối các hành 
động xâm phạm và kiên 
quyết bảo vệ chủ quyền 
quốc gia và lợi ích chính 
đáng của mình phù hợp 
với luật pháp quốc tế. Ông 
bày tỏ: “Chúng tôi trân 
trọng cám ơn và khẩn thiết 
kêu gọi các nước ASEAN, 
các nước trên thế giới, các 
cá nhân và tổ chức quốc 
tế tiếp tục lên tiếng phản 
đối hành động xâm phạm 
nghiêm trọng nêu trên và 
ủng hộ yêu cầu hợp pháp, 
chính đáng của Việt Nam”. 
     Một nước nhỏ như Việt 
Nam, để không nhỏ yếu 
rất cần sức mạnh đại đoàn 
kết dân tộc, trong và ngoài 
nước, với các nước trong 
khu vực và trên toàn thế 
giới. Hành vi sai trái của 
phía Trung Quốc thách 
thức toàn thế giới, gây bất 
ổn định khu vực, thái độ 
của Chính phủ Việt Nam 

đã rõ ràng và kịp thời, 
và đang có những bước 
đi cần thiết. Hơn lúc nào 
hết, người Việt trong và 
ngoài nước, người dân 
yêu chuộng hòa bình trên 
toàn thế giới hãy sát cánh 
với Chính phủ Việt Nam, 
làm rõ âm mưu, thủ đoạn 
ngang ngược của phía 
Trung Quốc trong việc 
đơn phương giải quyết 
các vấn đề ở biển Đông 
nói chung và đối với Việt 
Nam nói riêng. 
     Bên cạnh đoàn kết dân 
tộc cần sát cánh cùng các 
nước ASEAN để gia tăng 
sức mạnh đoàn kết toàn 
khu vực, vì Việt Nam sẽ 
không phải là “nạn nhân” 
đơn nhất của các thế lực 
cường quyền trong khu 
vực. Mặt khác, cần tuyên 
truyền sâu rộng trong mọi 
tầng lớp nhân dân hiểu rõ 
bản chất vấn đề, hiến kế 
và ủng hộ chủ trương giải 
quyết của Chính phủ, lên 
án những hành vi sai trái, 
đe dọa vũ lực và sử dụng vũ 
lực của phía Trung Quốc. 
Đưa những hình ảnh bằng 
chứng về sự hung hăng, 
ngang ngược cho cộng 
đồng thế giới biết. 
     Kiên định tiếp cận các 
giải pháp hòa bình, nhưng 
không từ bỏ quyền tự vệ 
chính đáng theo quy định 
của Hiến Chương LHQ. 
Đặc biệt, nên có thư chính 
thức thông báo cho Tổng 
thư ký Liên hiệp quốc và 
bảo lưu như một văn bản 
pháp lý theo tập quán luật 
pháp quốc tế. Vấn đề chủ 
quyền biển, đảo của Việt 
Nam trong biển Đông là 
vấn đề phức tạp và dài 
lâu, đối tác tranh chấp 
chủ quyền lớn mạnh, tính 

toán kỹ, liều lĩnh và muốn 
“bẫy” ta để họ làm “việc 
đã rồi”. Cho nên, cùng với 
việc chúng ta tiếp tục kiên 
trì và kiềm chế, cần sớm 
đưa sự việc này ra Trọng 
tài pháp lý Quốc tế để 
“thà mất lòng trước, còn 
hơn được lòng sau”. Bằng 
cách đó, hai bên sẽ giữ 
được quan hệ hữu nghị 
dài lâu, xây dựng được 
lòng tin chiến lược, tôn 
trọng chủ quyền của nhau, 
tồn tại hòa bình và cùng 
có lợi. Thậm chí nhân 
dịp này nên xem xét toàn 
diện quan hệ không chỉ 
trên biển, mà cả quan hệ 
kinh tế chung nữa để chủ 
động tránh sự “xâm lược 
về kinh tế” đã manh nha. 
Biến thách thức thành cơ 
hội bằng cách tăng cường 
liên kết, hợp tác với các 
nước khác trong khu vực 
và trên thế giới để giải 
quyết vấn đề biển và kinh 
tế đất nước trong dài hạn.
     Ngoài ra, các lực lượng 
chấp pháp và ngư dân ta 
tiếp tục bám biển thực 
hiện các hoạt động kiểm 
soát và sản xuất như 
thường lệ ở những vùng 
biển và trên những ngư 
trường truyền thống bao 
đời nay. Đặc biệt, đối với 
vùng biển của ta có giàn 
khoan HD-981 hạ đặt trái 
phép, để tạo ra “tương kế 
tựu kế” trong việc ứng xử 
với sự việc vô lý nói trên 
của phía Trung Quốc. Tôi 
tin rằng Trung Quốc sẽ 
phải rút giàn khoan ra 
khỏi vùng đặc quyền kinh 
tế của Việt Nam nếu họ 
muốn bảo vệ danh dự của 
một nước lớn. 
     Biển bạc của ta do nhân 
dân ta làm chủ! 
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Làng biển
Phú Yên
& gánh nặng

LÊ BIẾT

SỨC ÉP CHI PHÍ CHUYẾN BIỂN TĂNG CAO GIỮA LÚC 
CAO ĐIỂM MÙA CÁ KHIẾN NGƯ DÂN ĐÁNH BẮT CÁ 

NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở PHÚ YÊN CHẤP NHẬN VAY TIỀN 
NÓNG. CÁC CHUYẾN BIỂN CŨNG VÌ THẾ MÀ GIA TĂNG 

GÁNH NẶNG CHI PHÍ KHI NGƯ DÂN PHẢI “CÕNG” 
THÊM TIỀN LÃI PHẢI TRẢ CHO TÍN DỤNG ĐEN.
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Làng biển ở phường 
6, TP. Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên lúc nào 
cũng bình lặng, yên 

ả. Những chuyến biển xa, 
dài ngày khiến ngôi làng 
chỉ còn lại phụ nữ và trẻ 
em. Thế nhưng, đằng sau vẻ 
bình yên đó là những câu 
chuyện khiến mọi gia đình 
ngư dân đều lo âu.  Phường 
6 được xem là một trong 
những nơi khai thác lượng 
cá ngừ đại dương lớn nhất 
Phú Yên. Thế nhưng, những 
ngư dân sống trong cái nôi 
của nghề câu cá ngừ đại 
dương đã phải vay nóng mới 
đủ chi phí cho mỗi phiên 
biển. Tàu nhỏ, mức vay ở vài 
triệu đồng. Tàu lớn, đánh 
bắt xa bờ, chi phí đi biển từ 
150 triệu đến 200 triệu đồng 
thì khoản vay nóng sẽ lên 
hàng chục triệu đồng. Vì 
tiền được trao ngay cho ngư 
dân nên mức lãi họ phải trả 
cũng cao ngất ngưởng. Bà 
Nguyễn Thị Điểu, chủ tàu cá 
PY 92628 ở phường 6, TP. 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho 
biết: “Người lấy rẻ thì lãi là 
10 - 15%, người lấy mắc thì 

30 - 40%. Giờ có mắc mấy 
cũng phải mượn tiền mà đi 
biển, bắt cá về rồi đắp đổi, 
nợ nần. Chứ ở nhà thì đâu có 
gì làm. Do đó, tiền cao tiền 
thấp gì cũng phải mượn”.
     Một khi đã bước vào mùa 
đi biển thì ngư dân không 
còn lựa chọn nào khác. Cơn 
khát vốn càng nóng và lan 
rộng hơn ở các vùng biển 
mỗi khi bước vào mùa cá 
mới. Số tiền để đóng mới 
một tàu cá công suất trên 
90CV hiện nay vào khoảng 
1,5 tỷ. Chỉ tính riêng chi phí 
sửa chữa, tu dưỡng hằng 
năm “bắt buộc phải làm” ở 
mỗi con tàu đã lên tới hàng 
chục triệu đồng. Trong khi 
đó, số vốn tự tích lũy của 
các gia đình ven biển không 
là bao. Thiếu vốn, họ buộc 
phải vay tiền. Số hộ vay vốn 
từ ngân hàng thì ít mà vay 
nóng bên ngoài theo dạng 
tín dụng đen thì nhiều. Tình 
trạng này đã xảy ra, kéo dài 
từ nhiều năm. Ông Phan 
Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp 
đoàn nghề cá phường 6, TP. 
Tuy Hòa bày tỏ: “Dân biển 
đi mỗi chuyến như vậy giá 

thành rất cao. Ngư trường 
của mình hiện giờ cũng 
nhiều khó khăn. Giá nhiên 
liệu mỗi ngày mỗi tăng. Tuy 
Nhà nước đã có chính sách 
hỗ trợ nhưng dường như là 
chưa đủ. Chúng tôi mong 
muốn Nhà nước quan tâm, 
hỗ trợ thêm để bà con chúng 
tôi yên tâm bám biển, sản 
xuất và cũng góp phần bảo 
vệ biển đảo quê hương”.
     Cả nước có 128 ngàn tàu 
cá. Trong đó, tàu khai thác 
xa bờ chiếm 15%. Riêng 
Phú Yên đã có gần 1000 tàu 
đánh bắt cá ngừ đại dương, 
góp phần tạo tăng trưởng 
cho nghề cá. Tuy nhiên, giá 
trị của tăng trưởng, nếu 
xét ở bài toán thu nhập của 
ngư dân thì chưa phải là 
cao, nhất là khi ngư dân 
phải vay nóng để có tiền đi 
biển. Tín dụng ở làng biển 
đang là vấn đề lớn trước 
yêu cầu nâng cao hiệu 
quả nghề cá. Giải quyết 
tín dụng đen ở vùng biển, 
không chỉ riêng ngư dân, 
Nhà nước mà rất cần sự hỗ 
trợ đủ mạnh từ phía doanh 
nghiệp thủy sản 

KINH TẾ BIỂN
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Phát triển dịch vụ 
Logistics

TIỀM NĂNG LỢI THẾ
     Có tới 80% lượng hàng 
hóa xuất nhập khẩu toàn 
cầu được vận chuyển 
bằng đường biển, vì vậy 
lĩnh vực giao nhận vận 
tải hàng hóa bằng đường 
biển chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, đồng thời 
nó kết nối trực tiếp với 
hầu hết các phương thức 
vận tải khác như đường 
bộ, đường sắt, đường 
thủy nội địa, đường hàng 
không, hình thành nên 
mạng lưới logistics quốc 
gia và quốc tế.
     Trong Quy hoạch phát 
triển hệ thống cảng biển 
Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 
2030, được phê duyệt 
ngày 24/12/2009, dịch vụ 
logistics được nhìn nhận 
là một nhân tố quan 
trọng đảm bảo sự kết 
nối liên hoàn giữa cảng 
biển với mạng giao thông 
quốc gia và đầu mối lo-
gistics ở khu vực; hướng 
tới xây dựng trung tâm 
phân phối hàng hóa, dịch 
vụ logistics tại các cảng 

đầu mối khu vực, cảng 
cửa ngõ quốc tế nhằm 
nâng cao năng lực, hiệu 
quả khai thác. Còn tại 
Quy hoạch phát triển vận 
tải biển Việt Nam đến 
năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, được Thủ 
tướng Chính phủ phê 
duyệt ngày 15/10/2009, 
dịch vụ logistics hướng 
tới mục tiêu kết nối đồng 
bộ, liên hoàn và hiệu quả 
với hệ thống vận tải và 
các dịch vụ hỗ trợ khác, 
đóng vai trò quan trọng 
tại các cảng biển, đặc 
biệt là các cảng cửa ngõ 
quốc tế ở các vùng kinh 
tế trọng điểm. Về định 
hướng phát triển, phát 
triển dịch vụ hỗ trợ vận 
tải biển đồng bộ, đặc biệt 
là dịch vụ logistics, dịch 
vụ vận tải đa phương 
thức với chất lượng cao, 
hướng đến dịch vụ trọn 
gói và mở rộng ra nước 
ngoài đáp ứng yêu cầu 
hội nhập… 
     Với đường bờ biển 
dài 3.260km, có trên 
17.000km đường bộ, 
hơn 3.200km đường sắt, 

THEO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB), TỪ NĂM 
2009 ĐẾN NAY, VIỆT NAM ĐỨNG Ở MỨC TRUNG 

BÌNH KHÁ TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI VỀ 
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LOGISTICS. 

TUY NHIÊN, CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS 
VIỆT NAM CÒN CÁCH KHÁ XA SO VỚI DOANH 

NGHIỆP NƯỚC NGOÀI VỀ NĂNG LỰC, VỐN, 
MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG, TÍNH CHUYÊN 

NGHIỆP TRONG VIỆC THAM GIA VẬN HÀNH 
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU.

HỒNG HẠNH 
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42.000km đường thủy, 
55 cảng biển với 222 bến 
cảng, 20 sân bay và hàng 
trăm cửa khẩu quốc tế, 
quốc gia, Việt Nam có 
đủ điều kiện cần để phát 
triển dịch vụ logistics.  
Theo con số thống kê, 
dịch vụ logistics ở Việt 
Nam hiện chiếm 15 - 
20% GDP. Điều này cho 
thấy, dịch vụ logistics có 
ý nghĩa quan trọng và 
việc giảm chi phí này sẽ 
góp phần tạo lợi thế cạnh 
tranh cho hàng hóa, dịch 
vụ của doanh nghiệp 
trong nước. 
     Sau khi gia nhập Tổ 
chức Thương mại thế 
giới (WTO), Việt Nam 
đã có nhiều bước đột phá 
trong đầu tư vào lĩnh 
vực hạ tầng giao thông, 
đặc biệt đầu tư mạnh 
cho phát triển cảng 
biển, trong đó có các 
cảng nước sâu với trình 
độ khai thác và quản lý 
ngang tầm khu vực; xây 
dựng mới, cải tạo đường 
hậu phương sau cảng; 
phát triển thêm các cảng 

cạn (ICD), các trung tâm 
phân phối hàng hóa, dịch 
vụ logistics, mở rộng hệ 
thống kho bãi hiện đại... 
Hiện đã có trên 40 hãng 
tàu quốc tế có “máu mặt” 
đang khai thác các tuyến 
vận tải kết nối Việt Nam 
với toàn cầu. 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN 
     Hiện đã có trên 1.000 
doanh nghiệp đăng ký 
kinh doanh trong lĩnh 
vực logistics. Số lượng 
doanh nghiệp tuy đông 
nhưng chủ yếu là các 
doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, tiềm lực tài chính 
yếu. Giữa các doanh 
nghiệp thiếu sự gắn kết; 
nguồn nhân lực thiếu 
kinh nghiệm và tính 
chuyên nghiệp, mới chỉ 
dừng ở vai trò cung cấp 
dịch vụ cơ bản, cạnh 
tranh về giá là chủ yếu, 
ít giá trị gia tăng nên chỉ 
gia công lại cho các công 
ty 3PL, 4PL nước ngoài… 
     Mặt khác, hạ tầng 
giao thông vận tải nước 
ta tuy đã được quan 

tâm đầu tư nhưng chưa 
tương xứng với tốc độ 
phát triển kinh tế - xã 
hội, không đồng bộ, đặc 
biệt chưa tạo ra hành 
lang vận tải đa phương 
thức trong khi nhu cầu 
trung chuyển chất lượng 
cao cho hàng hóa giữa 
các phương thức ngày 
càng lớn. Bên cạnh đó, 
mặc dù số tiền dành 
cho đầu tư xây dựng 
cảng biển không hề 
nhỏ, nhưng đến nay 
theo đúng nghĩa, Việt 
Nam chưa có cảng biển 
chuyên dụng hiện đại 
nào, chưa có cảng trung 
chuyển quốc tế cũng như 
không có đô thị cảng; 
công nghệ thông tin 
chưa hỗ trợ hiệu quả nên 
chi phí logistics tại Việt 
Nam khá cao, chiếm 
25% GDP (ở các nước 
phát triển chỉ 9 - 15%), 
trong đó chi phí vận 
tải chiếm 30 - 40% giá 
thành sản phẩm (tỷ lệ 
này ở các quốc gia khác 
là 15%), gây tác động 
tiêu cực đến khả năng 
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cạnh tranh hàng hóa, 
dịch vụ của các doanh 
nghiệp Việt Nam trên 
trường quốc tế. Ngoài 
ra, cơ chế, chính sách 
của Nhà nước chưa đồng 
bộ, chưa tạo hành lang 
pháp lý thông thoáng hỗ 
trợ tối đa ngành logistics 
phát triển. 
     Để dần khẳng định 
vị thế của mình trong 
việc cạnh tranh với các 
doanh nghiệp logistics 
nước ngoài, đồng thời có 
thể trụ vững khi thời hạn 
mở cửa thị trường đối 
với một số phân ngành 
dịch vụ vào năm 2014 đã 
đến, các doanh nghiệp 
logistics Việt Nam phải 
có khả năng đảm đương 
được toàn bộ các khâu 
trong chuỗi cung ứng. 
Do vậy, việc xây dựng 
“Đề án phát triển dịch vụ 
logistics trong lĩnh vực 
vận tải biển Việt Nam 
đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030” là 
phù hợp với định hướng 
phát triển chung của 
kinh tế - xã hội.

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 
NĂM 2020
     Tại Quyết định số 
175/QĐ-TTg, ngày 
27/01/2011, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt 
Chiến lược tổng thể phát 
triển khu vực dịch vụ 
của Việt Nam đến năm 
2020. 
     Trong đó, nhiệm 
vụ chủ yếu giai đoạn 
2011–2015 là phát triển 
mạnh các lĩnh vực dịch 
vụ có tiềm năng và lợi 
thế, các ngành dịch vụ 
có hàm lượng khoa học 
và công nghệ cao mang 
lại giá trị gia tăng cao, 
bao gồm: Dịch vụ công 
nghệ thông tin và truyền 
thông, dịch vụ giáo dục, 
dịch vụ logistics, dịch vụ 
tài chính, dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh, dịch vụ du 
lịch, dịch vụ vận tải, dịch 
vụ phân phối, dịch vụ 
khoa học & công nghệ, 
dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe. 
     Xây dựng và hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng của 
khu vực dịch vụ, tạo tiền 

đề phát triển nhanh, bền 
vững và toàn diện khu 
vực dịch vụ trong giai 
đoạn tiếp sau thông qua 
việc tập trung phát triển 
có trọng điểm các ngành 
dịch vụ “cơ sở hạ tầng” 
bao gồm: Công nghệ 
thông tin truyền thông, 
dịch vụ giáo dục, dịch 
vụ logistics, dịch vụ tài 
chính và dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh. 
     Đối với giai đoạn 
2016–2020, các nhiệm 
vụ chủ yếu được đề ra 
bao gồm: Phát triển 
mạnh mẽ, toàn diện và 
bền vững khu vực dịch 
vụ trên cơ sở phát huy 
hiệu quả dịch vụ “cơ sở 
hạ tầng” đã được tăng 
cường và hoàn thiện; 
khai thác tối đa nhu 
cầu về dịch vụ được gia 
tăng trong giai đoạn 
2011–2015; các lĩnh vực 
dịch vụ tiếp tục được tập 
trung phát triển gồm: 
Công nghệ thông tin và 
truyền thông, tài chính, 
logistics, hỗ trợ kinh 
doanh, giáo dục bậc cao, 
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chăm sóc sức khỏe chất 
lượng cao và du lịch. 
Đến năm 2020, định 
hướng cơ bản phát triển 
lĩnh vực dịch vụ logis-
tics là: (i) Coi logistics 
là yếu tố then chốt thúc 
đẩy phát triển sản xuất 
hệ thống phân phối các 
ngành dịch vụ khác và 
lưu thông hàng hóa trong 
nước và xuất nhập khẩu; 
(ii) Hình thành dịch vụ 
trọn gói 3PL (integrated 
3PL); phát triển logistics 
điện tử (e-logistics) cùng 
với thương mại điện tử 
và quản trị chuỗi cung 
ứng hiệu quả và thân 
thiện; (iii) Tốc độ tăng 
trưởng thị trường logis-
tics đạt 20 - 25% năm; 
tỷ lệ thuê ngoài logistics 
(outsourcing logistics) 
đến năm 2020 là 40%. 
Về dịch vụ vận tải, phát 
triển hợp lý các phương 
thức vận tải đường bộ, 

đường sắt, đường biển, 
đường thủy nội địa và 
đường hàng không. Xây 
dựng chính sách khuyến 
khích mọi thành phần 
kinh tế tham gia kinh 
doanh vận tải, dịch vụ 
hỗ trợ vận tải; hỗ trợ các 
doanh nghiệp vận tải 
hành khách công cộng và 
vận tải phục vụ vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt 
khó khăn. 
     Đối với vùng biển, 
ven biển và hải đảo, phát 
triển khu vực dịch vụ 
gắn với thực hiện Chiến 
lược biển Việt Nam đến 
năm 2020. Đa dạng hóa 
các ngành dịch vụ, nhất 
là các ngành có giá trị 
gia tăng cao, chất lượng 
cao với cơ sở hạ tầng 
hiện đại, phương thức 
kinh doanh tiên tiến. 
Phát triển đa dạng các 
loại hình sản phẩm dịch 
vụ du lịch biển, đảo; 

đầu tư xây dựng các khu 
du lịch biển chất lượng 
cao, mang tầm quốc gia 
và khu vực; phát triển 
mạnh dịch vụ vận tải 
biển, dịch vụ khai thác 
dầu khí; khai thác tốt 
tiềm năng phát triển 
cảng biển, đẩy mạnh và 
phát triển tốt các hoạt 
động logistics hỗ trợ cho 
hoạt động hàng hải.
     Đối với lĩnh vực dịch 
vụ logistics, Đề án cũng 
đề xuất huy động mọi 
nguồn lực của các thành 
phần kinh tế để phát 
triển các lĩnh vực dịch 
vụ, phù hợp với các giai 
đoạn phát triển của kinh 
tế đất nước 

Hiện Việt Nam xếp thứ 
53/155 quốc gia trên thế 
giới và xếp hạng 5/10 trong 
ASEAN về hiệu quả hoạt 
động dịch vụ logistics. 

KINH TẾ BIỂN
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Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án
trọng điểm quốc gia

NĂM 2014, NGÀNH HÀNG 
HẢI VIỆT NAM TIẾP TỤC 
ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH 

THI CÔNG 2 DỰ ÁN TRỌNG 
ĐIỂM QUỐC GIA: CẢNG 

CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI 
PHÒNG VÀ DỰ ÁN LUỒNG 
CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI 
LỚN VÀO SÔNG HẬU. ĐÂY 

LÀ NHỮNG DỰ ÁN XÂY 
DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 

CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT 
QUAN TRỌNG CHO PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ CÁC VÙNG 
TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC 

VÀ 13 TỈNH ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG.

HÙNG MẠNH

XÂY DỰNG CẢNG ĐỦ 
KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN 
TÀU 100.000 DWT
     Theo Đề án rà soát, 
điều chỉnh Quy hoạch 
phát triển hệ thống cảng 
biển Việt Nam đến năm 
2020, định hướng đến 
năm 2030 do Công ty CP 
Tư vấn cảng - kỹ thuật 
biển nghiên cứu, dự kiến 
năm 2015 sẽ có 112 - 
117 triệu tấn hàng hóa 
thông qua Nhóm cảng 
biển phía Bắc (Nhóm 
1), trong đó hàng tổng 
hợp và hàng container 
là 81 - 83 triệu tấn/năm; 
năm 2020, các con số 
tương ứng sẽ là 153 - 164 
triệu tấn, 113 - 120 triệu 
tấn/năm; năm 2030 là 
260 - 295 triệu tấn, 200 
– 225 triệu tấn/năm. Sản 
lượng này vượt quá tổng 
năng lực bốc dỡ hàng 
hóa hiện nay của các 
cảng trong Nhóm 1. Do 
đó, việc tập trung nguồn 

lực đầu tư cảng biển mới 
trở nên cấp thiết hơn 
bao giờ hết. 
     Theo Quyết định số 
476/QĐ-BGTVT ngày 
15/3/2011 của Bộ Giao 
thông vận tải (GTVT), 
trong giai đoạn khởi 
động sẽ triển khai đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng 
Cảng cửa ngõ quốc tế 
Hải Phòng (cảng Lạch 
Huyện) nhằm đáp ứng 
yêu cầu tiếp nhận tàu 
container, tàu tổng hợp 
có trọng tải đến 100.000 
DWT, với tổng mức 
đầu tư khoảng 25.000 
tỷ đồng. Dự án được 
thực hiện theo hình 
thức phối hợp công - tư 
(PPP), gồm 2 hợp phần: 
Cục Hàng hải Việt Nam 
được Bộ GTVT giao là 
chủ đầu tư Hợp phần 
A; Hợp phần B do liên 
doanh giữa đối tác Việt 
Nam và Nhật Bản làm 
chủ đầu tư.

     Các hạng mục chính 
của Hợp phần A gồm: 
Luồng tàu một chiều có 
chiều rộng 160m, cao 
độ đáy luồng chạy tàu 
-14m (hệ cao độ hải đồ); 
vũng quay tàu có đường 
kính 660m cho tàu tổng 
hợp 50.000 DWT và tàu 
container 100.000 DWT; 
đê chắn sóng có chiều 
dài hơn 3,2km, cao trình 
đỉnh đê +6,5m; đê chắn 
cát dài 7,6km với cao 
trình đỉnh đê +2,0m. 
Ngoài ra, còn có bến 
công vụ, đường bãi khu 
vực hành chính…, với 
tổng mức đầu tư khoảng 
18.627 tỷ đồng. 
     Hợp phần B gồm xây 
dựng 2 bến container 
có chiều dài 750m, cao 
trình đỉnh bến +5,5m; 
bến sà lan cho tàu có 
trọng tải đến 100 TEU, 
cao trình đỉnh bến 
+5,5m, cao trình đáy bến 
-5,0m; hệ thống hạ tầng 
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kỹ thuật, phòng cháy 
chữa cháy…; thiết bị 
công nghệ: đầu tư trang 
bị quản lý, khai thác 
đồng bộ hiện đại, đảm 
bảo nhu cầu bốc dỡ 
hàng hóa thông qua giai 
đoạn hiện tại, phù hợp 
với sự phát triển tương 
lai. Các thiết bị chính 
bao gồm: Cẩu giàn 
mép bến sức nâng 54 
tấn, cần trục bánh lốp 
RTG, xe nâng hàng, đầu 
kéo… Tổng mức đầu tư 
ước 6.572 tỷ đồng. 
     Dự án đầu tư xây 
dựng Cảng cửa ngõ 
quốc tế Hải Phòng được 
khởi công sau 9 năm 
chuẩn bị, trong đó có 4 
năm nghiên cứu hoàn 
chỉnh quy hoạch chi 
tiết, 3 năm nghiên cứu 
lập, thẩm định, phê 
duyệt Dự án và 2 năm 
thực hiện công tác thiết 
kế chi tiết, đấu thầu. 
Sau khi hoàn thành, 
Cảng này được xem 
là cảng biển lớn nhất 
Việt Nam, dự kiến năm 
2016 sẽ đưa vào khai 
thác, giúp hàng hóa 
xuất nhập khẩu khu 
vực phía Bắc đi thẳng 
tới thị trường Âu - Mỹ; 
giảm chi phí vận tải, 
tăng năng lực cạnh 
tranh đối với hàng hóa 
XNK của Việt Nam; 
thu hút lượng hàng hóa 
quá cảnh khu vực Đông 
Bắc Lào, qua tuyến 
hành lang Đông – Tây 
và khu vực phía Nam 
Trung Quốc qua các 
tuyến thuộc chương 
trình “Hai hành lang, 
một vành đai”.
     Trong các gói thầu 
của Hợp phần A, Gói 

thầu số 6 (xây dựng 
hạ tầng sau bến, bao 
gồm: Thi công đê chắn 
sóng đoạn A, kè bảo vệ, 
tường cừ chắn đất sau 
bến, tôn tạo xử lý nền, 
bến công vụ, đường 
sau cảng, hạ tầng điện/
nước) là gói quan trọng 
nhất quyết định đến 
tiến độ toàn bộ dự án.
     Gói thầu số 6 được 
khởi công từ ngày 
14/4/2013, bắt đầu thi 
công chính thức từ 
08/7/2013. Hiện nay, 
nhờ nỗ lực, quyết tâm 
của chủ đầu tư cùng 
nhà thầu, Cục Hàng 
hải Việt Nam đã hoàn 
chỉnh, trình Bộ GTVT 
phê duyệt điều chỉnh 
dự án; tiếp tục đôn 
đốc Ban Quản lý dự án 
hàng hải II, nhà thầu 
tư vấn giám sát, nhà 
thầu xây lắp Gói thầu 
số 6 triển khai thi công 
công trình: Đang triển 
khai thi công bến tạm, 
đường tạm tại Cát Hải 

và bãi tạm tại Đình 
Vũ; đã thi công được 
6.535/7.589 cọc CDM; 
từ tháng 9/2013 đến 
tháng 6/2015 thực hiện 
công tác tôn tạo và bệ 
phản áp; tường chắn 
đất thi công từ tháng 
12/2013 đến tháng 
4/2015. Hiện tại, nhà 
thầu đang thi công đúc 
khối tường neo tại bãi 
tạm Đình Vũ, chế tạo 
cọc ống thép SSPP tại 
Nhà máy cọc ống thép 
Nippon Steel Sumikin 
(đã thực hiện 603/928 
cục). Đã phê duyệt 18 
nhà thầu phụ thực hiện 
công tác tôn tạo, thi 
công CDM, môi trường 
và các công việc khác.
     Tình hình thực hiện 
Gói thầu số 8, 9 (Nạo 
vét luồng): Đã nạo vét 
17,4km luồng tàu và 
vũng quay tàu đến cao 
độ -14m; tiếp tục thực 
hiện các thủ tục lựa 
chọn nhà thầu Gói thầu 
số 10 (xây đê chắn sóng 

đoạn B và đê chắn cát); 
tiếp tục thực hiện các 
công tác phối hợp với 
Hợp phần B của dự án 
và những nội dung liên 
quan đến tải trọng bến, 
phương án thuê kết cấu 
hạ tầng… Hợp đồng liên 
doanh triển khai Hợp 
phần B của Dự án đã 
được ký kết.
     Gói thầu số 10 (xây 
dựng đê): Xây dựng 
2.480m đê chắn sóng và 
7.600m đê chắn cát; thời 
gian thực hiện 52 tháng.
     Cục Hàng hải Việt 
Nam đã phê duyệt thiết 
kế kỹ thuật và dự toán; 
Ban QLDA hàng hải II 
đã phát hành hồ sơ mời 
thầu và dự kiến triển 
khai thi công vào đầu 
tháng 8/2014. Hiện Ban 
QLDA hàng hải II đang 
rà soát, cập nhật về giá 
nhân công, nguyên vật 
liệu báo cáo Cục phê 
duyệt dự toán chính 
thức trước khi mở thầu 
28 ngày theo quy định.

Sơ đồ quy hoạch cảng Lạch Huyện.
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TÁI KHỞI ĐỘNG 
LUỒNG TÀU BIỂN PHỤC 
VỤ CÁC TỈNH ĐBSCL
     Theo Quyết định 
số 412/QĐ-TTg, ngày 
11/4/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ, Dự án đầu 
tư xây dựng công trình 
luồng cho tàu biển trọng 
tải lớn vào sông Hậu là 
dự án trọng điểm. Dự 
án được Bộ GTVT phê 
duyệt tại Quyết định số 
3744/QĐ-BGTVT, ngày 
30/11/2007 với quy mô 
cho tàu trọng tải đến 
10.000 tấn đầy tải và 
20.000 tấn giảm tải hành 
hải ra vào các cảng trên 
sông Hậu.
     Sau khi được phê 
duyệt, Dự án được triển 
khai từ năm 2008 sử 
dụng vốn ngân sách, sau 
đó thực hiện bằng nguồn 
vốn trái phiếu Chính 
phủ. Tháng 12/2009 đã 
khởi công gói thầu xây 
lắp đầu tiên – Gói thầu 
6A – đào đoạn thượng 
lưu kênh Tắt. Thế nhưng, 
ngày 15/10/2011, Thủ 

tướng Chính phủ ban 
hành Chỉ thị 1792/CT-
TTg về tăng cường quản 
lý đầu tư từ ngân sách 
nhà nước và vốn trái 
phiếu Chính phủ thì dự 
án thuộc diện phải đình 
hoãn, giãn tiến độ sau 
năm 2015.
     Tuy nhiên, do tuyến 
luồng này là cửa ngõ 
chính thông ra biển, đáp 
ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng hóa xuất nhập khẩu 
và phát triển kinh tế - xã 
hội cho 13 tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long và 
phục vụ 3 cảng biển Cần 
Thơ, An Giang và Đồng 
Tháp với 20 bến cảng 
đã quy hoạch cũng như 
tuyến quá cảnh đi Cam-
puchia, Bộ GTVT đã có 
các tờ trình Thủ tướng 
Chính phủ về chủ trương 
điều chỉnh dự án đầu tư 
xây dựng luồng cho tàu 
biển trọng tải lớn vào 
sông Hậu và kế hoạch bố 
trí vốn triển khai. Sau 
khi xem xét, Văn phòng 
Chính phủ đã có Văn 

bản số 9187/VPCP-KTN, 
ngày 14/11/2012 giao Bộ 
KHĐT chủ trì, phối hợp 
với Bộ GTVT, Bộ Tài 
chính và các cơ quan có 
liên quan báo cáo, kiến 
nghị Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về việc bố 
trí nguồn dự phòng trái 
phiếu Chính phủ để tiếp 
tục triển khai thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng 
luồng cho tàu biển trọng 
tải lớn vào sông Hậu.
Ngày 15/3/2014, tại Trà 
Vinh, Cục Hàng hải Việt 
Nam đã tổ chức khởi 
công Gói thầu 10A - xây 
dựng đê chắn sóng phía 
Nam dài 2,4km, cao 
trình đỉnh +7,5m với chi 
phí 1.092 tỷ đồng; thời 
gian thi công 22 tháng; 
đã hoàn thành công tác 
khảo sát địa hình, địa 
chất phục vụ công tác lập 
thiết kế bản vẽ thi công; 
hoàn thành hồ sơ thiết 
kế đê bao bãi thải và bắt 
đầu thi công. 
     Gói thầu 6A: Nạo 
vét kênh Tắt và kè bảo 

vệ bờ; chi phí xây dựng 
khoảng 315 tỷ, thi công 
trong 12 tháng.
     Gói thầu 6B: Nạo vét 
và thi công công trình 
bảo vệ bờ kênh Tắt đoạn 
Km3+628 đến Km8+175, 
với tổng chi phí 842,88 tỷ 
đồng; thời gian thi công 
19 tháng; đang tiến hành 
rà soát, cập nhật lại hồ 
sơ thiết kế kỹ thuật - dự 
toán, hồ sơ mời thầu.
     Gói thầu 10B: Thi 
công luồng tàu biển và 
công trình bảo vệ bờ với 
chi phí 754,97 tỷ đồng, 
thi công trong 19 tháng; 
đang tiến hành rà soát, 
cập nhật lại hồ sơ thiết 
kế kỹ thuật - dự toán, hồ 
sơ mời thầu.
     Gói thầu 11: Nạo vét 
đoạn luồng sông Hậu và 
kênh Quan Chánh Bố, 
với chi phí 608,7 tỷ đồng, 
thi công trong 18 tháng; 
đang tiến hành rà soát, 
cập nhật lại hồ sơ thiết 
kế kỹ thuật - dự toán, hồ 
sơ mời thầu.
     Gói thầu số 9: Thi 
công xây lắp bến phà qua 
kênh Tắt, nhà quản lý 
luồng, với tổng kinh phí 
96,5 tỷ đồng; thời gian 
thi công 15 tháng; đang 
tiến hành rà soát, cập 
nhật lại hồ sơ thiết kế 
kỹ thuật - dự toán, hồ sơ 
mời thầu.
     Gói thầu số 12: Thi 
công lắp đặt hệ thống 
phao tiêu báo hiệu; kinh 
phí dự kiến 19,31 tỷ đồng; 
thi công trong 4 tháng.
     Gói thầu số 13: Theo 
dõi giám sát tác động 
môi trường trong quá 
trình thi công toàn bộ dự 
án; kinh phí 8,2 tỷ đồng; 
thực hiện trong 21 tháng.



KINH TẾ BIỂN

06 - 2014 | biển | 101

     Toàn bộ Dự án có 
tổng mức đầu tư 9.781,2 
tỷ đồng, trong đó giai 
đoạn thông luồng kỹ 
thuật trị giá 6.626 tỷ 
đồng sử dụng nguồn vốn 
trái phiếu Chính phủ.
     Giai đoạn thông luồng 
kỹ thuật của Dự án dự 
kiến thực hiện đến năm 
2015, có giá trị 6.626,4 tỷ 
đồng, với các hạng mục 
chính như: Xây dựng 
đê chắn sóng phía Nam 
dài 2,4km; nạo vét luồng 
cho tàu 10.000 tấn đầy 
tải, tàu 20.000 tấn giảm 
tải với chiều dài 46,5km, 
trong đó đoạn sông Hậu 
dài 12,1km, đoạn kênh 
Quan Chánh Bố hiện 
hữu dài 19,2km, đoạn 

kênh Tắt dài 8,2km (đào 
mới thông ra biển) và 
đoạn kênh biển dài 7km; 
kè bờ hai bên đoạn kênh 
Tắt và đoạn luồng biển 
dài 17km; xây bến phà và 
đường dẫn xuống phà tại 
hai bờ Trà Cú và Duyên 
Hải; trang bị 2 phà trọng 
tải 60 tấn và các công 
trình phụ; xây dựng trạm 
đảm bảo ATHH, trang bị 
hệ thống phao tiêu báo 
hiệu luồng…
     Giai đoạn sau 2015 (từ 
2016 - 2017), hoàn thành 
các hạng mục còn lại 
đảm bảo tính ổn định, 
đồng bộ, đảm bảo dân 
sinh như: kè bảo vệ bờ 
đoạn sông Hậu và đoạn 
kênh Quan Chánh Bố; 

bến sà lan 500 tấn; đường 
ven kênh Tắt; các tuyến 
đường kết nối đi qua địa 
bàn 5 xã Long Toàn, Long 
Khánh, Dân Thành, Long 
Vĩnh, Ngũ Lạc, trạm 
quản lý luồng; hệ thống 
nhận dạng tự động AIS.
     Cục Hàng hải Việt 
Nam hiện đang đôn đốc 
Ban QLDA hàng hải III 
thi công hạng mục đê 
chắn sóng phía Nam (Gói 
10A); thực hiện các thủ 
tục lựa chọn nhà thầu tư 
vấn giám sát, bảo hiểm 
Gói thầu số 10A; khớp 
nối tiến độ thực hiện giữa 
Dự án đầu tư xây dựng 
luồng cho tàu biển trọng 
tải lớn vào sông Hậu và 
Dự án Nhiệt điện duyên 

hải; chuẩn bị triển khai 
các gói thầu còn lại… 
     Sau khi thông luồng, 
hàng năm sẽ có khoảng 
50% số hàng hóa ở các 
tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long thông qua 
các cảng trong khu vực, 
giảm được chi phí tiếp 
chuyển, góp phần giảm 
tải cho hệ thống đường 
bộ lên TP. Hồ Chí Minh 
và Nhóm cảng số 5; tăng 
sức cạnh tranh hàng hóa 
xuất khẩu cho các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu 
Long và cho tuyến quá 
cảnh đi Campuchia, góp 
phần đắc lực cho việc 
phát triển kinh tế - xã hội 
khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long 
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Hưởng ứng Ngày

MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6
NGÀY 5/6 HÀNG NĂM ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH MÔI 

TRƯỜNG LIÊN HIỆP QUỐC (UNEP) CHỌN LÀ NGÀY MÔI 
TRƯỜNG THẾ GIỚI. ĐÂY LÀ MỘT SỰ KIỆN MÔI TRƯỜNG 

QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN QUAN TRỌNG MÀ VIỆT NAM ĐÃ 
THAM GIA HƯỞNG ỨNG TỪ NĂM 1982. NÓ TRỞ THÀNH 

MỘT HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ, THIẾT THỰC GÓP PHẦN NÂNG 
CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. THS. NGUYỄN THANH ĐIỆP

Hưởng ứng 
Năm Quốc tế 
về các quốc 
đảo nhỏ đang 

phát triển, chủ đề ngày 
Môi trường thế giới năm 
nay được chọn là “Hãy 
hành động để ngăn nước 
biển dâng” (Raise your 
voice, not the sea level). 
Chủ đề này nhằm nhấn 
mạnh vai trò, tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu đối với các khu 
vực dễ bị tổn thương như 

hải đảo và các khu vực 
ven biển. 
     Các quốc đảo nhỏ 
là nơi lưu giữ các nền 
văn hóa và các di sản 
độc đáo, đa dạng cũng 
như là nơi có hệ sinh 
thái, đa dạng sinh học 
và nhiều cảnh quan 
thiên nhiên tuyệt đẹp. 
Tuy nhiên, các quốc đảo 
nhỏ đang phải đối mặt 
với nhiều vấn đề như 
biến đổi khí hậu, quản 
lý chất thải, tiêu thụ 
không bền vững, suy 

thoái tài nguyên thiên 
nhiên, thiên tai khắc 
nghiệt, là nạn nhân của 
sự gia tăng ô nhiễm và 
công nghiệp hóa trên 
toàn cầu. Trong đó, biến 
đổi khí hậu là thách 
thức hàng đầu, mặc dù 
các quốc đảo nhỏ chỉ 
phát thải CO2 hàng 
năm ít hơn 1% lượng 
phát thải trên toàn thế 
giới nhưng họ lại chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất 
do biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng. 

     Trong 400 năm qua, 
đã có 724 loài động vật 
bị tuyệt chủng, khoảng 
một nửa trong số đó là 
các loài ở hải đảo, và có ít 
nhất 90% số loài chim đã 
tuyệt chủng trong cùng 
thời gian ở các đảo trên. 
Đặc biệt, hiện tượng 
nước biển dâng khiến 
cộng đồng ven biển trên 
toàn thế giới đứng trước 
nguy cơ bị nhấn chìm 
trong lũ lụt và bão. Ủy 
ban Quốc tế về biến đổi 
khí hậu (IPCC, năm 
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2007) đã ước tính rằng 
sự nóng lên toàn cầu sẽ 
khiến mực nước biển 
dâng lên từ 180-590mm 
vào năm 2100.
     Đối với nước ta, cùng 
với chủ đề ngày Môi 
trường thế giới, năm nay 
chúng ta còn hưởng ứng 
ngày Đại dương thế giới 
(8/6) và Tuần lễ Biển và 
Hải đảo Việt Nam (từ 
1 - 8/6). Những ngày này 
được Bộ Tài nguyên và 
Môi trường lựa chọn là 
“Chung tay bảo vệ đại 
dương xanh”; chủ đề của 
Ngày Đại dương thế giới 
do Mạng lưới đại dương 
toàn cầu phát động là 
“Cùng chung tay - Chúng 

ta có sức mạnh bảo vệ 
đại dương” với ý nghĩa: 
Mỗi người góp một phần 
công sức nhỏ - Chúng ta 
sẽ có sức mạnh to lớn để 
bảo vệ đại dương. 
     Có thể nói, biến đổi 
khí hậu đang diễn ra ở 
quy mô toàn cầu do các 
hoạt động của con người 
làm phát thải quá mức 
khí nhà kính vào bầu khí 
quyển. Với chiều dài hơn 
3.260km đường bờ biển, 
cùng với khoảng 50% 
dân số cả nước sống ở các 
vùng đất thấp, Việt Nam 
được đánh giá là một 
trong các quốc gia dễ bị 
tổn thương và chịu nhiều 
tác động tiêu cực do biến 

đổi khí hậu và nước biển 
dâng, là một nguy cơ hiện 
hữu đối với mục tiêu xóa 
đói giảm nghèo và phát 
triển bền vững.
     Để thiết thực hưởng 
ứng Ngày Môi trường 
thế giới, các cơ quan, 
đơn vị trên toàn quốc 
triển khai tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, 
vận động, giáo dục cho 
mọi người về nâng cao 
nhận thức bảo vệ môi 
trường biển; Tổ chức các 
hoạt động cụ thể, thiết 
thực hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới, 
Ngày Đại dương thế giới 
và Tuần lễ Biển - Hải 
đảo Việt Nam năm 2014. 

Tiêu biểu như: Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
phối hợp với UBND TP. 
Hồ Chí Minh tổ chức 
các hoạt động cấp Quốc 
gia hưởng ứng ngày 
Môi trường thế giới tại 
TP. Hồ Chí Minh từ 
ngày 4 đến 5/6. Nhiều 
tỉnh, thành cũng tổ 
chức lễ mít tinh hưởng 
ứng Ngày Môi trường 
thế giới, các hoạt động 
trồng cây bảo vệ môi 
trường, tham quan mô 
hình, trao đổi kinh 
nghiệm về quản lý môi 
trường, xử lý chất thải 
rắn, nước thải sinh 
hoạt, triển lãm tranh về 
bảo vệ môi trường… 
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Bảo tồn
Chó Xoáy

Phú Quốc
CHÓ XOÁY PHÚ QUỐC LÀ MỘT TRONG NHỮNG 

SẢN VẬT ĐẶC TRƯNG CỦA HUYỆN ĐẢO PHÚ 
QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. CHÓ XOÁY PHÚ 

QUỐC ĐÃ ĐƯỢC TỪ ĐIỂN LAROUSSE CỦA 
PHÁP LIỆT VÀO LOẠI CHÓ QUÝ HIẾM; LÀ MỘT 
TRONG SỐ NHỮNG GIỐNG CHÓ TINH KHÔN 
NHẤT THẾ GIỚI. BẢO TỒN NGUỒN GIEN CỦA 
GIỐNG CHÓ QUÝ HIẾM NÀY LÀ MỘT TRONG 

NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC QUAN TÂM Ở 
HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC. ĐỒNG THỜI, ĐÂY CÓ 

THỂ TRỞ THÀNH SẢN PHẨM DU LỊCH ĐƯỢC 
YÊU THÍCH TRONG TƯƠNG LAI.

PHƯỚC KIỂNG

Anh Lê Quốc 
Tuấn, quê 
ở huyện An 
Minh, Kiên Gi-

ang vốn có niềm đam mê 
với việc nuôi dưỡng loài 
chó xoáy Phú Quốc. Nhận 
thấy sự mai một của loài 
chó này, anh quyết định 
ra đảo Phú Quốc mua đất, 
lập trang trại nuôi chó. “Ý 
tưởng lập trang trại nuôi 
chó đã có trong tôi từ rất 
lâu. Giống chó xoáy Phú 
Quốc không những rất 
khôn mà còn là tài sản 
quý của quốc gia. Là một 
công dân, nếu có thể tham 
gia vào việc bảo vệ tài sản 
quốc gia là một vinh dự 
với tôi” – anh Lê Quốc 
Tuấn chia sẻ. 
     Việc anh Tuấn ra tận 
đảo Phú Quốc, mua đất lập 
trang trại nuôi chó khiến 

nhiều người hoài nghi. 
Lúc đầu, do chưa biết cách 
nuôi, chăm sóc, số chó anh 
nuôi dưỡng bị chết hàng 
loạt, khiến anh gặp khó 
khăn về kinh tế và cả niềm 
tin nơi mọi người. Tuy 
nhiên, không vì thế mà 
anh bỏ cuộc. Anh dành 
thêm thời gian để tự tìm 
tòi, học hỏi kinh nghiệm 
nuôi ở nhiều nơi. Đến nay, 
trang trại Thanh Nga của 
anh đã đi vào hoạt động 
ổn định, thu được nhiều 
kết quả trong việc nuôi 
dưỡng, bảo tồn và nhân 
giống chó xoáy Phú Quốc. 
     Hiện, anh đang sở hữu 
1,2 ha đất tại ấp Cây Thông 
Ngoài, xã Cửa Dương, 
huyện đảo Phú Quốc. Anh 
đã đầu tư hệ thống chuồng 
trại khoa học, được chia 
thành nhiều khu vực với 
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những chức năng riêng 
biệt: Khu nuôi hoang 
dã, khu tuyển chọn chó 
giống, khu phối giống, 
khu sinh sản, khu điều 
trị bệnh, khu huấn 
luyện… Trang trại của 
anh đang nuôi dưỡng 
trên 300 con chó xoáy với 
các độ tuổi từ 1 đến 14. 
     Không chỉ nuôi dưỡng, 
bảo tồn giống chó có 
gien quý, anh Tuấn cùng 
trang trại Thanh Nga còn 
thường xuyên tổ chức 
các hoạt động quảng bá 
rộng rãi, giới thiệu đến 
mọi người, đặc biệt là 
du khách đến thăm Phú 
Quốc sự tinh khôn, khéo 
léo cùng các khả năng 
đặc biệt của giống chó 
này. Anh cho biết: “Sự 
tinh khôn cùng nhiều 
khả năng đặc biệt của 
chó xoáy như leo trèo, 
nhảy cao, bơi lội,…, ban 
đầu, tôi cũng chỉ nghe 
dân gian truyền miệng, 
chứ không được tận mắt 

chứng kiến. Sau mười 
mấy năm nuôi chó, chúng 
tôi đã quan sát và đúc 
kết các khả năng của chó 
Phú Quốc trong điều kiện 
sống hoang dã rồi bắt 
tay vào huấn luyện, lập 
trường đua để mọi người 
có thể tận mắt nhìn thấy 
những khả năng đặc biệt 
của chúng. Tôi hy vọng, 
thông qua đó, người dân 
và khách tham quan, du 
lịch sẽ cùng chúng tôi tiếp 
tục chung tay bảo tồn loài 
chó quý này”. 
     Trường đua địa hình 
tại trang trại Thanh Nga 
có 04 đường đua với tổng 
chiều dài 400m, được 
thiết kế bao gồm 12 loại 
địa hình khác nhau mô 
phỏng các địa hình đồng 
bằng, rừng, ao hồ, đồi núi. 
Những con chó qua tuyển 
chọn và được huấn luyện 
sẽ tham gia biểu diễn, 
thể hiện những khả năng 
hoang dã, đặc trưng của 
giống chó Phú Quốc tại 

trường đua. Sau gần một 
năm đi vào hoạt động, 
trường đua địa hình chó 
xoáy Phú Quốc ngày càng 
thu hút được sự quan tâm 
của đông đảo du khách 
khi đến đảo ngọc này. Chị 
Bạch Thị Cải, du khách 
đến từ Hà Nội thích thú 
cho biết: “Trang trại nuôi 
chó Thanh Nga là một 
điểm đến khá thú vị. Tôi 
thấy chó Phú Quốc rất 
thông minh và đẹp. Các 
màn trình diễn của chúng 
thật ấn tượng. Các con 
tôi cứ quấn quýt mãi với 
những chú chó con xinh 
xắn, không muốn rời”.
     Được biết, tại tỉnh Kiên 
Giang hiện đã có 2 đề 
tài khoa học về bảo tồn 
nguồn gien chó xoáy Phú 
Quốc đang được triển 
khai thực hiện. Nhiều tổ 
chức, cá nhân ở một số 
tỉnh, thành phố trong cả 
nước như Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh … cũng 
tham gia nuôi dưỡng, 

thậm chí thành lập cả 
CLB nuôi chó xoáy Phú 
Quốc. Tuy nhiên, những 
thiếu hụt về nguồn lực 
tài chính là thử thách lớn 
nhất để bảo tồn loài chó 
có gien quý này. 
     Để giải được bài toán 
trên, theo anh Tuấn 
và nhiều người có tâm 
huyết nuôi chó xoáy Phú 
Quốc, việc kết hợp giữa 
bảo tồn với hình thành 
một sản phẩm du lịch đặc 
trưng dựa trên kết quả của 
công tác bảo tồn là điều 
cần được hướng đến, quan 
tâm và phát triển. Nếu sự 
kết hợp này thành công sẽ 
giải quyết được rất nhiều 
vấn đề, từ nguồn lực phục 
vụ cho công tác bảo tồn, 
đến việc quảng bá rộng 
rãi về thương hiệu chó 
xoáy Phú Quốc và trên 
hết đó chính là tác động 
đến ý thức của cộng đồng 
trong việc chung tay bảo 
tồn nguồn gien chó xoáy 
Phú Quốc 

Phú Quốc - Kiên Giang.
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Công khai hóa địa danh
biển đảo Việt Nam

TRONG BỐI CẢNH TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG LIÊN TỤC 
GIA TĂNG CĂNG THẲNG, NHẤT LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA 
TRUNG QUỐC ĐƯA GIÀN KHOAN HD 981 HẠ ĐẶT 
TRÁI PHÉP TRONG VÙNG ĐẶC QUYỀN KINH TẾ CỦA 
NƯỚC TA, VIỆC CÔNG KHAI HÓA ĐỊA DANH BIỂN ĐẢO 
VIỆT NAM LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ BẢO VỆ QUYỀN CHỦ 
QUYỀN, QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA TRÊN BIỂN LÀ 
HẾT SỨC CẦN THIẾT.TS. DƯ VĂN TOÁN

Sự kiện ngày 
1/5/2014 Trung 
Quốc đưa giàn 
khoan HD 981 đặt 

sâu vào vùng đặc quyền 
kinh tế (EEZ) của Việt 
Nam nhằm thực hiện 
khoan dầu khí trái phép 
đã và đang làm thức tỉnh 
các cấp quản lý biển và 
hải đảo của Việt Nam vì 
đã có phần bị động trong 
cách ứng phó trước những 
diễn biến phức tạp ngày 
càng gia tăng trên biển 

Đông. Bài phát biểu của 
Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng tại Hội nghị cấp cao 
ASEAN ngày 11/5/2014 
đã có đề nghị cộng đồng 
quốc tế ủng hộ Việt Nam 
ngăn ngừa sự lấn chiếm 
biển trái phép của Trung 
Quốc trên biển Đông 
nhằm đảm bảo an ninh-
an toàn hàng hải trên biển 
Đông và tuân thủ Công 
ước Luật Biển Liên hiệp 
quốc UNCLOS 1982, và 
DOC 2000 giữa ASEAN-

Trung Quốc. Trong bối 
cảnh có sự ủng hộ rộng 
rãi của cộng đồng quốc tế 
như Liên hiệp quốc, Mỹ, 
EU và hàng loạt các quốc 
gia khác, Việt Nam nên 
chủ động sớm công khai 
các địa danh biển Việt 
Nam, các hồ sơ ranh giới 
đường cơ sở, hồ sơ biển, 
đảo, thềm lục địa và đặc 
biệt hồ sơ ranh giới quần 
đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa đúng như quy định 
của Luật Biển Việt Nam 

2012. Đồng thời, Chính 
phủ và các cơ quan liên 
quan sớm nghiên cứu, 
xây dựng và làm các thủ 
tục cần thiết trình lên Liên 
hiệp quốc và các cơ quan 
quốc tế liên quan để sớm 
được công nhận công khai 
các địa danh này làm cơ 
sở pháp lý cho các tranh 
tụng và đòi hỏi quyền hợp 
pháp về chủ quyền, quyền 
chủ quyền và quyền tài 
phán quốc gia trên biển 
của Việt Nam.

Cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa.
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ĐỊA DANH HÓA TỪNG 
VÙNG BIỂN ĐẢO 
     Bộ Nội vụ đã và đang 
triển khai quyết định của 
Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt dự án 
“Hoàn thiện, hiện đại 
hóa hồ sơ, bản đồ địa 
giới hành chính và xây 
dựng cơ sở dữ liệu về địa 
giới hành chính” trong 
đó có hồ sơ địa giới hành 
chính trên các vùng biển, 
hải đảo Việt Nam.
Đây có thể là dịp để 
chúng ta rà  soát và công 
bố chính thức toàn bộ 
tên các đảo, đá, bãi của 
quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa và lân cận. 
Rộng hơn nữa, cần quan 

tâm tới việc đặt tên Việt 
thống nhất và công bố 
cho tất cả các đối tượng 
địa lý trong vùng biển 
Việt Nam chưa có tên, 
như các dãy núi, khối 
núi, các cao nguyên, các 
hẻm vực, các lòng chảo, 
các vụng biển, bãi ngầm, 
các đảo san hô vòng 
(atoll), v.v...
     Luật Biển Việt Nam 
được Quốc hội thông 
qua ngày 21/6/2012 là cơ 
sở pháp lý quan trọng về 
mọi lĩnh vực hoạt động 
trên các vùng biển Việt 
Nam nói chung, trong đó 
có việc đặt tên, hồ sơ địa 
giới cho mọi đảo, vùng 
biển của Việt Nam.

TRÌNH HỒ SƠ ĐỂ 
ĐƯỢC QUỐC TẾ 
CÔNG NHẬN
     Năm 2009, Việt Nam đã 
có 3 hồ sơ trình Liên hiệp 
quốc về ranh giới ngoài 
thềm lục địa. Tuy có một 
số thư phản đối của Trung 
Quốc và Philippines nhưng 
năm 2017, các hồ sơ này 
sẽ được Ủy ban ranh 
giới thềm lục địa của 
Liên hiệp quốc xem xét. 
Việt Nam cũng đã phân 
định ranh giới ngoài trên 
biển tại vịnh Bắc Bộ với 
Trung Quốc. Các vùng 
biển tại vịnh Thái Lan 
và phía Nam biển Đông 
cũng có một số hiệp 
định nghề cá với Thái 

Lan, Campuchia, Indo-
nesia. Tuy nhiên, ranh 
giới ngoài biển vẫn chưa 
trình lên Liên hiệp Quốc. 
Các vùng cửa vịnh Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ chưa 
có hồ sơ phân định ranh 
giới ngoài trình Liên 
hiệp quốc, cùng với đó 
là Hồ sơ ranh giới ngoài 
của biển, đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa.
     Đồng thời với ranh 
giới hợp pháp, chúng ta 
cũng rất cần công khai 
địa danh pháp lý các 
vùng biển đảo của Việt 
Nam. Một trong những 
điều kiện là các địa danh 
ấy phải được Tổ chức 
Thủy đạc Quốc tế (IHO) 

Đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa - Việt Nam.
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công nhận. Thành lập 
từ năm 1921 và có trụ sở 
tại Công quốc Monaco, 
IHO là một tổ chức liên 
chính phủ đại diện cho 
các tổ chức hàng hải trên 
khắp thế giới, có thẩm 
quyền tiêu chuẩn hóa tên 
gọi địa lý các vùng biển, 
đảo ở tầm quốc tế. IHO 
đã cho xuất bản quyển 
(Ranh giới Biển và Đại 
Dương) lần đầu vào năm 
1929. Sách được tái bản 
vào các năm 1937 và 
1953. Đây là một tài liệu 
kim chỉ nam cho bản đồ 
biển toàn cầu và được áp 
dụng rộng rãi đối với các 

quốc gia thành viên và 
các tổ chức quốc tế khác 
như Tổ chức Tiêu chuẩn 
Quốc tế (ISO), Tổ chức 
Hàng hải Quốc tế (IMO). 
Hiện tại các tên Hoàng 
Sa, Trường Sa trong tài 
liệu “Limits of Ocean and 
Seas” của IHO chưa có, 
mà chỉ có các tên quốc 
tế là Paracell, Spratly. 
Trung Quốc thì gọi đó là 
Tây Sa và Nam Sa. 
     Khi có những tên 
khác nhau đối với một 
địa danh trên biển, IHO 
đã có một nghị quyết vào 
năm 1974 để xử lý. Mục 
A 4.2.6 của phiên bản 

nghị quyết này cập nhật 
tháng 11/2009 đề nghị 
“Khi hai hay nhiều quốc 
gia cùng chia sẻ một vị 
trí địa lý (ví dụ vịnh, eo 
biển, kênh đào hay quần 
đảo) dưới các mẫu tên 
khác nhau, các quốc gia 
này nên cố gắng thỏa 
thuận để tìm ra một tên 
thống nhất đối với vị trí 
đó. Nếu họ có ngôn ngữ 
chính thức khác nhau 
và không thể thỏa thuận 
về một mẫu tên chung 
(common name form), 
mẫu tên theo từng ngôn 
ngữ nên được chấp nhận 
cho các biểu đồ và ấn bản 

trừ phi các nguyên nhân 
kỹ thuật ngăn cản việc 
làm này. Ví dụ đối với địa 
danh English Channel/
La Manche”.
     Tuy nhiên, Việt Nam 
chưa phải là thành viên 
của IHO (dù rằng số 
thành viên của tổ chức 
có uy tín này đã là 80 
quốc gia) nên Việt Nam 
vẫn chưa có quyền lợi 
đầy đủ như các thành 
viên khác trong việc 
đặt tên, bổ sung tên cho 
các vùng biển đảo của 
mình trên biển Đông, 
song song với các tên 
quốc tế khác.

Đảo Phú Lâm - quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép.
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KINH NGHIỆM
CÁC NƯỚC
     Chuyện xảy ra hồi 
tháng 3/2012 tại hai quốc 
gia châu Á không xa 
chúng ta lắm. Đấy là đổi 
tên “Biển Nhật Bản” theo 
cách gọi của Nhật Bản 
thành tên “Biển Đông” 
theo cách gọi của Hàn 
Quốc. IHO từng ba lần 
công nhận cách gọi “Biển 
Nhật Bản” vào các năm 
1929, 1937, và 1953, cho 
vùng biển giáp ranh giữa 
Nhật Bản và Hàn Quốc. 
Vậy mà, đến năm 2009, 
28% bản đồ thế giới sử 
dụng cả hai cách gọi. Để 
có được cách dùng chung 
trên văn luận quốc tế thì 
Chính phủ Hàn Quốc đã 
phải có một chiến lược 
lâu dài, kiên trì và bền bỉ.
      Hơn hai thập kỷ qua, 
họ không ngừng đấu 
tranh để khẳng định chủ 
quyền. Các nhà khoa học 
Hàn Quốc đã tham gia 
nhiều hội thảo của IHO 
và liên tục nêu lên đề 
xuất của họ. Mới nhất là 
tháng 3/2012, tại Bỉ, họ 
đòi bổ sung vào bản đồ 
của IHO và sách “Limits 
of Ocean and Seas” tên 
“East Sea” (Biển Đông) 
song hành cùng “Japan 
Sea” (Biển Nhật Bản).
     Tại cuộc họp IHO 
tháng 4/2012, nhiều quốc 
gia đã ủng hộ cho tên 
East Sea vào bản đồ đại 
dương toàn cầu dù Nhật 
Bản phản đối. Theo đó, 
IHO sẽ xem xét bổ sung 
chính thức vào năm 2017.
     Gần đây tranh chấp 
tên gọi trên truyền thông 
và trong giới khoa học 
làm dấy lên phong trào 
đặt nhiều tên cho cùng 

một vùng biển trên biển 
Đông. Trung Quốc và các 
nước trong khu vực như 
Philippines, Indonesia, 
Malaysia và Myamar đều 
đã là thành viên IHO. Vì 
thế, họ có những tiếng 
nói của riêng mình, tuy 
nhiên đấy cũng chỉ là 
cách tuyên truyền với 
các mục tiêu lợi ích nhất 
định, nếu được ghi trên 
bản đồ hay sách “Ranh 
giới Biển và Đại dương” 
của IHO thì mới có giá 
trị quốc tế. 

GIẢI PHÁP CỦA
VIỆT NAM
     Bên cạnh việc nhanh 
chóng hoàn thiện hồ sơ 
ranh giới ngoài thềm 
lục địa đối với các vùng 
biển còn lại trình lên 
Liên hiệp quốc, Việt 
Nam cần có các thảo 
luận và các bước đi 
hợp tác về đặt tên đảo, 
biển trên phương diện 

đa phương hay song 
phương theo tiêu chuẩn 
của IHO. Đây cũng sẽ 
là một cách tiếp cận 
thiết thực trong khả 
năng hiện có để bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo Tổ 
quốc, đồng thời cung 
cấp sự thật lịch sử cho 
nhân dân thế giới. 
     Song song đó, Việt 
Nam cần thúc đẩy việc 
trở thành thành viên 
của IHO sớm nhất có 
thể, để thông qua IHO, 
chúng ta học hỏi thêm 
kinh nghiệm địa danh 
hóa và các thủ tục liên 
quan nhằm hợp pháp 
và tiêu chuẩn hóa các 
địa danh biển, ranh giới 
biển Việt Nam. Chúng 
ta hiện đã nộp đơn tham 
gia IHO và đã có 42 
quốc gia ủng hộ, nhưng 
điều kiện gia nhập cần 
có 52 quốc gia đồng ý. 
Vì vậy, chúng ta cần có 
nỗ lực ngoại giao để gia 

tăng đủ số quốc gia ủng 
hộ, đồng ý cho Việt Nam 
gia nhập IHO. 
     Đồng thời, Việt Nam 
cần sớm lập cơ quan 
đầu mối thủy đạc quốc 
gia (VNHO) để sẵn 
sàng xây dựng nền thủy 
đạc theo chuẩn quốc tế 
toàn diện và xây dựng 
một chiến lược quốc gia 
về địa danh, ranh giới 
biển, đảo Việt Nam với 
mục tiêu trong tương lai 
gần sẽ có tên đầy đủ của 
các vùng biển, đảo Tổ 
quốc, đặc biệt là Hoàng 
Sa, Trường Sa và biển 
Đông trên các bản đồ 
thủy đạc toàn cầu của 
IHO củng cố thêm cơ 
sở pháp lý vững chắc 
khẳng định chủ quyền 
biển, đảo Việt Nam trên 
trường quốc tế 
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Rowing
sức mạnh từ đôi tay

NHỮNG CHIẾC THUYỀN MŨI NHỌN, NHỎ MÀ LƯỚT 
NHƯ BAY TRÊN MẶT NƯỚC CHÍNH LÀ SỨC HÚT 
ĐẶC BIỆT CỦA ROWING, ĐƯA NÓ TỪ MỘT TRÒ 

CHƠI GIẢI TRÍ TRỞ THÀNH MÔN THI ĐẤU CHÍNH 
THỨC TẠI NHỮNG ĐẤU TRƯỜNG THỂ THAO LỚN, 

GÓP PHẦN TÔN VINH VẺ ĐẸP CỦA NHỮNG ĐÔI TAY 
MẠNH MẼ, DẺO DAI. 

CHÍ CƯỜNG
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TỪ MỘT TRÒ CHƠI…
     Rowing có nguồn gốc 
từ thời Ai Cập cổ đại. 
Để thuận tiện lưu thông 
nhanh trên sông nước, 
người dân Ai Cập cổ đại 
đã chế tạo ra một loại 
thuyền nhỏ để di chuyển. 
Họ dùng mái chèo lợi dụng 
lực đẩy của nước giúp 
thuyền di chuyển nhanh. 
Dần dần, những cuộc đua 
để biết thuyền của người 
nào chạy nhanh hơn trở 

thành một trò chơi quen 
thuộc, giải trí sau những 
giờ lao động vất vả. Loại 
thuyền nhỏ này cũng được 
các nước phương Tây chú 
ý và học tập. Họ thường 
dùng chúng để tổ chức 
các cuộc đua nhỏ nhằm 
giải trí. Đến thế kỷ 18, giải 
rowing chuyên nghiệp lần 
đầu tiên được tổ chức tại 
vương quốc Anh. Từ đây, 
vượt ra khỏi khuôn khổ 
giải trí đơn thuần, rowing 

chính thức được ghi nhận 
là một môn thể thao thi 
đấu, cạnh tranh. Cũng từ 
đây, trào lưu thành lập các 
câu lạc bộ rowing nghiệp 
dư nở rộ ở các trường đại 
học và cao đẳng. Trào lưu 
này tiếp tục lan rộng đến 
các quốc gia khác. Nhiều 
cuộc đua giữa các trường 
đại học lớn trên thế giới 
được tổ chức, thu hút sự 
quan tâm của đông đảo 
công chúng.

THỂ THAO & GIẢI TRÍ
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…ĐẾN MÔN THỂ 
THAO THU HÚT
     Đến năm 1900, row-
ing chính thức trở thành 
một môn thi đấu tại 
Olympic và là môn thể 
thao lâu đời nhất tại đấu 
trường thể thao lớn nhất 
hành tinh cho đến ngày 
nay. Rowing cũng trở 
thành môn thi đấu của 
Paralympic từ năm 2008.
     Hầu hết các trường 
đại học lớn trên thế giới 
đều có câu lạc bộ rowing. 
Các quốc gia mạnh về 
thể thao đều có đội hình 
tham gia thi đấu row-
ing. Môn thể thao này có 
thể thi đấu với đội hình 

1 người, 2 người hoặc 4 
người. Loại thuyền dùng 
cho rowing phải làm từ 
chất liệu nhẹ nhất và được 
chế tạo đặc biệt. Người 
chơi sẽ dùng mái chèo, lợi 
dụng lực của nước để đẩy 
thuyền đi. Bí quyết của 
môn thể thao này chính là 
sức mạnh của đôi tay. Bên 
cạnh đó là sự vận động 
nhịp nhàng của nhiều 
bộ phận khác của cơ thể, 
giúp cho đôi tay thêm 
mạnh mẽ, dẻo dai. Với 
thể loại thi đấu đồng đội, 
còn cần thêm sự phối hợp 
ăn ý giữa các thành viên 
đưa thuyền lướt nhanh về 
phía trước.

     Khác với nhiều môn 
thể thao khác, rowing 
thi đấu trong một không 
gian thoáng đãng, rộng 
rãi, trên những dòng 
sông xanh. Do đó, row-
ing khá được phụ nữ và 
các gia đình yêu thích. 
     Tại đấu trường 
châu Á, Việt Nam là 
một trong những nước 
mạnh ở môn rowing. 
Đội tuyển rowing Việt 
Nam đã giành nhiều huy 
chương vàng trong đấu 
trường khu vực. Đặc 
biệt, đội rowing nữ của 
Việt Nam được đánh 
giá cao trên đấu trường 
quốc tế 
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Tuy có hai tên gọi 
khác nhau nhưng 
Flyboard và Hov-
erboard là “anh 

em” với nhiều tính năng 
giống nhau. Flyboard hay 
Hoverboard đều sử dụng 
thiết bị đặt biệt đưa người 
sử dụng lên cao 5 - 10m, 
nhào lộn giữa không trung 
nhờ sức đẩy của nước. 

FLYBOARD - KHỞI ĐẦU 
CHO ƯỚC MƠ BAY 
TRÊN MẶT NƯỚC
     Năm 2011, nhà vô địch 
trượt tuyết người Pháp 
– Franky Zapata đã giới 

thiệu thiết bị bay với tên 
gọi Flyboard vô cùng độc 
đáo. Ngay lập tức, đoạn 
clip giới thiệu Flyboard 
đã thu hút các tín đồ mê 
thể thao, nhất là thể thao 
trên nước ở khắp thế giới. 
Cấu trúc của Flyboard là 
sử dụng động cơ phản lực 
mạnh mẽ, hút nước qua 
một ống dài phía trước và 
đẩy ra với áp suất rất lớn. 
Lực đẩy này có thể khiến 
nó bay cao hơn 9m so với 
mặt nước. Thường động cơ 
phản lực được đặt trên đất 
liền hoặc boong thuyền. 
Đường ống chính được 

Bay trên mặt nước
không còn là mơ ước

VỚI HÌNH DÁNG THIẾT KẾ ĐẶT BIỆT, FLYBOARD 
VÀ HOVERBOARD KHIẾN VIỆC BAY LƯỢN TRÊN 

MẶT NƯỚC KHÔNG CÒN LÀ MƠ ƯỚC MÀ ĐÃ 
TRỞ THÀNH NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ.

HUỲNH CƯỜNG
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nối với thiết bị giống một 
chiếc ván trượt tuyết. 
Trên ván có nơi để chân, 
giống giày trượt tuyết, 
cho người sử dụng đặt 
vào và có thêm 2 ống 
xả chính, tạo lực đẩy 
rất mạnh đưa người lên 
không trung. Từ 2 đường 
ống chính, có thêm 2 
đường ống phụ nhỏ hơn 
được gắn vào tay người 
điều khiển. 2 đường 

ống phụ này cho phép 
người sử dụng giữ thăng 
bằng trên không trung, 
điều chỉnh, kiểm soát 
đường bay. Thiết kế này 
dễ khiến chúng ta liên 
tưởng đến bộ giáp huyền 
thoại của Iron Man.
     Việc điều khiển Fly-
board là sự kết hợp giữa 
các môn thể thao như 
motor nước, lướt ván, 
lặn và nhào lộn. Franky 

Zapata cho biết: Khi 
chơi Flyboard, lực đẩy 
sẽ khiến người sử dụng 
tung lên không trung 
theo đúng kiểu của Iron 
Man, mang đến cảm giác 
như một siêu anh hùng. 
Còn khi đáp xuống nước, 
người sử dụng sẽ cảm 
thấy mình như một chú 
cá heo được bơi lượn 
thỏa thích.
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Phim hè

Sự giao thoa
của nhiều nền điện ảnh

KHÔNG CHỈ CÓ NHỮNG TÁC PHẨM ĐẾN TỪ 
KINH ĐÔ ĐIỆN ẢNH HOLLYWOOD, CÁC BỘ PHIM 
CÓ MẶT TẠI CÁC RẠP CHIẾU VIỆT NAM TRONG 

MÙA HÈ NÀY SẼ ĐẾN TỪ NHIỀU QUỐC GIA KHÁC 
NHAU VỚI NHIỀU THỂ LOẠI HẤP DẪN…

HOÀNG TRINH
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THE RAID 2: BERANDAL
     Sau thành công vang 
dội của The Raid: Re-
demption (Thể loại: Hình 
sự, hành động), các nhà 
làm phim Indonesia tiếp 
tục cho ra mắt phần 2 với 
những phân cảnh hành 
động dữ dội hơn. The 
Raid 2: Berandal sẽ tiếp 
nối câu chuyện của phần 
1 từng gây ấn tượng với 
khán giả châu Á cách đây 
3 năm. Trong Berandal, 
người xem tiếp tục theo 
chân chàng cảnh sát 
giỏi võ Rama trên con 
đường chống lại cái ác, 
bảo vệ công lý. Sau khi 

cùng đồng đội hạ gục 
tên trùm xã hội đen khét 
tiếng giữa thủ đô Jakarta 
và phanh phui các bê bối 
ngay trong nội bộ cảnh 
sát, những tưởng, cuộc 
sống của Rama sẽ trở lại 
bình thường. Tuy nhiên, 
những kẻ mà anh đánh 
bại trong The Raid: Re-
demption chỉ là một mắt 
xích nhỏ trong đường 
dây tội phạm xuyên quốc 
gia cần phải diệt trừ. Một 
lần nữa, Rama xâm nhập 
vào thế giới ngầm để 
kết thân với Uco – con 
trai ông trùm cao cấp 
nằm trong tầm ngắm 

của các nhà chức trách. 
Thành công của chuyên 
án hoàn toàn phụ thuộc 
vào Rama. Vẫn giữ đúng 
tinh thần hành động 
của phần 1, The Raid: 
Benandal sẽ chiêu đãi 
người xem những phân 
cảnh hành động nghẹt 
thở, bạo liệt. Cũng chính 
vì yếu tố bạo lực, The 
Raid 2: Benandal từng lỡ 
hẹn với công chúng Việt 
Nam vào tháng 3 vừa 
qua. Phần nhạc phim 
sẽ do thành viên Mike 
Shinoda của nhóm nhạc 
lừng danh Linkin Park 
đảm nhận.

06.
06.

201
4
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THE TARGET 
     Yeo Hoon là một 
lính đánh thuê chuyên 
nghiệp đã giải nghệ. 
Anh đang bắt đầu cho 
một cuộc sống bình 
thường. Anh xin vào 
làm nhân viên ở một 
văn phòng. Vào ngày nọ, 
tại văn phòng làm việc, 

Yeo Hoon đã nhìn thấy 
một người đàn ông bị sát 
hại. Những kẻ giết người 
phát hiện ra Yeo Hoon 
và truy bắt anh. Trong 
khi đó, người đàn ông bị 
giết chết được xác định 
là một nhà lãnh đạo cấp 
cao. Yeo Hoon trở thành 
tình nghi số 1 của vụ án. 

Bị truy đuổi bởi những 
kẻ giết người lẫn cảnh 
sát, Yeo Hoon phải dùng 
đến mọi kỹ năng để 
minh oan cho mình. The 
Target – Giải cứu con 
tin hứa hẹn sẽ là phim 
thu hút các khán giả yêu 
thích thể loại hành động 
– tâm lý Hàn Quốc.

06.06.2014
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EDGE OF TOMORROW 
     Edge of Tomorrow 
– Cuộc chiến luân hồi 
(Thể loại: Hành động, 
giả tưởng – Sản xuất: 
Mỹ) dựa trên cuốn tiểu 
thuyết nổi tiếng “All You 
Need is Kill” của Hiroshi 
Sakurazaka. Phim lấy 
bối cảnh tương lai gần 
khi các sinh vật ngoài 
hành tinh tấn công Trái 
Đất và đánh bại tất cả 
lực lượng quân đội tinh 
nhuệ của loài người. 
Thiếu tá William Cage 
thiệt mạng chỉ vài phút 
sau khi lâm trận. Tuy 

nhiên, anh bỗng dưng 
tỉnh dậy và nhận thấy 
mình bị rơi vào lỗ hổng 
thời gian, khiến anh liên 
tục sống lại cái ngày mà 
trận chiến khốc liệt xảy 
ra, tiếp tục chiến đấu và 
hy sinh. Edege of To-
morrow có sự góp mặt 
của tài tử nổi tiếng Tom 
Cruise. Phim được chỉ 
đạo thực hiện bởi những 
nhà làm phim lừng danh: 
Đạo diễn Doug Liman 
từng được biết đến qua 
hai bộ phim hành động 
gây tiếng vang trước đó 
như The Bourne Identity 

(1988) và Ông bà Smith 
(2005); quay phim Dion 
Beebe từng đoạt giải Os-
car Quay phim xuất sắc 
qua bộ phim Hồi ức một 
Geisha cùng cây kịch bản 
vàng của điện ảnh Hol-
lywood là Christopher 
McCauley, từng thành 
công với bộ phim The 
Usual Suspects (1995). 
Tất cả như báo hiệu cho 
sự ra đời của một bộ 
phim không thể tuyệt vời 
hơn, một sản phẩm điện 
ảnh quy tụ đội ngũ nhân 
lực đắt giá của kinh đô 
điện ảnh thế giới.

06.06.2014
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THE ANGRIEST MAN 
IN BROOKLYN
     Trong Angriest Man 
in Brooklyn – Giây phút 
sinh tử (Thể loại: Tâm 
lý, hài – Sản xuất: Mỹ), 
nữ diễn viên Mila Kunis 
vào vai nữ bác sĩ mẫu 
mực tại một bệnh viện 
danh tiếng. Một ngày nọ, 

cô phải điều trị cho một 
bệnh nhân cực kỳ khó 
tính. Sự khó chịu của 
ông ta khiến cô phạm 
phải một sai lầm nghiêm 
trọng. Trong lúc tức giận, 
cô đã nói rằng ông ta 
chỉ sống được 90 phút 
nữa. Sau khi được biết về 
thông tin bệnh của mình, 

người đàn ông khó tính 
đó trở nên cuồng nộ 
và gây ra những rắc rối 
kinh hoàng. Người thủ 
vai bệnh nhân khó tính 
trong The Angriest Man 
in Brooklyn là nam diễn 
viên kỳ cựu Robin Wil-
liams.

13.06.2014
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22 JUMP STREET
     Trong phần tiếp theo 
của 22 Jump Street (Thể 
loại: Hành động, hài – 
Sản xuất: Mỹ), hai chàng 
cảnh sát viên siêu quậy 
Morton và Greg Jenko 
không còn nằm vùng ở 
trường trung học nữa 
mà được thăng cấp lên 
hẳn đại học. Lúc này, 

Greg gia nhập đội bóng 
bầu dục trong trường 
còn Morton vẫn tiếp tục 
những trò nghịch ngợm 
cùng một đám quậy phá 
trong trường. Họ cùng 
nhau đối đầu và phá tan 
kế hoạch buôn bán ma 
túy cho sinh viên của 
ông trùm địa phương. 
Sau thành công vang dội 

của 22 Jump Street 1, 
phần 2 hứa hẹn sẽ đem 
tới cho khán giả những 
pha hành động đậm chất 
Hollywood và các tràng 
cười sảng khoái. Đặc 
biệt, phim còn có sự góp 
mặt của nam tài tử gạo 
cội Brad Pitt trong một 
vai nhỏ.

13.0
6.2
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PREDESTINATION
     Predestination – Định 
mệnh (Thể loại: Khoa 
học, ly kỳ) là một tác 
phẩm do điện ảnh Aus-
tralia sản xuất. Phim do 
anh em nhà Michael và 
Peter Spierig thực hiện. 
Trong phim, nam diễn 
viên Ethan Hawke sẽ vào 
vai một điệp viên của 
chính phủ. Khi thực hiện 

công việc theo dõi một 
đối tượng trong tổ chức 
chính phủ, anh phát hiện 
ra những bí mật có thể 
gây hại đến hàng triệu 
người. Đặc biệt, anh còn 
phát hiện ra một cách có 
thể du hành đến tương 
lai và dùng cách này để 
ngăn chặn những âm 
mưu đen tối. Tuy nhiên, 
những kẻ sát nhân anh 

muốn ngăn chặn không 
hề đơn giản. Predestina-
tion được phóng tác theo 
truyện ngắn “All you 
Zombies” của nhà văn 
Robert A.Heinlen. Đây 
là lần thứ hai nam diễn 
viên Ethan Hawke kết 
hợp với bộ đôi đạo diễn 
Spierig sau sự thành công 
của Daybreakers.

13.06.2014
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HOW TO TRAIN YOUR 
DRAGON 2 
     How to train your 
dragon 2 (Thể loại: Hành 
động, hài, phiêu lưu – 
Sản xuất: Mỹ) sẽ tái hiện 
lại thế giới giả tưởng của 
Hiccup và Toothless năm 
năm sau đó kể từ phần 
1. Toothless và Hiccup 

sẽ trở lại với một cuộc 
phiêu lưu lớn hơn. Trong 
cuộc phiêu lưu mới này, 
cả hai phát hiện một 
hang đá bí mật mà ở đó 
có hàng trăm con rồng 
hoang dã mới và một 
bí ẩn mang tên Dragon 
Rider. Sự ngẫu nhiên đó 
tiếp tục cuốn Hiccup và 

Toothless vào cuộc chiến 
bảo vệ hòa bình cho 
những cư dân nơi đây. 
Hiccup và Toothless phải 
đoàn kết đứng lên cho 
những gì họ tin tưởng và 
phải thừa nhận rằng chỉ 
có cùng nhau thì mới có 
sức mạnh chiến thắng.

13.06.2014
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MAKE ME SHUDDER 2
    Sau thử thách tại khu 
vực cấm trong trường 
học, Nick, Bew, James 
cùng những người bạn 
của mình phải chuẩn bị 
cho việc thi đại học. Vì 
lười học, James đã dẫn 
những người bạn của 
mình đến cầu nguyện 
tại miếu thờ Mae Nak. 
Nick không tin vào Mae 

Nak nên thường xuyên 
xúc phạm Mae Nak. 
Một điều huyền bí đã 
bất ngờ cuốn những 
chàng trai này quay 
ngược thời gian trở về 
thời đại của Mae Nak. 
Mae Nak yêu cầu họ 
tìm chồng và nhắn với 
anh là cô đã sinh hạ 
được một bé trai kháu 
khỉnh. Những chàng 

trai trẻ này đã quyết 
định giúp đỡ Mae Nak 
đồng thời tìm cách để 
trở về nhà. Phim thuộc 
thể loại kinh dị, có 
nhiều tình tiết hài hước 
của những nam sinh 
trong độ tuổi quậy phá. 
Đây có thể coi là phiên 
bản khác của Tình 
người duyên ma gốc 
Thái Lan.

20.06.2014
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TRANSFORMER - AGE 
OF EXTINCTION  
     Transformer - Age of 
Extinction (Thể loại: Giả 
tưởng, hành động – Sản 
xuất: Mỹ) là phần mới 
nhất trong loạt phim 
về người máy khổng lồ 
biến hình dựa trên đồ 
chơi lắp ráp và truyện 
tranh được yêu thích 
toàn thế giới. Ở phần 
này, hai nhân vật người 
máy quen thuộc của 
phe Autobot là thủ lĩnh 
Optimus Prime và Bum-

ble Bee đều xuất hiện 
trở lại. Bên cạnh đó, 
khán giả sẽ được chiêm 
ngưỡng thêm rất nhiều 
mẫu robot mới cực kì 
đẹp mắt và ấn tượng, với 
khả năng biến hình đa 
dạng. Điều đặc biệt nữa 
là không giống như 3 
phần trước, lần đầu tiên 
bộ phim sẽ không có sự 
tham gia quen thuộc của 
diễn viên Shia LaBeouf 
trong vai nam chính, mà 
thay vào đó là sự xuất 
hiện của dàn diễn viên 

hoàn toàn mới, với cốt 
truyện tách khỏi dòng 
thời gian từ 3 phần 
trước. Câu chuyện lần 
này sẽ xoay quanh một 
kỹ sư cơ khí cùng con 
gái của mình với một 
khám phá tình cờ khiến 
họ trở thành mục tiêu 
của hai phe Autobot và 
Decepticon, cùng một 
quan chức chính phủ bị 
hoang tưởng. Đạo diễn 
của Transformer - Age 
of Extinction vẫn là 
Michael Bay.

27.06.2014
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ĐOẠT HỒN
     Sau thành công rực rỡ 
với bộ phim hài Âm mưu 
giày gót nhọn, đạo diễn 
Hàm Trần tiếp tục bắt 
tay vào một thể loại hoàn 
toàn mới, phim kinh dị 
Đoạt hồn. Kịch bản phim 
Đoạt Hồn đã được anh 
ấp ủ từ nhiều năm nay, 
dựa vào các hiện tượng 
tâm linh kỳ bí trong cuộc 
sống. Phim có sự góp 
sức của một ekip chuyên 
nghiệp cùng dàn diễn 
viên gạo cội, đặc biệt là 

sự trở lại của thế hệ diễn 
viên thời đầu của nền 
điện ảnh Việt Nam như 
NSUT Ngọc Hiệp, “Nữ 
hoàng sân khấu” Minh 
Trang, diễn viên Thương 
Tín, Trần Bảo Sơn, Kiều 
Chinh, Nhung Kate… 
     Đoạt hồn là câu 
chuyện ly kỳ xung quanh 
gia đình nhà họ Vương. 
Sau khi cô con gái 8 tuổi 
trở về từ cõi chết, gia 
đình nhà họ Vương trở 
nên bấn loạn vì những 
biểu hiện hết sức kỳ lạ 

của cô bé. Không để 
những sự việc này tiếp 
tục diễn ra, Chi, 18 tuổi, 
một thiếu nữ nổi loạn, 
quyết định đi tìm hiểu sự 
thật đằng sau những biểu 
hiện lạ của em gái mình. 
Cô lặn lội đến ngôi làng 
mà bé Ái đã được tìm 
thấy chết đuối và phát 
hiện ra người dân nơi 
này là nạn nhân của nạn 
buôn người và mại dâm 
trẻ em. Liệu ân oán có 
xoay vòng và ác quỷ có 
tồn tại? 

18.0
7.2
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Hải đăng Happisburgh
độc lập tỏa sáng

KHÔNG NHỮNG LÀ NGỌN HẢI ĐĂNG CÓ LỊCH SỬ LÂU 
ĐỜI NHẤT TRÊN VÙNG BIỂN NORFOLK MÀ HAPPISBURGH 

CÒN LÀ HẢI ĐĂNG DUY NHẤT TẠI VƯƠNG QUỐC ANH 
HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN BẰNG ĐÓNG GÓP 

CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG, TRỞ THÀNH MỘT ĐIỂM 
THAM QUAN THÚ VỊ VỚI MỌI DU KHÁCH.

PHẠM HOÀNG
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Trong mùa 
Đông bão năm 
1789, 70 tàu 
thuyền đã bị 

tai nạn nghiêm trọng, 
kéo theo sự mất tích 
của 600 thủy thủ ngoài 
khơi bờ biển Norfolk. 
Sự kiện kinh hoàng 
này mở ra một cuộc 
điều tra quy mô, chỉ 
ra những điểm thiếu 
hoàn chỉnh của đèn 
cảnh báo bằng lửa hiệu 
ở Cromer và ánh sáng 
nến ở Winterton. Kết 
quả là dòng Thiên Chúa 
Ba Ngôi quyết định cho 
xây dựng hai ngọn hải 
đăng tại Happisburgh: 
Một ngọn hải đăng 
thấp trên Cliff Top và 
một ngọn hải đăng cao 
26m trong khuôn viên 
gần 400m trên đảo. 
Cả hai ngọn hải đăng 
chính thức đi vào hoạt 
động tối ngày 1/1/1791 
với tín hiệu ánh sáng 
phát ra từ nhiều ngọn 
nến đặt trong lồng đèn 
trên mỗi tòa tháp. Bằng 

cách giữ ánh sáng chiếu 
theo dòng, hai ngọn hải 
đăng đã hướng dẫn tàu 
thuyền đi về hướng cuối 
phía nam của dải cát, 
xuôi theo dòng nước, 
tránh được bão tố.
     Đến năm 1883, do bị 
đe dọa bởi sự xói mòn 
bờ biển, ngọn hải đăng 
thấp bị thu hồi và phá 
hủy. Lúc này, chỉ còn 
lại ngọn hải đăng cao 
hoạt động. Và để phân 
biệt với tháp đèn biển 
ở Winterton vào ban 
ngày, người ta đã cho 
sơn thêm 3 dải màu 
đỏ rộng trên thân hải 
đăng Happisburgh như 
chúng ta thấy ngày nay.
     15 năm sau, vào năm 
1988, đến lượt sự tồn 
tại của hải đăng cao bị 
xem xét. Dòng Thiên 
Chúa Ba Ngôi thông 
báo ý định chấm dứt 
hoạt động của 5 ngọn 
hải đăng, 4 tàu ánh 
sáng, một số tín hiệu 
sương mù và nhiều 
phao, đèn nhỏ, trong 

đó có hải đăng Happis-
burgh. Ngày đóng cửa 
và ngừng hoạt động dự 
kiến là 13/6/1988.
     Những tưởng số phận 
của Happisburgh đã khép 
lại từ đó, thế nhưng, một 
loạt sự kiện bất ngờ đã 
xảy ra với sự nỗ lực chung 
của cộng đồng để bảo vệ 
và duy trì hoạt động của 
ngọn hải đăng. Kay Swan, 
một nhà địa vật lý biển, 
cư trú tại địa phương, 
nhận thức rõ sự nguy 
hiểm của tàu thuyền nước 
ngoài khi đi qua vùng 
nguy hiểm phía Nam 
biển Bắc mà không có 
ánh sáng dẫn đường 
của ngọn hải đăng Hap-
pisburgh, đã thành lập 
Hội những người bạn 
của Happisburgh và tổ 
chức một buổi họp ra 
kiến nghị phản đối việc 
đóng cửa và ngừng hoạt 
động ngọn hải đăng 
này. Kết quả là dòng 
Thiên Chúa Ba Ngôi 
đồng ý hoãn ngày đóng 
cửa Happisburgh.
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     Tiếp đó, một chiến 
dịch gây quỹ được tiến 
hành rộng rãi nhằm thúc 
đẩy các nghị sĩ đưa ra một 
dự luật riêng cho Hap-
pisburgh trình Quốc hội. 
Ngân hàng NatWest đã 
ủng hộ tới 15,000 Bảng 
Anh cho quỹ để trang trải 
các chi phí pháp lý. Ngày 
25/4/1990, dự luật được 
Quốc hội thông qua. Kể 
từ đây, Happisburgh trở 
thành ngọn hải đăng duy 
nhất hoạt động độc lập tại 
nước Anh dưới sự điều 
hành của tổ chức từ thiện 
mang tên The Happis-
burgh Lighthouse Trust. 
     Ngày 20/6/1990, 
hải đăng Happisburgh 
vinh dự được đón Thái 
hậu của Nữ hoàng Anh 
Elizabeth đến thăm. 
Năm 1991, vào đúng 
ngày đầu tiên của năm 
mới, Happisburgh tổ 

chức kỷ niệm 200 năm 
hoạt động, đánh dấu 
sự tồn tại của ngọn hải 
đăng lâu đời nhất vùng 
biển Norfolk.
     Ngay trong những 
thăng trầm của lịch sử, 
ngọn hải đăng Hap-
pisburgh vẫn được chú 
ý đầu tư, phát triển hệ 
thống chiếu sáng nhằm 
thực hiện tốt vai trò duy 
trì và bảo đảm an toàn 
cho tàu thuyền hành hải 
trong khu vực. Từ ánh 
sáng nến trong đèn lồng 
những năm đầu hoạt 
động đến đèn chạy bằng 
khí đốt năm 1865, sau 
đó là đèn chạy bằng hơi 
năm 1910 và cho đến 
hiện tại là đèn điện công 
suất 500watt chiếu sáng 
qua một hệ thống lăng 
kính khúc xạ, tầm hiệu 
lực 18 dặm, chu kỳ chớp 
30 giây. Hải đăng còn 

được trang bị các đèn dự 
phòng 250watt để thay 
thế khi đèn chính gặp sự 
cố và hệ thống pin năng 
lượng mặt trời giúp đèn 
chính hoạt động liên tục 
11 ngày trong trường hợp 
bị cắt điện. 
     Ngày nay, hải đăng 
mở cửa cho công chúng 
vào tham quan thường 
xuyên vào các ngày Chủ 
nhật và ngày Lễ Ngân 
hàng trong suốt mùa hè 
từ tháng 4 đến tháng 
8. Đây sẽ là một trải 
nghiệm thú vị cho mọi 
du khách khi được đặt 
chân lên 112 bậc thang 
để leo lên tới đỉnh tháp 
của ngọn hải đăng cổ lịch 
sử, tìm hiểu phương thức 
hoạt động của đèn, ngắm 
nhìn những con tàu lớn 
nhỏ ngoài khơi và tận 
hưởng cái bao la, khoáng 
đạt của trời biển 

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

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

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

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation

 Số 10, đường 3/2, phường 8, 

TP.  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 +84.064.3854457

 +84.064.3858312

 office@vms-south.vn

 www.vms-south.vn

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
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (30/09/2012)

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

Hoa tiêu hàng hải


