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Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, trong sáng tác nổi tiếng của mình Một đời người, một rừng cây đã viết rằng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, 
gian khổ sẽ dành phần ai?”. Những thế hệ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trong suốt 40 năm 
qua đã luôn tự hỏi mình câu hỏi đó và trả lời bằng những thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo, vượt qua mọi gian khổ, thử thách, hiểm 
nguy nơi đầu sóng ngọn gió, vì sự an toàn hành hải, vì sự phát triển bền vững của đơn vị và vì công cuộc xây dựng - bảo vệ Tổ quốc thân yêu. 
 Thành lập ngay sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ty Bảo đảm hàng hải gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn cả về 
vốn, nhân lực đến cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, môi trường làm việc lại khắc nghiệt ở nơi chênh vênh núi cao hay mênh mông ngoài biển cả. 
Nhưng bằng tình yêu nghề, tình yêu Tổ quốc và tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, các thế hệ cán bộ, công nhân viên đơn 
vị qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đưa Tổng công ty ngày càng phát triển, đi lên, trở thành một trong những đơn vị mạnh 
của ngành Giao thông vận tải.
 Nhiều năm liền, Tổng công ty không những luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao: Thiết lập và duy trì môi 
trường an toàn về hàng hải cho tàu thuyền qua lại trên vùng biển từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đến hết địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực 
quần đảo Trường Sa, lưu vực hàng hải rộng lớn, sôi động và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về kinh tế, an ninh quốc phòng của Tổ quốc, không 
để xảy ra bất cứ sự số, rủi ro nào do lỗi của hệ thống báo hiệu hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu hay trục vớt cứu hộ, kỹ thuật ngầm, mà còn đi đầu 
trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Từ đó, Bảo đảm hàng hải miền Nam trở thành chỗ dựa 
vững chắc cho các ngành kinh tế biển phát triển, góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và thực thi quyền, nghĩa vụ 
của quốc gia có biển với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập, đồng thời, góp phần nâng cao vị thế của Bảo đảm hàng hải 
Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.
 Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (03/10/1975 – 03/10/2015), Tổng công ty tổ chức 
biên soạn và xuất bản cuốn Kỷ yếu “Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam – 40 năm xây dựng và phát triển” như một lời tri ân 
sâu sắc gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty qua các thế hệ đã cống hiến tâm huyết, sức lực, trí tuệ, cả máu và nước mắt cho 
Tổ quốc và cho sự nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 Đây cũng là món quà ý nghĩa mà Tổng công ty trân trọng dành tặng Bộ Giao thông vận tải và các ban ngành hữu quan, các địa 
phương nơi đơn vị đóng chân đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để Tổng công ty hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà 
nước giao, đồng thời, dành tặng các khách hàng, đối tác trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đồng hành cùng Tổng công ty trong từng chặng 
đường xây dựng và phát triển.
 Hy vọng rằng, trên hành trình tương lai chinh phục biển lớn, các thế hệ Bảo đảm hàng hải miền Nam hôm nay và mai sau sẽ tiếp 
tục phát huy truyền thống anh hùng nơi đầu sóng ngọn gió, cùng toàn ngành Giao thông vận tải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “Đi trước mở 
đường”, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đưa nước ta trở thành quốc 
gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.
 Trân trọng cảm ơn! 

ThS. Phạm Quốc Súy                                                   
Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VMS-South
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Thân ái gửi các đồng chí cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam! 
 Nhân dịp Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày 
truyền thống, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán 
bộ, công nhân viên, người lao động đã và đang làm việc tại Tổng công ty lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 
 Cùng với Ngành GTVT, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã vượt qua một 
chặng đường phát triển hết sức khó khăn nhưng cũng rất vẻ vang. Từ một nền tảng hạ tầng nghèo nàn, 
lạc hậu, manh mún và bị đổ nát sau chiến tranh, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo không ngừng, 
Tổng công ty đã vượt lên hoàn thành mọi công việc trong phạm vi chức trách của mình: thực hiện tốt 
công tác quản lý vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải; điều tiết giao thông trên các 
tuyến luồng, đáp ứng được yêu cầu rất cao về an toàn, an ninh hàng hải, không để xảy ra bất cứ tai nạn 
hàng hải nào do lỗi chủ quan của mình. Tổng công ty cũng đã chứng tỏ được năng lực và bản lĩnh khi xử 
lý kịp thời các sự cố gây ách tắc luồng, chủ động khảo sát, thăm dò, ra thông báo hàng hải, phát hiện và 
tham gia thanh thải các chướng ngại vật trên các tuyến luồng, xây dựng các công trình hàng hải, cung 
cấp dịch vụ sửa chữa hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu hộ và kỹ thuật ngầm… đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho mọi tầu, thuyền và các phương tiện đường thủy khác, đồng thời tham gia xác định chủ 
quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bằng hàng loạt cột mốc là các công trình dân sự. Đó là những 
thành tích rất quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao uy tín của Ngành mà còn củng cố niềm tin cho 
bạn bè, đối tác quốc tế vào năng lực bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, duy trì hòa bình để từ đó nâng 
cao vị thế của Việt Nam.
 Các đồng chí thân mến!
 Chúng ta là quốc gia biển và đang hội nhập sâu rộng với thế giới. Biển được xác định dứt khoát là 
không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc. Vì thế, công việc bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường biển, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ cần phải trở thành một 

Thư chúc mừng
của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
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cam kết có trách nhiệm với khả năng đáp ứng thực tế cao nhất trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhiệm vụ đó 
mặc nhiên đặt lên vai các đồng chí một sứ mệnh rất lớn và cấp thiết. Những thành tựu mà Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đạt được trong suốt 40 năm qua và đặc biệt là giai đoạn từ năm 2001 
đến nay là rất đáng ghi nhận. Nó cũng đồng thời tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo. Để đáp ứng 
những đòi hỏi ngày càng cao mà đất nước đặt ra cho toàn ngành giao thông nói chung, tôi mong các đồng 
chí tiếp tục phát huy truyền thống đi đầu của mình, giữ vững vị trí là đơn vị tiên phong trong đổi mới của 
Ngành, đưa Tổng công ty phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa. Muốn làm được điều đó, mỗi cán 
bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty cần phải nêu cao tinh thần gương mẫu, khiêm tốn 
học hỏi, trung thành với lợi ích tối cao của Tổ quốc khi thực thi bất cứ nhiệm vụ nào; đoàn kết, gắn bó, cùng 
nhau lao động chăm chỉ, sáng tạo bằng lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao nhất; sống và làm 
việc theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuân thủ pháp luật, phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm nơi đầu 
sóng ngọn gió theo phương châm hành động “đi trước mở đường” mà toàn ngành đang quyết tâm theo 
đuổi. Các đồng chí, với vai trò là đơn vị chủ chốt, mắt xích chiến lược trong Đề án Phát triển Bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, cần có chiến lược phát triển hiệu quả, mang 
tính đột phá mạnh mẽ, để từ đó tạo tiền đề vững chắc cho các ngành kinh tế biển Việt Nam phát triển, góp 
phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu 
lên từ biển, quyết tâm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia với các vùng biển, đảo.
 Lãnh đạo Bộ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tổng công ty phát huy thế mạnh, kiện 
toàn bộ máy sản xuất - kinh doanh, cải tiến khoa học - công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh, khẳng 
định thương hiệu quốc gia của Tổng công ty, trong khu vực và trên thế giới.
 Một lần nữa, tôi chúc Tổng công ty không ngừng phát triển, vươn xa ra biển lớn, xứng đáng với 
danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Chúc toàn thể các đồng chí, anh chị em và gia đình sức 
khỏe, hạnh phúc và thành công.
 Thân ái!

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

Đinh La Thăng
Ủy viên BCH Trung ương Đảng

 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
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Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng tập thể Ban 
Lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm 
Ngày truyền thống của đơn vị.
 Các đồng chí thân mến!
 Hoạt động đảm bảo an toàn hàng hải của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 
trong suốt 40 năm qua đã đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế đất 
nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Tổng công ty với chức năng, nhiệm vụ được giao 
luôn đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trên địa bàn, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho các hoạt 
động kinh tế biển là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn của kinh tế địa phương; duy trì đảm bảo môi trường 
an toàn hàng hải, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, kinh tế biển và các mục tiêu nhân đạo, góp 
phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của Quốc gia có biển đối với các điều ước Quốc tế mà nước ta đã 
ký kết hoặc gia nhập, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền Quốc gia trên biển, đảo.
 Bên cạnh đó, Tổng công ty còn là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt 
động phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, hỗ trợ cho các đối 
tượng khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Tổng công ty, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của Tổng công ty đối với sự nghiệp phát 
triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong suốt thời gian qua, đồng thời biểu dương tinh thần lao động sáng 
tạo, hiệu quả của tập thể Ban Lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 Các đồng chí thân mến!
 Phát huy những thành tựu đạt được qua 40 năm hình thành và phát triển, với bề dày truyền 
thống, kinh nghiệm thực tiễn cùng tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo của tập thể Ban Lãnh đạo 
và CBCNV Tổng công ty, tôi tin tưởng và hy vọng rằng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền 
Nam sẽ không ngừng phát triển và lớn mạnh, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào sự phát triển 
chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.    
 Thân ái!

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 9 năm 2015

Nguyễn Văn Trình                                                    
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thư chúc mừng
của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
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Bãi Sau - TP. Vũng Tàu.
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Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng 
hải miền Nam, tiền 
thân là Ty bảo đảm 

hàng hải, thành lập ngày 
03/10/1975 trực thuộc Tổng 
cục đường biển giao thông 
vận tải. Năm 1983, đổi thành 
Công ty Bảo đảm hàng hải 
2 là đơn vị sự nghiệp có thu, 
trực thuộc Tổng cục Đường 
Biển Việt Nam. Năm 1994, 
chuyển thành Bảo đảm an 
toàn hàng hải Việt Nam là 
tổ chức sự nghiệp kinh tế, 
trực thuộc Cục Hàng hải Việt 
Nam. Đến năm 1997, Bộ Giao 
thông vận tải quyết định 
thành lập Doanh nghiệp 
Nhà nước hoạt động công 
ích Bảo đảm an toàn hàng 
hải Việt Nam, trực thuộc Cục 
Hàng hải Việt Nam. Năm 
2005, Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải II được thành 
lập trên cơ sở chia tách Bảo 
đảm an toàn hàng hải Việt 
Nam trực thuộc Cục Hàng 
hải Việt Nam. Thực hiện chủ 
trương của Chính phủ về 
việc đổi mới, sắp xếp các 
doanh nghiệp 100% vốn 

Tóm tắt lịch sử
hình thành và phát triển

của Tổng công ty trong 40 năm qua (1975 - 2015)

Hải đăng Mũi Dinh xưa.
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nhà nước thuộc Bộ giao 
thông vận tải, năm 2010, 
Công ty được Bộ Giao thông 
vận tải quyết định chuyển 
sang Công ty TNHH MTV 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam và từ năm 2011 
đến nay là Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam hoạt động 
theo mô hình công ty mẹ 
- công ty con, trực thuộc 
Bộ Giao thông vận tải. Đến 
tháng 10 năm 2011, Bộ Giao 
thông vận tải quyết định 
chuyển nguyên trạng 06 
Công ty TNHH MTV Hoa 
tiêu hàng hải khu vực I, V, 
VII, VIII, IX và Công ty TNHH 
MTV Trục vớt cứu hộ Việt 
Nam về làm đơn vị thành 
viên thuộc Tổng công ty.
     Ban đầu khi mới thành 
lập Tổng công ty (5/2011), 
Tổng công ty có 09 đơn 
vị thành viên (trong đó 
06 đơn vị hạch toán phụ 
thuộc, 03 đơn vị hạch toán 
độc lập với loại hình Công 
ty TNHH MTV do nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ) 
và tổng số lao động là 1.050 

người, đến tháng 10/2011, 
với 06 đơn vị hạch toán phụ 
thuộc, 09 đơn vị là Công 
ty TNHH MTV do nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều 
lệ, với gần 1.800 lao động. 
Đến nay, Tổng công ty đã 
phát triển lớn mạnh với 18 
đơn vị thành viên (trong đó 
09 đơn vị hạch toán phụ 
thuộc hoạt động công ích 
trong lĩnh vực bảo đảm an 
toàn hàng hải, 05 đơn vị 
hạch toán độc lập là Công 
ty TNHH MTV do nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ, 
hoạt động trong lĩnh vực 
hoa tiêu hàng hải; 02 Công 
ty con hoạt động theo mô 
hình Công ty cổ phần do 
Tổng công ty nắm giữ trên 
50% vốn điều lệ và 02 đơn 
vị liên kết hoạt động theo 
mô hình Công ty cổ phần 
do Tổng công ty nắm giữ 
dưới 50% vốn điều lệ) và 
gần 1.800 lao động, có trụ 
sở đóng tại các tỉnh, thành: 
Hà Nội, Quy Nhơn - Bình 
Định, Nha Trang - Khánh 
Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP. 
Hồ Chí Minh và Cần Thơ 

Hệ thống hải đăng do VMS-South quản lý.
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Quyết định số 54/CB của Tổng cục đường biển giao thông vận tải
quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho Ty Bảo đảm hàng hải

03.10

1975

Quyết định số 001/QĐ-TCCB của Bộ GTVT quy định nhiệm vụ,
chức năng, quyền hạn cho Công ty Bảo đảm hàng hải II

03.01

1983

Quyết định số 1950 QĐ/TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT
về việc thành lập “Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam”

28.10

1994

Quyết định số 4461/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập
Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam

21.11

1997

Quyết định số 2269/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chia Bảo đảm an toàn hàng hải VN
thành Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II

04.7

2005

Quyết định số 1457/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT chuyển Công ty Bảo đảm an toàn
hàng hải II thành Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

28.5

2010

Quyết định số 1099/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc thành lập
công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

27.5

2011
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LÃNH ĐẠO ĐẢNG QUA CÁC THỜI KỲ

Đ/c Lê Minh Quang
• Bí thư Chi bộ Ty Bảo đảm hàng hải 
(1975 - 1977)

Đ/c Đoàn Vĩnh Tường
• Bí thư Chi bộ Ty Bảo đảm hàng hải 
(1979 - 1980)
• Bí thư Đảng bộ Cơ sở Công ty Bảo 
đảm hàng hải II (1980 - 1985)

Đ/c Nguyễn Quang Thuân
• Bí thư Đảng bộ Cơ sở Công ty Bảo 
đảm hàng hải II (1986 - 1990)

Đ/c Nguyễn Ngọc Linh 
• Bí thư Đảng bộ Cơ sở Công ty Bảo 
đảm hàng hải II (1990 - 1995)

Đ/c Trần Công Hợp
• Bí thư Đảng bộ Bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam (1995 - 2000) 

Đ/c Nguyễn Văn Đợi
• Bí thư Đảng bộ Bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam (1995 - 2000) 

Đ/c Phạm Đình Vận
• Bí thư Đảng bộ Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải II (2005 - 2010)
• Bí thư Đảng bộ Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Nam 
(2010 - 2011)
• Bí thư Đảng bộ Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Nam 
(2011 - 2014)

Đ/c Phạm Quốc Súy
• Bí thư Đảng bộ Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Nam 
(2014 - nay)

Đ/c Võ Thị Hồng Thắm 
• Bí thư Chi bộ Ty Bảo đảm hàng hải 
(1977 - 1979)
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LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN QUA CÁC THỜI KỲ

Đ/c Cao Văn Thới
• Trưởng Ty Bảo đảm hàng hải 
(1975 - 1980)

Đ/c Nguyễn Ngọc Linh
• Giám đốc Công ty Bảo đảm hàng 
hải II (1986 - 1994)
• Phó Tổng Giám đốc phụ trách
Bảo đảm hàng hải Việt Nam
(1995 - 1998)

Đ/c Bùi Đức Nhuận 
• Phó Cục Trưởng Cục Hàng hải VN 
kiêm Tổng giám đốc Bảo đảm
an toàn hàng hải Việt Nam
(1994 - 1995)

Đ/c Nguyễn Văn Đợi 
• Tổng giám đốc Bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam (1998 - 2005)

Đ/c Phạm Đình Vận
• TGĐ Công ty BĐATHH II (2005 - 2010)
• Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty 
BĐATHH miền Nam (2010 - 2011)
• Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tổng công ty 
BĐATHH miền Nam (2011 - 2012)
• TGĐ Tổng công ty BĐATHH miền 
Nam (2012 - 2014)

Đ/c Phạm Văn Quang
• Chủ tịch HĐTV  Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Nam 
(2012 - nay)

Đ/c Phạm Quốc Súy
• Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Nam 
(2014 - nay)

Đ/c Phạm Văn Hải
• Trưởng Ty Bảo đảm hàng hải 
(1980 - 1983)
• Giám đốc Công ty Bảo đảm hàng 
hải II (1983 - 1986)
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LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

Đ/c Lê Minh Quang
• Thư ký Công đoàn Ty Bảo đảm 
hàng hải (1976 - 1980)

Đ/c Lê Gia Bảo
• Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo 
đảm hàng hải II (1983 - 1987)

Đ/c Nguyễn Trọng Hải
• Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo 
đảm hàng hải II (1987 - 1992)

Đ/c Nguyễn Huy Khánh
• Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo 
đảm hàng hải II (1992 - 1994)

Đ/c Vũ Đình Hảo
• Chủ tịch Công đoàn Bảo đảm
an toàn hàng hải Việt Nam
 (1994 - 2000)

Đ/c Đồng Xuân Hiền
• Chủ tịch Công đoàn Bảo đảm
an toàn hàng hải Việt Nam 
(2000 - 2005)

Đ/c Nguyễn Thành Tô
• Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải II
(2005 - 2010)
• Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền Nam
(2010 - 2011)

Đ/c Dương Thế Nam
• Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam 
(2011 - nay)

Đ/c Nguyễn Phú Mùi
• Thư ký Công đoàn Ty Bảo đảm 
hàng hải (1980 - 1983)
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bảng vàng
thành tích
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Anh hùng Lao động
trong thời kỳ đổi mới (2012)

Huân chương Độc lập hạng Ba
(1995)

Huân chương Độc lập hạng Nhì
(1999)

Huân chương Độc lập hạng Nhất
(2010)

23
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Cúp Vàng Doanh nghiệp Việt Nam
(2009)

Cúp Vàng Techmart Vietnam
(2012)

Vinh quang Việt Nam
(2013)

Doanh nghiệp Vì người lao động
(2014)

Top 500 sản phẩm, dịch vụ hàng đầu
tại Việt Nam (2011)

Cờ Thi đua của Chính phủ
(1997, 2008, 2010, 2011, 2013)
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Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh
05 năm liên tục (2005 - 2009)

Cờ Thi đua của Tổng LĐLD Việt Nam
(2006, 2013, 2014)

Cờ Thi đua của Công đoàn GTVT VN
(2011, 2012)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đoàn Thanh niên VMS-South (2014)

Giấy khen thực hiện tốt ‘‘Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM” (2007 - 2010)

Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu
(2011)

25
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P. AN TOÀN HÀNG HẢI

P. HỢP TÁC QUỐC TẾ & QL HOA TIÊU

TRẠM THÔNG TIN TRUNG TÂM

CTY BĐATHH NAM TRUNG BỘ

CTY BĐATHH TÂY NAM BỘ CTY BĐATHH BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO

CTY THI CÔNG CƠ GIỚI HÀNG HẢI MN

CHI NHÁNH TCT TẠI HÀ NỘI CHI NHÁNH TCT TẠI TP. HCM

BAN QLDA HÀNG HẢI MIỀN NAM

XN KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

CTY BĐATHH ĐÔNG NAM BỘP. TỔ CHỨC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

P. KỸ THUẬT

P. THANH TRA BẢO VỆ QUÂN SỰ

TRẠM Y TẾ

KIỂM SOÁT VIÊN

BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

VĂN PHÒNG

P. KINH TẾ - KẾ HOẠCH
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CTY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC I CTY CP THIẾT BỊ BÁO HIỆU HHMN

CTY CP TRỤC VỚT CỨU HỘ VN CTY CP CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN NAM

CTY CP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HHMN

Công ty con (Công ty TNHH MTV do Tổng công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ) Công ty con (Công ty CP do Tổng công ty nắm giữ >50% vốn điều lệ)

Công ty liên kết (Công ty Cổ phần do Tổng công ty nắm giữ < 50% vốn điều lệ)
CTY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VII

CTY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC V

CTY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

CTY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IX



ph
át

 tr
iển

NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN

30

Phạm Đăng Lâu
Phó Bí thư Đảng ủy

Phạm Quốc Súy
Bí thư Đảng ủy

Dương Thế Nam
Ủy viên BTV

Nguyễn Thị Thủy
Ủy viên BTV

Vũ Danh Lam
Ủy viên BTV

Quách Đình Hùng
Ủy viên BTV

Phạm Quang Giáp
Ủy viên BTV

 LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY KHÓA I, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
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Phạm Văn Quang
Chủ tịch HĐTV

Phạm Quốc Súy
Thành viên HĐTV

Mai Văn Liêm
Thành viên HĐTV

Nguyễn Xuân Long
Thành viên HĐTV

Châu Bá Hải
Thành viên HĐTV

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY
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BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY

Phạm Quốc Súy
Tổng giám đốc

Trần Đức Thi
Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Thu An
Phó Tổng giám đốc

Quách Đình Hùng
Phó Tổng giám đốc

Phạm Tuấn Anh
Phó Tổng giám đốc
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LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY KHÓA I, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Dương Thế Nam
Chủ tịch Công đoàn

Nguyễn Thị Thu An
Ủy viên BTV

Lê Thành Lợi
Ủy viên BTV

Nguyễn Xuân Long
Ủy viên BTV

Phạm Quang Giáp
Ủy viên BTV
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LÃNH ĐẠO ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY KHÓA I, NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Trần Minh Thuận
Phó Bí thư Thường trực

Phạm Thị Diệu Hương
Phó Bí thư

Nguyễn Quốc Hoàng
Ủy viên BTV

Vũ Quốc Hân
Ủy viên BTV
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Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
 Số 10, đường 3/2, P. 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 www.vms-south.vn |  office@vms-south.vn
 +84 (64) 3854457 |  +84 (64) 3858312
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Văn phòng
Chánh Văn phòng: Phạm Quang Giáp
Phó Chánh Văn phòng: Vũ Đăng Hùng

 +84 (64) 3513919 | +84 (64) 3621828

Phòng Tổ chức Lao động - Tiền lương
Trưởng phòng: Vũ Danh Lam
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Nhung
Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Huyền

 +84 (64) 3530297
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Phòng Tài chính - Kế toán
Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thủy
Phó Trưởng phòng: Đinh Thị Hương

 +84 (64) 3574102

Phòng Kinh tế – Kế hoạch
Phó Trưởng phòng (Phụ trách): Trần Ngọc Ninh
Phó Trưởng phòng: Phạm Ngọc Tiến

 +84 (64) 3530439
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Phòng An toàn hàng hải
Trưởng phòng: Lưu Văn Hà
Phó Trưởng phòng: Trần Tiểu Long
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Dương

 +84 (64) 3532201

Phòng Kỹ thuật
Trưởng phòng: Võ Đăng Thanh
Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Tâm
Phó Trưởng phòng: Thái Văn Lý

 +84 (64) 3574139
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Phòng Thanh tra Bảo vệ – Quân sự
Trưởng phòng: Đào Duy Hiển

 +84 (64) 3623668

Phòng Hợp tác Quốc tế & Quản lý Hoa tiêu
Trưởng phòng: Trần Minh Thuận

 +84 (64) 3581646
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Trạm Thông tin trung tâm
Trạm trưởng: Phan Chí Hiền

 +84 (64) 3521976

Trạm Y Tế
Trạm trưởng: Nguyễn Thị Thu Huyền

 +84 (64) 3836787
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Cơ quan Đảng ủy
Phó Bí thư Đảng ủy: Phạm Đăng Lâu

 +84 (64) 3532202

Ban Quản lý dự án hàng hải miền Nam
Giám đốc: Nguyễn Đức Tiến
Phó Giám đốc: Vũ Mạnh Thắng

 +84 (64) 3574867
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Văn phòng Công đoàn
Chủ tịch Công đoàn: Dương Thế Nam

 +84 (64) 3532203

Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội
Giám đốc: Hoàng Trường Giang
Phó Giám đốc: Chu Đỗ Khánh Huệ

 +84 (4) 39413131
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Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
 Số 105, đường Tô Hiệu, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 +84 (058) 625 37 99 |  +84 (058) 625 38 00
 bdathh-ntb@vms-south.vn

Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh
Giám đốc: Trần Văn Hải
Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Thành
Phó Giám đốc: Đoàn Hải Âu

 +84 (8) 39107624
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Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
 Tầng 8, số 10, đường 3/2, P. 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (64) 3 524 139 |  +84 (64) 3 524 100
 bdathh-dnb@vms-south.vn

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ
 60 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 +84 (710) 3 888 755 - (710) 3 888 595 |  +84 (710) 3 888 797
 bdathh-tnb@vms-south.vn
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Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo
 Tầng 7, số 10, đường 3/2, P. 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (64) 3 512 092 |  +84 (64) 3 512 093
 bdathh-bdhd@vms-south.vn

Công ty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam
 Tầng 6, số 10, đường 3/2, P. 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (64) 3 563 981 |  +84 (64) 3 563 980
 tccghhmn@vms-south.vn
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Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
 458 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 +84 (8) 3 899 68 74 - (8) 3 840 62 85 |  +84 (8) 3 899 56 74
 xnksmn@vms-south.vn

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I
 Số 8 Trương Đình Hợi, P. 18, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh
 +84 (8) 3 940 45 93 |  +84 (64) 3 940 44 22
 www.pilotco1.com |  pilotco1@hcm.vnn.vn
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Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V
 512/A3-4 KDC An Thới, Cách Mạng Tháng Tám, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 +84 (710) 3 885 955 |  +84 (710) 3 881 800
 hoatieukhuvuc5@gmail.com

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
 Số 1, đường Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 +84 (56) 3 894 888 - (56) 3 894 788 |  +84 (56) 3 893 077
 hoatieuquinhon.kv7@gmail.com
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Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
 CL8 đại lộ Nguyễn Tất Thành - Hòn Rớ II, P. Phước Đồng, TP. Nha Trang
 +84 (058) 3 591 361 - (058) 3 591076 |  +84 (058) 3 591 362
 cty-hoatieukv8@vnn.vn

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX
 Số 279, đường 3/2, P. 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (64) 3 527 116 – (64) 3 527 117 |  +84 (64) 3 527 111
 offshore@pilotco9.com.vn
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Công ty Cổ phẩn Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam
 847/15 đường 30/4, P. 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (64) 3 623 966; |  +84 (64) 3 626 569
 tbbhhhmn@vms-south.vn

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình hàng hải miền Nam
 Số 112 Ba Cu, P. 3, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (064) 3 532 965 |  +84 (64) 3 532 969
 xdcthhmn@vms-south.vn



55

Công ty Cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam
 847/15 đường 30/4, P. 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 +84 (64) 3 624 819 - (64) 3 624 823 |  +84 (64) 3 624 818
 ckhhmn@vms-south.vn

Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam
 360 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
 +84 (8) 3 829 4023 - (8) 3 829 0597 |  +84 (8) 3 829 4025
 www.visal.com.vn |  visaltgd@vnn.vn
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Những giải pháp

căn bản
để phát triển Bảo đảm an toàn hàng hải

Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

ThS. PHẠM QUỐC SÚY (TGĐ VMS-SOUTH)
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VIỆT NAM LÀ 1 TRONG 10 QUỐC GIA 
CÓ CHỈ SỐ CAO NHẤT VỀ CHIỀU DÀI 
BỜ BIỂN, CÓ MỘT VÙNG LÃNH HẢI 
RỘNG LỚN NẰM GẦN KỀ CÁC TUYẾN 
HÀNH HẢI QUỐC TẾ QUAN TRỌNG NỐI 
LIỀN VỚI CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ 
SÔI ĐỘNG NHẤT HIỆN NAY. VÌ VẬY, 
VIỆC PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO ĐẢM 
AN TOÀN HÀNG HẢI LÀM TIỀN ĐỀ CHO 
CÁC NGÀNH KINH TẾ BIỂN LỚN MẠNH, 
KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN QUỐC GIA 
TRÊN BIỂN ĐẢO HẾT SỨC QUAN TRỌNG 
VÀ CẤP THIẾT, ĐÒI HỎI SỰ ĐỒNG 
THUẬN, PHỐI HỢP CỦA NHIỀU BỘ, 
NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG.

Cơ sở hạ tầng bảo 
đảm an toàn hàng 
hải trong khu vực 
và trên thế giới 

đã được xây dựng từ rất 
lâu. Tuy nhiên, do trình độ 
phát triển kinh tế của mỗi 
quốc gia nên tốc độ phát 
triển cơ sở hạ tầng bảo 
đảm an toàn hàng hải của 
các nước cũng có sự khác 
biệt. Ở các nước tiên tiến 
như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, 
… phần lớn các hải đăng 
đều đã tự động hóa, hệ 

thống nhận dạng tự động 
(AIS), hệ thống dịch vụ giao 
thông hàng hải (VTS), dịch 
vụ cung cấp tín hiệu hiệu 
chỉnh vệ tinh (DGPS) và hải 
đồ điện tử (ENC) đã được 
thiết lập cho toàn bộ bờ 
biển. Xây dựng môi trường 
hàng hải điện tử (e-Navi-
gation) là mục tiêu được 
Tổ chức hàng hải quốc 
tế (IMO) và Hiệp hội các 
cơ quan quản lý báo hiệu 
hàng hải và hải đăng quốc 
tế (IALA) hướng đến.

     Việt Nam là quốc gia 
có biển, là thành viên 
chính thức của IMO và 
IALA, do đó, bảo đảm an 
toàn hàng hải cần phải 
được quan tâm, đầu tư, 
đáp ứng yêu cầu của 
IMO, khuyến cáo của IALA 
và đủ tầm quan hệ đối 
ngoại. Hiện tại, hạ tầng 
cơ sở bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam còn 
chưa đồng bộ và vì thế 
trước mắt vẫn còn nhiều 
khó khăn, thử thách.
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THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG
BÁO HIỆU HÀNG HẢI
     Hiện nay, nước ta có 43 
tuyến luồng hàng hải công 
cộng với tổng chiều dài 
hơn 800km, trong đó có 
một số tuyến luồng còn tồn 
tại những đoạn cong có 
bán kính nhỏ, gây khó khăn 
cho việc hành hải và một số 
tuyến luồng chỉ được thiết 
kế cho tàu hành trìnhmột 
chiều. Các tuyến luồng khác 
như Dung Quất (Quảng 
Ngãi), Sài Gòn – Vũng Tàu, 
Soài Rạp – Hiệp Phước (TP. 
Hồ Chí Minh), Đồng Nai, 
Vũng Rô (Phú Yên), Nha 

Trang, Ba Ngòi (Khánh Hòa) 
cho phép hành thủy hai 
chiều nhưng trong điều 
kiện hạn chế.
     Hệ thống báo hiệu hàng 
hải dẫn luồng hiện đã 
tương đối đầy đủ với gần 
1.100 báo hiệu. Tuy nhiên, 
hiện vẫn còn tồn tại nhiều 
chủng loại thiết bị báo hiệu 
gây khó khăn trong quản lý 
vận hành cũng như bảo trì, 
sửa chữa. Phần lớn báo hiệu 
hàng hải chưa được lắp đặt 
các thiết bị giám sát từ xa 
và các thiết bị báo hiệu vô 
tuyến khác. Một số tuyến 
luồng chưa được lắp đặt 

thiết bị báo hiệu cho tàu 
chạy ban đêm.
     Năm 2014 là năm đầu 
tiên thực hiện một số giải 
pháp mang tính đột phá 
trong công tác nạo vét 
duy tu các tuyến luồng 
hàng hải theo Quyết định 
số 73 ngày 27/11/2013 
của Thủ tướng Chính phủ 
và Thông tư số 28 ngày 
29/7/2014 của Bộ GTVT 
nhằm đơn giản hóa thủ 
tục nạo vét, tận dụng điều 
kiện tự nhiên thuận lợi để 
thi công, tăng cường công 
tác giám sát quá trình đổ 
bùn đất cũng như phòng 

chống tham nhũng, thất 
thoát trong quá trình nạo 
vét duy tu các tuyến luồng 
hàng hải sử dụng nguồn 
ngân sách nhà nước. Hiện 
nay, nguồn kinh phí bố trí 
duy tu, nạo vét các tuyến 
luồng hàng hải để đạt yêu 
cầu chuẩn tắc thiết kế chưa 
đủ và còn nhiều hạn chế.
     Trên toàn bộ vùng biển 
Việt Nam hiện có 94 hải 
đăng và 7 đăng tiêu độc lập. 
Hải đăng tại khu vực quần 
đảo Trường Sa được tiếp 
tục đầu tư xây dựng, đảm 
bảo an toàn hàng hải cho 
tàu thuyền hoạt động trong 
vùng và góp phần khẳng 
định chủ quyền quốc gia 
trên biển. Dù vậy, hệ thống 
hải đăng hiện tại vẫn chưa 
hoàn chỉnh, còn thiếu một 
số hải đăng báo các cửa 
sông, cửa biển hoặc báo các 
cảng mới xây dựng. Theo 
Đề án phát triển Bảo đảm 
an toàn hàng hải Việt Nam 

đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 1166/QĐ-
TTg ngày 14/7/2011, chúng 
ta còn thiếu khoảng 25 hải 
đăng so với yêu cầu. Ngoài 
ra, nhiều hải đăng được xây 
dựng cách đây nhiều năm 
và hiện đã xuống cấp, hư 
hỏng. Một số hải đăng cần 
phải được cải tạo, nâng cấp 
để đáp ứng nhu cầu phát 
triển hàng hải.
     Hệ thống hỗ trợ hành hải 
chủ yếu dừng ở mức báo 
hiệu truyền thống (nhận biết 
bằng hình ảnh, âm thanh), 
các báo hiệu hàng hải vô 
tuyến còn ít. Hệ thống AIS 
còn đang trong quá trình 
triển khai thử nghiệm. Hệ 
thống giám sát và kiểm soát 
từ xa báo hiệu hàng hải đã 
lắp đặt thử nghiệm nhưng 
chưa hoạt động hiệu quả, 
tính tương thích và khả 
năng mở rộng còn kém.
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KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP ĐẾN 2020, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
     Để có thể nâng cao kết 
cấu hạ tầng bảo đảm an 
toàn hàng hải, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế biển 
và các yêu cầu của IMO, 
khuyến cáo của IALA cũng 
như các công ước quốc 
tế mà Việt Nam tham gia, 
chúng ta cần có sự quan 
tâm, đầu tư, tạo ra những 
bước tiến đột phá cho 
ngành bảo đảm an toàn 
hàng hải.
     Nhà nước cần đầu tư, 
nâng cấp hệ thống báo 
hiệu hàng hải theo hướng 
hiện đại, tự động hóa, thay 
thế các thiết bị báo hiệu 
hàng hải truyền thống 
bằng các thiết bị hiện đại, 
đồng bộ. Gia tăng số lượng 
các báo hiệu hàng hải vô 
tuyến, đặc biệt có thể sử 
dụng các báo hiệu AIS “ảo” 
để tận dụng năng lực của 
các trạm AIS bờ hiện nay 

mà không cần phải lắp đặt 
các báo hiệu thật. Xây dựng 
và phát hành hải đồ giấy 
và hải đồ điện tử cho các 
tuyến luồng và vùng nước 
cảng biển theo chuẩn quốc 
tế. Thiết lập các hệ thống 
hỗ trợ hành hải điện tử AIS, 
VTS, DGPS, ENC…tại các 
khu vực cảng, tuyến luồng 
có mật độ tàu ra vào lớn, 
các tuyến luồng phức tạp 
về điều kiện hành hải, có 
nhiều nguy cơ mất an toàn. 
Từ đó, tiến tới xây dựng 
môi trường hàng hải điện 
tử e-Navigation theo định 
hướng của IMO và IALA.
     Bên cạnh đó, chúng ta 
cần bổ sung công nghệ, 
trang thiết bị khảo sát hàng 
hải, xây dựng các trạm quan 
trắc và cung cấp thông tin 
thủy hải văn tự động, đồng 
thời đầu tư thiết bị thực hiện 
công tác duy trì chuẩn tắc 
luồng hàng hải. Ở nước ta, 
hầu hết cảng biển đều nằm 

sâu trong sông, tuyến luồng 
dài, chịu ảnh hưởng của 
chế độ thời tiết nhiệt đới 
gió mùa, có nhiều bão lũ, 
mang theo lượng phù sa lớn 
từ thượng nguồn của các 

con sông đổ về, gây ra sự 
bồi lắng, thay đổi trục dòng 
chảy và các đoạn luồng đi 
qua vùng cửa biển. 
     Vấn đề đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực cũng 

cần được ưu tiên, đầu tư, 
phát triển toàn diện, đồng 
bộ, bước đầu hình thành 
một đội ngũ nhân lực mang 
đẳng cấp quốc tế, đáp ứng 
cho chiến lược phát triển 
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bảo đảm an toàn hàng hải. 
Các Tổng công ty, đơn vị, 
xí nghiệp trong ngành nên 
phối hợp với một số doanh 
nghiệp, tổ chức trong và 
ngoài nước, cử các cán bộ, 
công nhân có kinh nghiệm 
đi học để nâng cao kiến thức 

khoa học công nghệ mới và 
trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ. Đồng thời, tăng cường 
hình thức đào tạo tại chỗ, đào 
tạo kèm cặp cho các kỹ sư, 
công nhân, từng bước tuyển 
dụng và trẻ hóa đội ngũ cán 
bộ đúng chuyên môn, tâm 

huyết với nghề. Riêng với 
nguồn nhân lực của các công 
ty Hoa tiêu, cần có một số giải 
pháp cụ thể như xây dựng 
chương trình huấn luyện lại 
hàng năm, quy định về luân 
chuyển, điều động lực lượng 
hoa tiêu để có thể hoạt động 

tốt trong phạm vi hoạt động 
của các Tổng công ty. Các 
hoa tiêu dẫn tàu thường là 
các thuyền trưởng dạn dày 
kinh nghiệm nên cần có chế 
độ đãi ngộ thích hợp để thu 
hút các nguồn nhân lực chất 
lượng cao, yên tâm công tác, 
gắn bó với nghề.
     Thời gian qua, lĩnh vực 
trục vớt cứu hộ và kỹ thuật 
ngầm đã được xã hội hóa, 
bước đầu mang lại kết quả 
nhất định, giá thành dịch vụ 
mang tính cạnh tranh hơn.
Tuy nhiên, với các công việc 
đòi hỏi tính phức tạp cao, 
các doanh nghiệp Việt Nam 
vẫn bị các doanh nghiệp 
nước ngoài “hất cẳng” ngay 
trên sân nhà. Do vậy, Nhà 
nước cần xem xét cơ chế 
chính sách hỗ trợ để các 
doanh nghiệp Trục vớt cứu 
hộ trong nước có điều kiện 
phát triển và có nguồn lực 
để cạnh tranh với các doanh 
nghiệp nước ngoài.
     Bảo đảm an toàn hàng hải 
vốn là lĩnh vực dịch vụ công 

ích nhằm thiết lập và duy 
trì môi trường an toàn hành 
hải, hiệu quả kinh tế - xã hội 
và ổn định chính trị đặt cao 
hơn mục tiêu hiệu quả tài 
chính. Do đó, nhà nước cần 
sớm hoàn thiện quy hoạch 
tổng thể phát triển ngành 
và hệ thống văn bản pháp 
quy, tạo ra hành lang pháp 
lý hoàn chỉnh, đồng thời 
nên có một số cơ chế đặc 
thù, kêu gọi vốn viện trợ, tài 
trợ của các tổ chức nước 
ngoài thông qua hợp tác 
quốc tế, đầu tư một số dự 
án hiện đại hóa các tuyến 
luồng hàng hải quan trọng 
từ vốn ODA, qua đó, học tập 
kinh nghiệm triển khai thực 
tế. Tất cả đều vì một mục 
tiêu đưa Việt Nam trở thành 
quốc gia mạnh về biển, làm 
giàu từ biển, bảo đảm vững 
chắc chủ quyền, quyền chủ 
quyền quốc gia trên biển, 
đảo, góp phần quan trọng 
trong sự nghiệp công ng-
hiệp hóa, hiện đại hóa, làm 
cho đất nước giàu mạnh 
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Hải đăng Nam Yết - quần đảo Trường Sa.
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PHẠM ĐĂNG LÂU (PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VMS-SOUTH)

TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA MÌNH, HỒ CHỦ TỊCH 
THƯỜNG XUYÊN CĂN DẶN “ĐẢNG CÓ VỮNG, CÁCH MỆNH MỚI THÀNH CÔNG, 

CŨNG NHƯ NGƯỜI CẦM LÁI CÓ VỮNG, THUYỀN MỚI CHẠY”. THẤM NHUẦN 
NHỮNG LỜI DẠY CỦA NGƯỜI, TRẢI QUA 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG 

THÀNH (1975 - 2015), ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG 
HẢI MIỀN NAM ĐÃ LUÔN VỮNG TAY CHÈO, ĐƯA CON TÀU VMS-SOUTH VƯỢT 
QUA MUÔN VÀN KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH, GIÀNH ĐƯỢC NHỮNG THÀNH TỰU 

QUAN TRỌNG, TỰ TIN VƯƠN RA BIỂN LỚN.

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
     Năm 1975, sau ngày miền 
Nam hoàn toàn giải phóng, 
thống nhất đất nước, Tổng 
cục đường biển (nay là 
Cục Hàng hải Việt Nam) đã 
thành lập Ty Bảo đảm hàng 
hải để tiếp nhận, khôi phục, 
nâng cấp và quản lý vận 
hành hệ thống báo hiệu 

hàng hải từ Đà Nẵng đến 
Kiên Giang. Theo đó, Chi 
bộ Ty Bảo đảm hàng hải đã 
được thành lập với 3 đảng 
viên. Những khó khăn, thiếu 
thốn thuở ban đầu tuy ảnh 
hưởng sâu sắc đến công 
tác Đảng nhưng Chi bộ đã 
nhanh chóng ổn định tư 
tưởng cho đảng viên, cán 

bộ công nhân viên, tập 
trung đoàn kết xây dựng 
đơn vị.
     Do hậu quả của cuộc 
chiến tranh kéo dài, nhiều 
đèn biển, nhà làm việc bị 
xuống cấp nặng nề, tuy 
nhiên Chi bộ vẫn lãnh đạo, 
chỉ đạo các Đảng viên, cán 
bộ công nhân viên trong 

Đảng bộ Tổng công ty

Ánh sáng soi đường
con tàu Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam



65

đơn vị từng bước khắc phục 
khó khăn, tìm kiếm các thiết 
bị báo hiệu hàng hải cũ 
để phục hồi, sửa chữa đưa 
vào sử dụng, giúp tiết kiệm 
nhiều chi tiêu ngân sách cho 
Nhà nước.
     Vào những năm 80 – 90 
của thế kỷ XX, đất nước 
vừa bước vào thời kỳ đầu 
đổi mới, còn nhiều khó 
khăn, thiếu thốn nên Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền 
Nam, bấy giờ là Công ty 
Bảo đảm hàng hải 2, cũng 
gặp vô vàn gian nan, thử 
thách. Cơ sở vật chất, hệ 
thống báo hiệu hàng hải 
gần như chưa có gì, kinh 
phí, vật tư kỹ thuật phục vụ 
công tác còn rất hạn hẹp. 
Công nhân phải thường 
xuyên lao động trong điều 
kiện khắc nghiệt, giữa biển 
khơi bốn bề sóng gió, có 
thể xảy ra sự cố, bất trắc 
bất kỳ lúc nào nhưng 
lương và chế độ thấp, 
không đủ nuôi sống bản 
thân và gia đình, không có 
trợ cấp ngành nghề đặc 
thù. Đảng bộ cơ sở Công 
ty (lúc này có trên 30 đảng 
viên) đã nhanh chóng kiện 
toàn, ổn định tổ chức bộ 
máy, đội ngũ cán bộ, vượt 

qua khó khăn, triển khai 
và thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị. Với tầm nhìn 
chiến lược, Đảng ủy giai 
đoạn này còn chú trọng 
tới việc lãnh đạo, chỉ đạo 
đơn vị phát triển quy mô, 
chất lượng, chủ trương 
đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế. Năm 1988, Công ty gia 
nhập và trở thành thành 
viên quốc gia của Hiệp hội 
báo hiệu hàng hải quốc tế 
(IALA), từ đó hệ thống báo 
hiệu hàng hải Việt Nam đã 
được sửa đổi theo đúng 
quy định của báo hiệu 
hàng hải quốc tế vùng 
A, đánh dấu bước ngoặt 
trong công tác phát triển 
bảo đảm an toàn hàng hải.
     Bên cạnh đó, Đảng ủy 
cũng quan tâm đến việc 
nâng cao chất lượng Đảng 
viên, công tác chính trị, tư 
tưởng, thực hiện nghiêm 
túc chế độ sinh hoạt Đảng 
và kiểm tra Đảng. Chỉ trong 
một thời gian ngắn, đội ngũ 
Đảng viên được củng cố về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, 
phẩm chất và trình độ nhận 
thức, tin tưởng đường lối đổi 
mới của Đảng và nhà nước, 
yên tâm công tác, nỗ lực vì 
sự phát triển của đơn vị.

VƯƠN KHƠI CÙNG CÁNH SÓNG
     Năm 1990, bước vào 
thời kỳ đầu của cơ chế thị 
trường, với sự định hướng, 
lãnh đạo sát sao của Đảng 
ủy, Công ty Bảo đảm hàng 
hải 2 đã nhanh chóng bắt 
nhịp với cơ chế mới. Doanh 
nghiệp đã chuyển từ mô 
hình hành chính sự nghiệp 
sang mô hình sự nghiệp 
kinh tế và nhanh chóng 
phát triển cơ sở hạ tầng, 
đầu tư phát triển nhiều đèn 

biển, hệ thống báo hiệu 
dẫn luồng, tạo tiền đề cho 
giai đoạn phát triển nhanh 
chóng và bền vững của Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam sau này. 
     Tháng 10/1994, Bộ trưởng 
Bộ GTVT quyết định sáp 
nhập 2 công ty Bảo đảm 
hàng hải 1 và 2, theo đó tổ 
chức Đảng của 2 công ty 
cũng sáp nhập thành Đảng 
bộ Bảo đảm an toàn hàng 
hải Việt Nam cấp trên cơ 

sở, trực thuộc thành ủy Hải 
Phòng, mở ra thời kỳ phát 
triển của bảo đảm an toàn 
hàng hải Việt Nam. Dưới sự 
lãnh đạo của Đảng ủy, nhiều 
nghị quyết mang tính chiến 
lược được đưa ra, năng suất 
lao động được nâng cao, 
các chỉ tiêu kế hoạch nhà 
nước giao luôn được hoàn 
thành, nhiều tiến bộ khoa 
học công nghệ được ứng 
dụng, tư tưởng đảng viên, 
cán bộ công nhân viên ổn 
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định, đời sống bắt đầu được 
nâng cao. Công tác phát 
triển tổ chức Đảng bước đầu 
có những khởi sắc, số lượng 
đảng viên không ngừng 
tăng lên qua các năm.
     Trong thời gian này, dưới 
sự lãnh đạo năng động, 
sáng tạo của Đảng ủy, Bảo 
đảm an toàn hàng hải khu 
vực 4 (khu vực phía Nam) 
nhanh chóng phát triển 
cơ sở hạ tầng, đầu tư phát 
triển nhiều đèn biển, hệ 
thống báo hiệu dẫn luồng, 
đồng thời tích cực tham 
gia vào chương trình biển 
Đông – Hải Đảo theo tinh 

thần Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ, triển khai Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về 
việc phát triển ngành kinh 
tế biển như tham gia khảo 
sát, thiết kế xây dựng và 
quản lý, vận hành các đèn 
biển ở khu vực biển Đông 
– Trường Sa như đèn biển 
Song Tử Tây, Đá Tây, Đá Lát 
và các đèn ở khu vực DK1 
nhằm hỗ trợ hành hải cho 
các tàu thuyền trên vùng 
biển Trường Sa và khu vực 
dầu khí Vũng Tàu, góp phần 
khẳng định chủ quyền 
quốc gia và đảm bảo an 
ninh hàng hải trên biển.

     Năm 2005, Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải II được 
thành lập trên cơ sở chia tách 
từ Bảo đảm an toàn hàng 
hải Việt Nam, lấy Bảo đảm 
an toàn hàng hải khu vực 4 
làm nòng cốt. Một lần nữa, 
Đảng ủy Công ty xác định 
xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh là nhân tố 
đảm bảo thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của Đảng 
bộ. Trên cơ sở phân tích, 
đánh giá tình hình mới, Đảng 
ủy nhanh chóng xây dựng 
kế hoạch hoạt động chi 
tiết, ban hành quy chế làm 
việc; củng cố, kiện toàn, xây 

dựng tổ chức Đảng, chính 
quyền và các đoàn thể vững 
mạnh. Đảng ủy đã thể chế 
hóa kịp thời các nghị quyết, 
chủ trương của Đảng bộ cấp 
trên, Đảng bộ Công ty, đảm 
bảo bám sát thực tiễn đơn vị 
và mang tính khả thi.
     Việc lãnh đạo thực hiện 
công tác chính trị, tư tưởng, 
xây dựng tổ chức Đảng được 
Đảng ủy Công ty thực hiện 
linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. 
Việc quán triệt nghị quyết 
các cấp được thực hiện dưới 
nhiều hình thức, giúp đảng 
viên, cán bộ công nhân viên 
thể hiện rõ niềm tin vào sự 
lãnh đạo đổi mới của Đảng, 
kiên định chủ nghĩa Mác – 
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
kiên định mục tiêu độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
Mặc dù địa bàn hoạt động 
rộng, phân tán, đặc biệt là 
ở hải đảo và Trường Sa, việc 
tạo nguồn phát triển đảng 
viên mới gặp nhiều trở ngại 
nhưng các Chi bộ, Đảng bộ 
bộ phận đã khắc phục mọi 
khó khăn để bồi dưỡng, giúp 
đỡ quần chúng phấn đấu 
vào Đảng. Công tác sinh hoạt 
chi bộ cũng dần đi vào quy 
củ, chất lượng không ngừng 
được nâng cao.

VỮNG TAY CHÈO,CHINH PHỤC 
ĐẠI DƯƠNG
     Có thể nói, giai đoạn từ 
năm 2005 đến nay đánh dấu 
bước phát triển vượt bậc, 
khởi sắc của Đảng bộ Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam.
     Tháng 07/2005, trên cơ sở 
chia tách từ Đảng bộ Bảo đảm 
an toàn hàng hải Việt Nam 
thành 2 Đảng bộ cơ sở Công 
ty I và Công ty II, Đảng bộ cơ 
sở Công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải II được thành lập trực 
thuộc Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
gồm 10 chi bộ, đảng bộ bộ 
phận với 176 đảng viên.
     Năm 2010, Đảng bộ đổi tên 
thành Đảng bộ cơ sở Công 
ty TNHH MTV BĐATHH miền 
Nam, sau đó đổi thành Đảng 
bộ cơ sở Tổng công ty BĐATHH 
miền Nam vào tháng 6/2011.
     Tháng 12/2011, Đảng bộ 
cơ sở Tổng công ty tiếp nhận 
Đảng bộ Công ty TNHH MTV 
Trục vớt cứu hộ Việt Nam và 
5 Chi bộ Công ty TNHH MTV 
Hoa tiêu hàng hải khu vực I, 
V, VII, VIII, IX với 153 đảng viên. 
Tính đến thời điểm này, Đảng 
bộ Tổng công ty có 23 chi, 
đảng bộ bộ phận trực thuộc 
với 415 đảng viên.

Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (10/2010).
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     Xác định Đảng bộ Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam có vị trí 
rất quan trọng trong việc 
lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 
sản xuất kinh doanh của 
Tổng công ty, đồng thời 
xuất phát từ yêu cầu thực 
tiễn của đơn vị, Đảng ủy 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
đã thống nhất cao và quyết 
định đề nghị Tỉnh ủy BR-VT 
nâng cấp thành Đảng bộ 
cấp trên cơ sở, nhằm tạo 
vị thế cho Đảng bộ Tổng 
công ty trong mối quan hệ 
phối hợp với các tổ chức 
Đảng trong chỉ đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của 
Ngành, tạo điều kiện để 
Đảng bộ Tổng công ty tổ 
chức bộ máy, bố trí cán bộ 
và tập trung sự lãnh đạo 
thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, các chế độ, chính sách 
cho phù hợp với nhiệm vụ 
của Ngành. Tháng 8/2012, 
Đảng bộ cơ sở Tổng công 
ty được nâng cấp lên Đảng 
bộ cấp trên cơ sở trực thuộc 
Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Đây là một chủ trương đúng 
đắn, kịp thời, tạo điều kiện 
thuận lợi cho Đảng ủy Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 

hàng hải miền Nam trong 
quá trình lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ của Đảng bộ trước 
yêu cầu đổi mới. Đảng ủy 
đã củng cố, kiện toàn các tổ 
chức cơ sở đảng trực thuộc, 
thành lập 16 chi, đảng bộ 
cơ sở với 448 đảng viên, 04 
cơ quan tham mưu giúp 
việc cấp ủy. Đảng bộ đã bổ 
sung phương hướng nhiệm 
vụ nhiệm kỳ đến năm 2015, 
xây dựng quy chế làm việc, 
chương trình công tác phù 
hợp với từng loại hình tổ 
chức đảng và Điều lệ Đảng.
     Cùng với các cấp ủy trực 
thuộc, Đảng ủy Tổng công 
ty đã lãnh đạo, chỉ đạo 
chính quyền các cấp thực 
hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ Nhà nước giao; nâng 
cao chất lượng hoạt động 
và hiệu quả các sản phẩm 
dịch vụ; thực hiện đúng 
chế độ chính sách và cải 
thiện nâng cao đời sống 
người lao động; thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ đối với 
Nhà nước; nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ quản 
lý, nghiệp vụ; giữ vững 
quốc phòng, an ninh, trật 
tự an toàn xã hội.
     Bên cạnh đó, công tác 
lãnh đạo xây dựng chính 

quyền và các đoàn thể 
chính trị - xã hội cũng được 
Đảng ủy Tổng công ty hết 
sức chú trọng. Trong 40 năm 
qua, Tổng công ty đã thực 
sự lớn mạnh cả về lượng 
và chất, được Đảng và Nhà 
nước ghi nhận bằng nhiều 
danh hiệu, phần thưởng 
cao quý. Đặc biệt năm 2012, 
Tổng công ty đã được nhà 
nước xét tặng danh hiệu 
“Anh hùng Lao động thời kỳ 
đổi mới” vì đã có thành tích 

đặc biệt xuất sắc trong lao 
động, sáng tạo từ năm 2001 
đến năm 2011, góp phần 
vào sự nghiệp xây dựng Chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc. Các tổ chức Đoàn thể 
chính trị xã hội cũng không 
ngừng được củng cố, kiện 
toàn, nâng cao chất lượng 
hoạt động, phát huy vai trò 
trong thực hiện nhiệm vụ, 
thường xuyên nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của người 
lao động để phản ánh kịp 

thời với cấp ủy, chính quyền, 
góp phần củng cố khối 
đoàn kết thống nhất cao 
trong đơn vị.
     Công tác tư tưởng được 
Đảng ủy quan tâm sâu sắc, 
cán bộ, đảng viên và người 
lao động trong toàn Đảng 
bộ thể hiện rõ niềm tin vào 
sự lãnh đạo của Đảng, kiên 
định chủ nghĩa Mác – Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên 
định mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội. 
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Đảng ủy luôn quan tâm 
nắm bắt tình hình diễn biến 
tư tưởng của cán bộ, đảng 
viên và người lao động, để 
chủ động giải tỏa, giải quyết 
những bức xúc, kiến nghị.
     Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ 
chức cho cán bộ, đảng viên, 
quần chúng học tập, quán 
triệt, nghiên cứu đầy đủ, kịp 
thời các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước; công tác 
bồi dưỡng lý luận chính trị 
có những chuyển biến tích 

cực; công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật trong các đơn 
vị ngày càng được quan tâm 
thực hiện.
     Công tác tổ chức, cán 
bộ, công tác xây dựng 
Đảng được Đảng ủy thực 
hiện thường xuyên, liên 
tục, đạt nhiều kết quả đáng 
ghi nhận. Đảng ủy thường 
xuyên lãnh đạo chính quyền 
Tổng công ty thực hiện chủ 
trương, giải pháp về công 
tác tổ chức, bộ máy, cán bộ 
của Tổng công ty; tham gia 

ý kiến về việc đánh giá, nhận 
xét, quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
điều động, luân chuyển, 
khen thưởng, kỷ luật cán 
bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử 
và thực hiện chính sách đối 
với cán bộ trong cơ quan, 
đơn vị theo phân cấp quản 
lý cán bộ. Tỷ lệ cán bộ trẻ, 
cán bộ nữ tham gia công tác 
lãnh đạo không ngừng tăng 
cao. Hàng năm, Tổng công 
ty có hàng trăm lượt cán bộ, 

Đảng viên được tham gia 
các khóa đào tạo trong và 
ngoài nước, không ngừng 
nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. 
Đảng ủy luôn chú trọng 
lãnh đạo, chỉ đạo, hướng 
dẫn các tổ chức cơ sở đảng 
trực thuộc thực hiện Điều lệ 
Đảng, chỉ thị, nghị quyết của 
cấp ủy cấp trên, xây dựng 
và thực hiện quy chế làm 
việc, thực hiện nguyên tắc 
tập trung dân chủ, tự phê 
bình và phê bình, đổi mới 

và nâng cao chất lượng sinh 
hoạt; làm tốt công tác quản 
lý đảng viên; giữ gìn sự đoàn 
kết, thống nhất trong toàn 
Đảng bộ. Công tác kiểm tra, 
giám sát được thực hiện 
nghiêm minh, đúng quy 
định. Công tác bồi dưỡng, 
tạo nguồn phát triển Đảng 
luôn được cấp ủy quan tâm 
tăng cường chỉ đạo.
     Bên cạnh đó, việc thực 
hiện cuộc vận động “Học 
tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” rộng 

Lễ Công bố QĐ nâng cấp Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền nam (8/2012).
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khắp trong toàn Tổng Công 
ty đã góp phần tích cực vào 
giáo dục, xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu của tổ chức đảng và 
đảng viên. Đảng ủy đã tổ 
chức nhiều hoạt động sáng 
tạo, thu hút Đảng viên và 
cán bộ công nhân viên, tạo 
sự chuyển biến cụ thể từ 
“nhận thức” đến “làm theo” 
tấm gương đạo đức của Bác, 
tiêu biểu như Hội thi “Kể 
chuyện tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh” năm 2008, tạo 
sức lan tỏa mạnh mẽ qua 
những câu chuyện kể giản 
dị, mộc mạc, nhưng chứa 
đựng giá trị nhân văn vô 
cùng to lớn. 
     Gắn thực hiện Cuộc vận 
động với xây dựng đơn vị 
vững mạnh, phát triển bền 
vững, Đảng ủy Tổng công ty 
đã xây dựng chuẩn mực đạo 
đức phù hợp với tiêu chí 
ứng xử văn hóa của doanh 
nghiệp, cụ thể hóa trách 
nhiệm của cán bộ, công 
nhân viên đối với Tổng công 
ty, đối với công việc được 
giao; trách nhiệm đối với địa 
phương nơi cư trú và trách 
nhiệm đối với gia đình để 
CBCNV dễ hiểu và làm theo. 

Các chi bộ cũng lồng ghép 
linh hoạt việc tuyên truyền, 
thực hiện trong các hoạt 
động cụ thể, tạo chuyển 
biến tích cực cả về tư tưởng 
lẫn hành động; tác phong, 
thái độ, tinh thần trách 
nhiệm trong công việc, 
quan hệ với đồng chí, đồng 
nghiệp ngày càng được 
nâng cao.
     Đảng bộ Tổng công ty 
liên tục đạt danh hiệu Tổ 
chức Đảng ‘trong sạch, vững 
mạnh”, được Tỉnh ủy Bà Rịa – 
Vũng Tàu tặng Cờ thi đua Tổ 
chức Đảng trong sạch vững 
mạnh 05 năm liên tục giai 
đoạn 2005 – 2009 và Bằng 
khen thực hiện tốt cuộc vận 
động “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” giai đoạn 2007 – 2010. 
Năm 2011, Đảng bộ Tổng 
công ty được công nhận 
danh hiệu “Tổ chức Đảng 
xuất sắc tiêu biểu” trong 100 
tổ chức đảng doanh nghiệp 
trên toàn quốc do Ban Tuyên 
giáo Trung ương và Tạp chí 
Cộng sản bình chọn. Nhiều 
tổ chức Đảng và Đảng viên 
liên tục được nhận các hình 
thức khen thưởng của Tỉnh 
ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, là tấm 
gương tiêu biểu xuất sắc 

trong việc thực hiện “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”.
     Tháng 7/2015, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam lần thứ I, nhiệm 
kỳ 2015-2020 đã kiện toàn 
nhân sự Ban chấp hành 
nhiệm kỳ mới và thông qua 
Nghị quyết Đại hội, trong đó 
nêu rõ các chỉ tiêu cần thực 
hiện trong nhiệm kỳ 2015-
2020, quyết tâm“Nâng cao 
năng lực lãnh đạo, sức chiến 

đấu của Đảng bộ; phát huy 
dân chủ, xây dựng Đảng bộ, 
chính quyền, đoàn thể trong 
sạch, vững mạnh; thực hiện 
quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định, tiến bộ; nâng cao 
chất lượng cuộc sống người 
lao động, đẩy mạnh phát 
triển sản xuất kinh doanh với 
tốc độ tăng trưởng cao, bền 
vững”, xứng đáng là ngọn 
cờ lãnh đạo, là ánh sáng soi 
đường cho con tàu Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Nam 
vươn xa ra biển lớn 

BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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DƯƠNG THẾ NAM (CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN VMS-SOUTH)

Công đoàn VMS-South đồng hành cùng
“Doanh nghiệp Vì người lao động”

Trong suốt quá trình 
hoạt động và lãnh 
đạo cách mạng, Bác 
Hồ đặc biệt quan 

tâm tới từng bước đi, bước 
trưởng thành của Công 
đoàn Việt Nam. Trong Sắc 
lệnh ban hành Luật Công 
đoàn, Người đã chỉ rõ “Công 
đoàn là phải cải thiện đời 
sống công nhân, nâng cao 

đời sống vật chất, văn hóa 
của giai cấp công nhân 
nói riêng và nhân dân nói 
chung”. Người cũng khẳng 
định tầm quan trọng của 
tổ chức công đoàn trong 
xây dựng chủ nghĩa xã hội: 
“Muốn tổ chức vàxây dựng 
lực lượng to lớn của giai cấp 
công nhân thì cần có Công 
đoàn mạnh và cán bộ công 

đoàn tốt”. Làm theo lời dạy 
của Bác, trong suốt 40 năm 
qua, Công đoàn Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam (VMS-South)
không ngừng nỗ lực, phấn 
đấu, trở thành chỗ dựa tin 
cậy của người lao động, là 
người bạn đồng hành cùng 
doanh nghiệp trong quá 
trình xây dựng và phát triển.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, 
TINH THẦN, BẢO VỆ QUYỀN LỢI, 
LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG 
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
     Với gần 1.800 đoàn viên 
sinh hoạt ở 16 công đoàn 
cơ sở trực thuộc, trong 
nhiều năm qua, công đoàn 
VMS-South đã thực hiện tốt 
vai trò của mình, thông qua 
việc tham gia đóng góp 

VMS-South vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Vì người lao động (2014).

LÀM THEO LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH: “CÔNG 
ĐOÀN LÀ PHẢI CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CÔNG NHÂN, NÂNG 
CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT, VĂN HÓA CỦA GIAI CẤP CÔNG 
NHÂN NÓI RIÊNG VÀ NHÂN DÂN NÓI CHUNG”, 40 NĂM 
QUA, CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 
HÀNG HẢI MIỀN NAM ĐÃ KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC, PHẤN 
ĐẤU, TRỞ THÀNH CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA NGƯỜI LAO 
ĐỘNG, LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 
TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.
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vào các chủ trương, chính 
sách liên quan đến người 
lao động, các quy chế trả 
lương, khen thưởng, tuyển 
dụng, đào tạo, thời gian làm 
việc, giải quyết các chế độ 
bảo hiểm xã hội…
     Người lao động Tổng 
công ty được bố trí công 
việc phù hợp với trình độ 
chuyên môn; tiền lương, 
thu nhập được đảm bảo 
ổn định, năm sau cao hơn 
năm trước (13,6 triệu đồng/
người/tháng năm 2015 so 
với 5,1 triệu năm 2010). Việc 
thực hiện phân phối tiền 
lương, tiền thưởng hàng 
tháng, hàng quý, năm cho 
người lao động được gắn 
với hiệu quả công việc của 
từng người và tuân thủ các 
quy định hiện hành; Các 
hoạt động văn hóa, giải trí, 
thể thao, vui chơi… được 
quan tâm, tạo điều kiện. 
Người lao động còn được 
tặng quà trong ngày sinh 
nhật, các ngày lễ, sự kiện của 
Tổng công ty, được tổ chức 
tham quan du lịch... 

     Bên cạnh đó, việc chăm 
lo cho người lao động còn 
được Công đoàn Tổng công 
ty quan tâm, thể hiện qua 
các việc làm thiết thực như: 
thăm hỏi động viên người 
lao động làm việc trực tiếp ở 
các hải đảo, trên những con 
tàu, những nơi xa đất liền, 
đặc biệt là khu vực Trường 
Sa; thăm hỏi khi gặp khó 
khăn, bệnh tật… Năm 2014, 
Công đoàn Tổng công ty đã 
thăm và tặng cho các trạm 
đèn biển khu vực quần đảo 
Trường Sa mỗi trạm một bộ 
thu phát sóng K+ để cập 
nhật thông tin tình hình 
trong nước và quốc tế, tặng 
mỗi trạm đèn một con heo 
để người lao động đón xuân 
nhân dịp Tết Giáp Ngọ, tặng 
bồn để chứa nước mưa…; 
hỗ trợ các trường hợp người 
lao động bị bệnh hiểm 
nghèo, qua đời với mức từ 
10 – 20 triệu đồng/người.
     Không chỉ gần gũi, lắng 
nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng người lao động, Công 
đoàn VMS-South còn đẩy 

mạnh thực hiện quy chế dân 
chủ cơ sở tại nơi làm việc; phối 
hợp với các cấp lãnh đạo tổ 
chức Hội nghị người lao động 
hàng năm và đối thoại định kỳ 
để thông tin tình hình SX-KD, 
công khai tài chính, giải đáp 
thắc mắc, kịp thời xem xét 
các kiến nghị của người lao 
động, giúp người lao động 
hiểu rõ hơn về hoạt động của 
Tổng công ty, tạo mối quan 
hệ lao động ổn định, hài hòa; 
đoàn kết, gắn bó nội bộ, cùng 
chung sức vượt qua khó khăn, 
làm tốt nhiệm vụ.
     Công đoàn Tổng công 
ty và công đoàn các đơn 
vị thường xuyên quan tâm, 
đề xuất cải thiện vệ sinh, 
điều kiện lao động; cùng với 
chính quyền xây dựng và 
duy trì mạng lưới an toàn vệ 
sinh viên cho tất cả các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh. Đến 
nay, đã có 159 an toàn vệ 
sinh viên làm nhiệm vụ giám 
sát, đôn đốc thực hiện các 
quy trình, nội quy an toàn 
vệ sinh lao động, phát hiện 
những thiếu sót, vi phạm để 

nhắc nhở, khắc phục, xử lý, 
giúp cho hoạt động an toàn 
đi vào nền nếp, hiệu quả.
     Việc tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ hàng năm cho người 
lao động cũng được Tổng 
công ty quan tâm và nâng cao 
về chất lượng; số lao động làm 
trong môi trường độc hại và 
lao động nữ được khám sức 
khỏe định kỳ 02 lần trong năm. 

     Để thúc đẩy phong trào 
thi đua, Ban lãnh đạo và 
Công đoàn Tổng công ty 
hàng năm đã phát động thi 
đua lao động sản xuất nhằm 
động viên, khuyến khích 
đoàn viên, VCQL-NLĐ hăng 
hái thi đua lao động sản xuất, 
phát huy sáng kiến, thực 
hành tiết kiệm, thi đua hoàn 
thành các công trình trọng 
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điểm, hoàn thành trước thời 
hạn kế hoạch SXKD.Cụ thể, 
năm 2014, phong trào thi 
đua thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí đã giúp 
Tổng công ty tiết kiệm hơn 
2.364 triệu đồng; toàn Tổng 
công ty có 65 sáng kiến làm 
lợi 4.3 tỷ đồng, góp phần 
nâng cao hiệu quả SXKD; 
phong trào thi đua đảm bảo 
an toàn vệ sinh lao động 

giúp phát hiện, khắc phục 
nhiều nguy cơ mất an toàn, 
đảm bảo công tác an toàn 
vệ sinh lao động ngày càng 
được cải thiện tốt hơn…
     Thông qua các phong 
trào, Ban lãnh đạo và Công 
đoàn Tổng công ty thường 
xuyên đánh giá khen thưởng 
định kỳ, đột xuất cho người 
lao động có thành tích tiêu 
biểu, xuất sắc và đề nghị Hội 

đồng thi đua khen thưởng 
các cấp khen thưởng cho 
người lao động. Đây là 
nguồn động viên to lớn 
giúp người lao động hăng 
hái tham gia các phong trào 
thi đua, đem lại hiệu quả 
thiết thực trong hoạt động 
SXKD, góp phần thực hiện 
tốt nhiệm vụ chính trị cũng 
như các mục tiêu phát triển 
của Tổng công ty.

THAM GIA XÂY DỰNG, THỰC HIỆN 
QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI NƠI 
LÀM VIỆC
     Thực hiện Nghị định 
60 của Chính phủ về việc 
thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở tại nơi làm việc và 
Hướng dẫn của Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam về 
việc Công đoàn tham gia 
xây dựng và thực hiện quy 
chế dân chủ ở cơ sở tại nơi 
làm việc; được sự quan tâm 
chỉ đạo sát sao của Đảng 
uỷ Tổng công ty, Lãnh đạo 
tổng công ty phối hợp 
với Công đoàn đã chỉ đạo 
các đơn vị thành viên, triển 
khai thành lập Ban chỉ đạo 
thực hiện quy chế dân chủ 
ở cơ sở, xây dựng Quy chế 
dân chủ, Quy chế Hội nghị 
Người lao động, Quy chế đối 
thoại và Quy chế phối hợp 
hoạt động giữa Lãnh đạo 
đơn vị với Công đoàn…
     Hàng năm, Công đoàn 
đã phối hợp với Lãnh đạo 
Tổng công ty ban hành văn 

bản hướng dẫn liên tịch 
các đơn vị tổ chức Hội nghị 
NLĐ, thành lập Ban chỉ đạo 
Hội nghị Người lao động. 
Công đoàn các đơn vị đã 
chủ động phối hợp với Lãnh 
đạo đơn vịcùng cấp tổ chức 
tốt Hội nghị Người lao động; 
thực hiện các chế độ chính 
sách đối với Người lao động; 
công khai việc trích lập và sử 
dụng quỹ khen thưởng, quỹ 
phúc lợi, các quỹ do người 
lao động đóng góp; trích 
nộp kinh phí công đoàn, 
đóng BHXH, BHYT, BHTN…
     Thực hiện Bộ Luật lao 
động và Luật Công đoàn 
sửa đổi bổ sung, hầu hết các 
đơn vị đã rà soát và ký lại 
thỏa ước lao động tập thể 
tại Hội nghị Người lao động. 
Có nhiều đơn vị ký TƯLĐTT 
với những điều khoản được 
thỏa thuận có lợi hơn cho 
người lao động so với quy 
định như: Chế độ phúc lợi, 
tiền lương, tiền thưởng, cải 
thiện điều kiện làm việc, một Ký
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số chế độ đối với lao động 
nữ, ăn ca, tổ chức tham 
quan du lịch, thăm hỏi khi 
ốm đau, trợ cấp khó khăn 
đột xuất, hiếu hỷ, mừng sinh 
nhật, trợ cấp tiền tàu xe khi 
nghỉ phép, hỗ trợ phương 
tiện đi lại, mua bảo hiểm 
thân thể…
     Việc tổ chức đối thoại 
định kỳ tại nơi làm việc tuy 
mới được triển khai từ năm 
2014 nhưng bước đầu đã 
chia sẻ nhiều thông tin, tăng 
cường sự hiểu biết giữa 
người sử dụng lao động và 
người lao động để bảo đảm 
việc thực hiện quy chế dân 
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH
LAO ĐỘNG
    Đối với Tổng Công ty bảo 
đảm an toàn hàng hải miền 
Nam, phần lớn người lao 
động chủ yếu làm việc trong 
môi trường nặng nhọc, độc 
hại và nguy hiểm, thường 
xuyên làm việc trên sông, 

trên biển thuộc những ngành 
nghề nằm trong danh mục 
có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn, vệ sinh lao động, 
việc đảm bảo AT, VSLĐ được 
xác định là nhiệm vụ vô cùng 
quan trọng của các cấp công 
đoàn trong Tổng công ty. 
     Với phương châm “nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm 
của người sử dụng lao động, 
người lao động với công tác 
AT, VSLĐ-PCCN”, các cấp Công 
đoàn Tổng công ty liên tục 
đẩy mạnh các hoạt động cải 
thiện điều kiện lao động tại 
nơi làm việc, hướng tới “Xây 
dựng và phát triển văn hoá 
an toàn trong lao động”, góp 
phần đảm bảo phát triển 
Tổng công ty một cách bền 
vững. Hàng năm, các đơn vị 
và Tổng công ty chi gần 4,7 
tỷ đồng để đầu tư mua sắm 
trang thiết bị cho công tác AT, 
VSLĐ. Đồng thời, xây dựng 
và triển khai kế hoạch BHLĐ; 
thường xuyên rà soát sửa đổi, 
bổ sung và ban hành Quy chế 

bảo hộ lao động; huấn luyện 
an toàn lao động, vệ sinh lao 
động, phòng chống cháy nổ 
đảm bảo cho người lao động 
hiểu rõ công việc mình đang 
làm, biết cách sử dụng trang 
bị bảo hộ, tổ chức các đoàn 
kiểm tra về công tác BHLĐ tại 
các đơn vị…
     Ngoài ra, lãnh đạo và Công 
đoàn Tổng công ty tổ chức sơ 
kết, tổng kết công tác bảo hộ 
lao động nhằm phân tích các 
kết quả đạt được, các thiếu 
sót, tồn tại và rút ra bài học 
kinh nghiệm; tổ chức khen 
thưởng đối với cá nhân và các 
đơn vị trực thuộc Tổng công 
ty làm tốt công tác bảo hộ lao 
động, phát động phong trào 
thi đua bảo đảm an toàn vệ 
sinh lao động.
     Ban Thường vụ Công đoàn 
Tổng công ty cũng thường 
xuyên chỉ đạo, hướng dẫn 
CĐCS thực hiện tốt công tác 
AT, VSLĐ theo chức năng 
nhiệm vụ được pháp luật 
quy định: thực hiện thông tin, 

tuyên truyền, giáo dục, vận 
động người lao động chấp 
hành nghiêm chỉnh các qui 
định về bảo hộ lao động, phát 
huy sáng kiến cải thiện điều 
kiện làm việc; giám sát việc 
chấp hành pháp luật về bảo 
hộ lao động: khi phát hiện nơi 
làm việc có dấu hiệu nguy 
hiểm đến tính mạng người 
lao động, có quyền yêu cầu 
người có trách nhiệm thực 
hiện các biện pháp đảm 
bảo an toàn lao động; cử đại 
diện tham gia điều tra các 
vụ tai nạn lao động (theo 
phân cấp); tham gia góp ý 
với người sử dụng lao động 

trong việc xây dựng kế hoạch 
bảo hộ lao động, cải thiện 
điều kiện làm việc nhằm đảm 
bảo điều kiện làm việc của 
người lao động được an toàn 
và vệ sinh;  giáo dục, vận 
động người lao động chấp 
hành nghiêm chỉnh nội qui, 
qui trình làm việc an toàn; 
xây dựng phong trào đảm 
bảo an toàn và vệ sinh lao 
động trong doanh nghiệp; 
xây dựng và tổ chức hoạt 
động của mạng lưới an toàn 
vệ sinh viên; thay mặt tập 
thể người lao động ký thoả 
ước tập thể có nội dung về 
công tác AT, VSLĐ.
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SÔI ĐỘNG PHONG TRÀO VĂN HÓA 
VĂN NGHỆ – THỂ DỤC THỂ THAO
     Với nhận thức sâu sắc 
nhân tố con người là nguồn 
lực quý giá nhất, là yếu tố 
quyết định cho sự tồn tại 
và phát triển của Doanh 
nghiệp, trong những năm 
qua bên cạnh việc phát 
triển sản xuất kinh doanh, 
hoạt động phong trào 
VHVN – TDTT luôn được 

Ban lãnh đạo và Công đoàn 
Tổng Công ty quan tâm chú 
trọng, góp phần rèn luyện, 
nâng cao thể chất và chăm 
lo đời sống văn hoá tinh 
thần cho VCQL-NLĐ.
     Được sự quan tâm chỉ 
đạo của Đảng ủy, Ban lãnh 
đạo phối hợp với Công 
đoàn, Đoàn thanh niên 
Tổng công ty thường xuyên 
tổ chức các hoạt động 

VHVN chào mừng các ngày 
lễ lớn trong năm, tiêu biểu 
như Hội diễn văn nghệ 
quần chúng, tổ chức gặp 
mặt, giao lưu nữ VCQL-NLĐ 
nhân kỷ niệm 8/3, 20/10. 
Bên cạnh đó, Tổng công 
ty cũng tích cực tham gia 
các Hội diễn, hội thi… do 
Bộ GTVT, Công đoàn, Đoàn 
thanh niên các cấp tổ chức 
và đều đạt giải cao.

     Thực hiện lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh “Khỏe 
để lao động, học tập; khoẻ 
để xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc”, Lãnh đạo và BTV 
Công đoàn Tổng công ty 
luôn quan tâm chỉ đạo 
phát triển phong trào TDTT 
trong VCQL-NLĐ; quan tâm 
trang cấp đầy đủ dụng cụ 
tập luyện TDTT cho tất cả 
các đơn vị và thường xuyên 

tuyên truyền vận động 
VCQL-NLĐ tích cực tham gia 
tập luyện TDTT nhằm nâng 
cao sức khoẻ, tinh thần, tái 
tạo sức lao động. Tại các 
trạm hải đăng, trạm luồng 
đều có sân bãi phục vụ tập 
luyện thể thao. Hai câu lạc 
bộ được Đoàn TNCS HCM 
Tổng công ty tổ chức duy 
trì thường xuyên là Câu lạc 
bộ bóng đá và tennis đã thu 
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hút đông đảo VCQL-NLĐ 
tham gia tập luyện thường 
xuyên vào các buổi chiều 
sau giờ làm việc. Định kỳ 
hàng năm, Tổng công ty tổ 
chức Hội thao qui mô lớn 
cho toàn thể VCQL-NLĐ với 
các môn thể thao đa dạng 
phong phú như: bóng đá, 
bóng chuyền, cầu lông, 
bóng bàn, tennis, cờ tướng, 
bida, chạy, bơi… Hội thao 
đã thu hút khoảng 400 vận 
động viên từ khắp các đơn 
vị trong toàn Tổng công ty 
về tham dự, qua đó khuyến 
khích phong trào thể thao 
phát triển và phát hiện, chọn 
lựa, bồi dưỡng tài năng, năng 
khiếu cử đi tham gia các 
cuộc thi do cấp trên tổ chức.
     Với những thành tích đạt 
được, Công đoàn VMS-
South thực sự đã làm tốt vai 
trò đồng hành cùng doanh 
nghiệp; bảo vệ quyền lợi, 
lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động, 
góp phần phát triển, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Nhiều năm qua, 
Công đoàn Tổng công ty 
liên tục được tặng Cờ thi 
đua xuất sắc của Công đoàn 
GTVT Việt Nam, Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam.

     Năm 2015 và những năm 
tiếp theo với nhiều nhiệm 
vụ, thách thức mới, Công 
đoàn VMS-South tiếp tục 
nâng cao năng lực hoạt 
động, quan tâm đến lợi ích 

và đời sống của người lao 
động, đồng thời chung tay 
góp phần thiết thực cùng 
Tổng công ty giải quyết các 
khó khăn, thách thức; tuyên 
truyền, vận động người lao 

động đoàn kết, thống nhất, 
hăng hái thi đua lao động 
sản xuất, hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, làm cầu nối 
tạo mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định, đoàn kết, 

gắn bó giữa doanh nghiệp 
và người lao động để chung 
tay xây dựng Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam ngày càng phát 
triển bền vững 

Ông Dương Thế Nam, Chủ tịch Công đoàn VMS-South thăm và tặng quà công nhân trạm luồng Nha Trang.
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Đoàn 
Thanh 
niên Tổng 
công ty 

Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền 

Nam tiền thân 
là Đoàn cơ 
sở Công ty 
Bảo đảm an 

toàn hàng hải 
II được thành lập 

theo Quyết định số 
361/QĐ/ĐTN ngày 23 

tháng 9 năm 2005 của Ban 
thường vụ Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. Sau đó được đổi tên 
thành Đoàn cơ sở Công ty 
TNHH MTV Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam năm 
2010 và đổi tên thành Đoàn 
cơ sở Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Nam.
     Năm 2013, Đoàn Thanh 
niên Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam được 
nâng cấp lên Đoàn tương 
đương cấp huyện theo Quyết 
định số 35/QĐ.ĐTN ngày 
14/01/2013 của Ban Thường vụ 
Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu 
về việc nâng cấp Đoàn cơ sở 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam lên Đoàn 
tương đương cấp huyện.
     Sau 10 năm hoạt động, 
Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam hiện có 547 
đoàn viên sinh hoạt tại 12 
cơ sở Đoàn. Với sức trẻ và 
lòng nhiệt huyết, Đoàn viên 
thanh niên Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam đã cống hiến sức 
trẻ của mình cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
luôn là một trong những 
đơn vị dẫn đầu trong phong 
trào thanh niên của Tỉnh 
Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuổi trẻ VMS-South
rèn đức, luyện tài
xây hoài bão lớn MINH THUẬN
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XÂY HOÀI BÃO LỚN
     Tuổi trẻ Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam luôn ý 
thức được rằng tuổi trẻ là 
quãng thời gian đẹp và đó 
là lúc thể lực cũng như trí 
lực của con người sung mãn 
nhất. Vậy nên Đoàn viên 
thanh niên Tổng công ty 
luôn biết trân trọng thời gian 
và đặt ra các yêu cầu cao cho 
mình nhằm hoàn thiện bản 
thân hơn nữa.
     Đoàn kết, bảo vệ và phát 
triển Tổ quốc Việt Nam là 
một trách nhiệm lớn lao của 
thế hệ trẻ ngày nay, góp 
phần đưa Việt Nam sánh vai 
với các cường quốc trên thế 
giới. Tuổi trẻ Bảo đảm hàng 
hải miền Nam luôn trau dồi 
các kỹ năng sống, ngoại 
ngữ, tin học để trở thành 
một công dân ASEAN hội 
nhập và một công dân toàn 
cầu tiến bộ.

RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI
     Để những ước mơ, hoài 
bão trở thành hiện thực, tuổi 
trẻ Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam luôn thấm nhuần 
quan điểm của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, coi đức là gốc, coi 
rèn đức là nền tảng để luyện 
tài, để xây dựng con người 
mới như Bác Hồ đã dạy: “Tuy 
năng lực và công việc mỗi 
người khác nhau, người làm 
việc to, người làm việc nhỏ, 
nhưng ai giữ được đạo đức 
đều là người cao thượng”.
     Trong những năm qua, 
Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty luôn quán triệt kịp thời các 
nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, 
các nghị quyết, hướng dẫn của 
đoàn cấp trên. Thông qua các 
buổi họp giao ban, các đồng 
chí cán bộ Đoàn đã tiếp nhận 
thông tin và cụ thể hóa bằng 
văn bản, bảo đảm triển khai đến 

100% Đoàn viên qua các buổi 
sinh hoạt chi đoàn và thông 
qua các chuyến tiếp tế, kiểm 
tra. Luôn duy trì công tác tuyên 
truyền, tổ chức cho các Đoàn 
viên thanh niên trong tất cả các 
cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn 
Thanh niên Tổng công ty hưởng 
ứng cuộc vận động học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, triển khai các tài 
liệu tuyên truyền của Đoàn cấp 
trên đến các chi đoàn.
     Song song với việc rèn 
đức, Đoàn viên thanh niên 
Tổng công ty luôn ý thức đến 

việc luyện tài, không ngừng 
học tập nâng cao nghiệp vụ, 
kiến thức chuyên môn, tìm 
tòi, tiếp thu kỹ thuật công 
nghệ mới, thường xuyên cập 
nhật kiến thức mới, đảm bảo 
phù hợp với nhiệm vụ. Phát 
huy vai trò xung kích của 
lực lượng Đoàn viên thanh 
niên trong các chương trình 
chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, các ý tưởng sáng tạo 
trong công việc. Đẩy mạnh 
phong trào “Sáng tạo trẻ” và 
các cuộc thi sáng tạo trong 
Đoàn viên thanh niên.

ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO
     Với tính chất đặc thù trong 
công tác lao động sản xuất 
của Tổng công ty, cán bộ 
nhân viên là đoàn viên đang 
sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn 
trực thuộc Đoàn Tổng công 
ty trong những năm qua đã 
có nhiều sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, góp phần nâng cao 
năng suất lao động như:
• Triển khai xây dựng, phát triển 
và hoàn thiện hệ thống Văn 
phòng điện tử giúp việc quản 
lý công văn của Tổng công ty 
trở nên hiệu quả, tiết kiệm.
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• Tiếp tục tham gia phát 
triển “Hải đồ điện tử” - sản 
phẩm lần đầu tiên được sản 
xuất tại Việt Nam.
• Tiếp tục phát triển hệ 
thống AIS - nhận dạng tự 
động, phục vụ cho công tác 
bảo đảm an toàn hàng hải.
     Việt Nam là một nước 
có đường bờ biển kéo dài 
và với chủ trương ưu tiên 
phát triển kinh tế biển, 
bảo đảm an toàn hàng hải 
đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong việc lưu thông 
trên biển, làm tiền đề cho 
các ngành kinh tế biển 
phát triển. Với trọng trách 
to lớn như vậy nhưng 
đến thời điểm hiện tại, 
nền tảng công nghệ cho 

việc quản lý còn tương 
đối sơ sài, chủ yếu được 
thực hiện bằng phương 
pháp thủ công. Một trong 
những lý do cho việc chưa 
thể triển khai công nghệ 
hiện đại vào quản lý giám 
sát, kiểm soát báo hiệu 
hàng hải đó là ở Việt Nam 
chưa có đơn vị nào có khả 
năng sản xuất thiết bị có 
chức năng kiểm soát, giám 
sát từ xa, do vậy, muốn 
triển khai cần sử dụng 
thiết bị của nước ngoài và 
phụ thuộc hoàn toàn về 
mặt công nghệ, dẫn đến 
giá thành cao, khó triển 
khai trên quy mô lớn. 
     Xuất phát từ thực tiễn 
trên, đồng chí Phạm Tuấn 

Anh – Bí thư Đoàn Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam đã đăng 
ký thực hiện đề tài nghiên 
cứu khoa học “Hệ thống 
giám sát và điều khiển báo 
hiệu hàng hải từ xa thông 
qua mạng điện thoại di 
động GSM phục vụ bảo đảm 
an toàn hàng hải”.  
     Có thể nói, công trình 
nghiên cứu khoa học này 
đã mang lại hiệu quả to lớn 
trong việc quản lý, giám sát 
các báo hiệu hàng hải - là 
những tài sản quốc gia do 
Tổng công ty quản lý, góp 
phần bảo đảm an toàn cho 
các tàu thuyền khi hành hải 
trên các tuyến luồng, tránh 
những tổn thất, thiệt hại, 
giúp tiết kiệm tối đa nguồn 
ngân sách nhà nước.
     Trong năm 2012, công 
trình thanh niên nghiên cứu 
khoa học do đồng chí Phạm 

Tuấn Anh làm chủ nhiệm đề 
tài đã đạt được những thành 
tích như sau:
• Sản phẩm được Tỉnh Đoàn 
Bà Rịa – Vũng Tàu chọn 
tham gia xét thưởng Giải 
thưởng “Festival Sáng tạo 
trẻ 2012”, Giải thưởng “Quả 
cầu vàng 2012”.
• Được Bộ Giao thông vận tải 
nghiệm thu và đánh giá xuất 
sắc cấp Bộ tháng 6/2012. 
• Cúp vàng International 
Techmart Vietnam 2012 do 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
trao tặng tháng 9/2012. 
• Tháng 10/2012, Bộ Giao 
thông vận tải có công văn 
đề nghị triển khai kết quả 
nghiên cứu của đề tài trên 
vào sản xuất và triển khai 
rộng rãi tại các khu vực do 
Tổng công ty quản lý, nhằm 
tăng cường đảm bảo an 
toàn hàng hải và kiềm chế 
tai nạn giao thông.

    Năm 2013, tuổi trẻ Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam tiếp tục thực 
hiện các đề tài Sáng tạo 
trẻ như: Nghiên cứu và 
chế tạo thử nghiệm hệ 
thống giám sát và điều 
khiển tự động hải đăng 
từ xa; Nghiên cứu thiết 
kế hệ thống dự báo thủy 
động lực học luồng hàng 
hải tự động phục vụ công 
tác hoa tiêu; Nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo và lắp 
đặt thử nghiệm hệ thống 
đèn biển kép cấp I phục 
vụ công tác bảo đảm an 
toàn hàng hải; Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về hải 
đồ điện tử (ENC); Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về hành lang an toàn cho 
báo hiệu hàng hải; Tiêu 
chuẩn chất lượng cung 
ứng dịch vụ công ích hoa 
tiêu hàng hải…
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XUNG KÍCH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ 
TỔ QUỐC
     Đoàn Thanh niên Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam luôn 
định hướng cho Đoàn viên 
thanh niên nâng cao ý 
thức quốc phòng, bảo vệ 
toàn vẹn lãnh thổ, chống 
âm mưu “Diễn biến hòa 
bình” và “Bạo loạn lật đổ”. 
Thông qua việc duy trì gửi 
tài liệu của Đảng ủy Tổng 
công ty và Đoàn cấp trên 
đến các Đoàn viên qua các 
buổi họp chi đoàn và các 
đợt tiếp tế, kiểm tra.
     Triển khai đến các Đoàn 
viên Đoàn cơ sở Công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
Nam Trung Bộ, Đoàn cơ 
sở Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải Đông Nam 
Bộ, Đoàn cơ sở Công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
Tây Nam Bộ tham gia phối 
hợp với chính quyền sở tại 
nhằm bảo vệ an toàn cho 
các báo hiệu hàng hải, tài 
sản của quốc gia.
     Không chỉ làm nhiệm 
vụ quản lý, vận hành đèn 
biển đơn thuần tại các 
hải đăng trên quần đảo 
Trường Sa, Đoàn viên Chi 
đoàn Công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải Biển Đông 
và Hải Đảo còn tham gia 
Hải đội tự vệ biển được Bộ 
Tư lệnh Hải quân ra quyết 
định thành lập số 737/QĐ-
BTL-QS ngày 02/01/2011. 
Qua đó, đoàn viên Chi 
đoàn Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải Biển Đông 
và hải đảo được huấn 
luyện, trang bị vũ khí, phối 
hợp với bộ đội chủ lực 
trên đảo sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ đảo trong 
trường hợp có chiến sự 
xảy ra, góp phần giữ vững 
an ninh quốc phòng, chủ 
quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc.
     Đoàn viên thanh niên 
Đoàn cơ sở Công ty TNHH 
MTV Xây dựng công trình 
hàng hải miền Nam tham 
gia xây dựng các công trình 
hải đăng trên các đảo như: 
Trường Sa Lớn, Sinh Tồn 
thuộc quần Đảo Trường Sa, 
tỉnh Khánh Hòa.
     Hàng quý, Đoàn Thanh 
niên Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam phối hợp với 
Chính quyền, Công đoàn 
Tổng công ty kiểm tra 
công tác quản lý, vận hành 
đèn biển.

     Với nhiệt huyết tràn đầy 
và ý chí quyết tâm rèn đức, 
luyện tài, xây hoài bão lớn, 
trong tương lai, Đoàn viên 
thanh niên Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam sẽ tiếp tục phấn 
đấu, cống hiến sức trẻ của 
mình cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Đoàn TN VMS-South thăm và tặng quà các chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 3 (2014).
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VMS-South nghiên cứu, ứng dụng

khoa học công nghệ
trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải TIỂU LONG       NGỌC NAM

CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN 
NĂM 2020
     Ngày nay, thế giới đang 
bước vào giai đoạn bùng nổ 
phát triển với xu thế ngày 
càng khẳng định tầm quan 
trọng to lớn của biển và đại 
dương. Chính vì lẽ đó, không 
phải ngẫu nhiên khẩu hiệu 

“Thế kỷ XXI là thế kỷ của đại 
dương” xuất hiện.
     Xác định tầm quan trọng 
của kinh tế biển, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng 
khóa X về Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020 đã 
chỉ rõ: Đến năm 2020, phấn 

đấu đưa nước ta trở thành 
quốc gia mạnh về biển, làm 
giàu từ biển, đảm bảo vững 
chắc chủ quyền, quyền chủ 
quyền quốc gia trên biển, 
đảo, góp phần quan trọng 
trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, 
làm cho đất nước giàu mạnh. 

Phát triển thành công, đột 
phá để phấn đấu kinh tế biển 
và ven biển đóng góp 53 – 
55% GDP cho cả nước.
     Bảo đảm an toàn hàng hải 
là một bộ phận quan trọng 
của ngành kinh tế biển, có 
nhiệm vụ thiết lập và duy trì 
môi trường an toàn hàng hải, 
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tạo điều kiện cho phát triển 
thương mại, kinh tế biển, thực 
hiện các mục tiêu nhân đạo, 
an ninh quốc phòng, tìm kiếm 
cứu nạn, bảo vệ môi trường. 
Phát triển bảo đảm an toàn 
hàng hải là một phần không 
thể thiếu trong chương trình 
hành động về Chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 2020 
nhằm đảm bảo tính đồng bộ, 
toàn diện trong các chương 
trình phát triển kinh tế biển 
nói chung và phát triển hệ 
thống giao thông vận tải 
đường biển, hệ thống cảng 
biển nói riêng. Phấn đấu đến 
năm 2020, hạ tầng kỹ thuật 
bảo đảm an toàn hàng hải 
ở nước ta đạt trình độ tiên 
tiến so với khu vực và theo 
kịp xu thế phát triển của thế 
giới, góp phần vào việc hội 
nhập kinh tế quốc tế của 
ngành hàng hải Việt Nam.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 
AN TOÀN HÀNG HẢI
     Hiện nay, công tác bảo đảm 
an toàn hàng hải ở nước ta đã 
và đang được Đảng, Nhà nước, 
các Bộ, ngành quan tâm trên 
cơ sở hoàn thiện hệ thống văn 
bản pháp luật, đẩy mạnh đầu 
tư, nâng cấp và thiết lập mới 
theo hướng hiện đại.

     Nhìn chung, công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải ở nước 
ta trong những năm gần đây 
đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ, đáp ứng các yêu 
cầu cơ bản về an toàn hàng 
hải cho các ngành kinh tế 
biển của Việt Nam phát triển. 

     Về cơ bản, hiện tại chúng 
ta vẫn chủ yếu sử dụng hệ 
thống báo hiệu hàng hải 
truyền thống bằng thị giác, 
âm thanh. Công tác nghiên 
cứu, ứng dụng các thiết bị 
báo hiệu hàng hải bằng vô 
tuyến và các công cụ hỗ trợ 

hàng hải điện tử chỉ mới ở 
bước thử nghiệm hoặc sử 
dụng trên một phạm vi hẹp; 
công tác sản xuất và quản lý 
còn nặng về thủ công, thô sơ 
mà ít sử dụng các công nghệ 
tự động, hay công cụ quản 
lý hiện đại… Hạn chế này 

dẫn đến tình trạng có nhiều 
phương tiện hàng hải quốc 
tế được trang bị các công cụ, 
hệ thống hỗ trợ hàng hải hiện 
đại khi hành hải vào vùng 
biển nước ta không sử dụng 
được hoặc không phát huy 
được hết tác dụng.
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VMS-SOUTH: PHÁT TRIỂN KHCN 
TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN 
TOÀN HÀNG HẢI
     Nghị quyết Đại hội Đảng 
lần thứ XI đã xác định 
phương hướng, mục tiêu: 
“Phát triển, nâng cao chất 
lượng giáo dục và đào tạo, 
chất lượng nguồn nhân lực; 
phát triển khoa học công 
nghệ và kinh tế tri thức”. 
Trong đó, chỉ tiêu cụ thể giai 
đoạn 2011 – 2015: “Sản phẩm 
công nghệ cao và sản phẩm 
ứng dụng công nghệ cao đạt 
35% tổng GDP”. Một trong 
những nhiệm vụ và mục 
tiêu của ngành GTVT giai 

đoạn 2011 – 2015 là ưu tiên 
chủ động tiếp cận, nghiên 
cứu triển khai ứng dụng, tiếp 
nhận chuyển giao các công 
nghệ tiên tiến, phát triển sản 
phẩm công nghệ cao và sản 
phẩm ứng dụng công nghệ 
cao vào phục vụ phát triển 
hệ thống giao thông vận 
tải hiện đại, chất lượng, hiệu 
quả, thân thiện môi trường. 
Đối với lĩnh vực vận tải biển, 
tiếp tục hoàn thiện các dự 
án VTS, AIS, hải đồ điện tử, 
hệ thống thông tin duyên 
hải, hệ thống nhận dạng và 
truy tìm tầm xa – LRIT nhằm 
phục vụ tốt hoạt động hàng 

hải quốc tế, đảm bảo an toàn 
hàng hải phục vụ công tác 
tìm kiếm cứu nạn.
     Xác định việc nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng khoa 
học công nghệ trong công 
tác bảo đảm an toàn hàng 
hải là một nhiệm vụ trọng 
tâm trong định hướng phát 
triển của Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền 
Nam (VMS-South). Trong thời 
gian qua, Ban lãnh đạo Tổng 
công ty đã đặc biệt quan tâm 
và chú trọng đến công tác 
này, đặc biệt là những đề tài, 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
được ứng dụng thực tiễn 

trong việc quản lý, điều hành, 
sản xuất thuộc lĩnh vực bảo 
đảm an toàn hàng hải. Cụ thể 
là các đề tài, sáng kiến tiêu 
biểu như: 
• Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo 
hệ thống giám sát điều khiển 
từ xa đèn báo hiệu hàng hải 
bằng mạng di động GSM” 
đã được nghiệm thu đánh 
giá xuất sắc năm 2012, được 
tham gia triển lãm hội chợ 
công nghệ và thiết bị quốc 
tế Việt Nam năm 2012 tại 
Trung tâm triển lãm Quốc 
tế Hà Nội Techmark và được 
tặng thưởng Cúp vàng Tech-
mark Vietnam 2012. Hiện tại, 
Tổng công ty đang triển khai 
sản xuất và lắp đặt tại các 
báo hiệu hàng hải khu vực 
Sài Gòn – Vũng Tàu.
• Đề tài: “Nghiên cứu thiết 
kế chế tạo và lắp đặt thử 
nghiệm hệ thống đèn biển 
kép cấp I nâng cao hiệu quả 
công tác bảo đảm an toàn 
hàng hải, mã số DT13504” đã 
hoàn thành việc chế tạo hệ 

thống đèn biển kép tích hợp 
2 hệ thống chiếu sáng trong 
cùng một bộ đèn và đã được 
Bộ GTVT nghiệm thu, đánh 
giá cao vào tháng 4/2015.
• Đề tài: “Xây dựng phần mềm 
xử lý sóng để nâng cao độ 
chính xác đo sâu” và “Ứng dụng 
công nghệ định vị động DGPS-
RTK cho quy trình đo sâu 
không quan trắc mực nước” 
được Cục Hàng hải Việt Nam 
nghiệm thu vào năm 2008.
• Đề tài: “Thiết kế chế tạo đèn 
biển cấp 3 dùng công nghệ 
L.E.D siêu sáng tiết kiệm năng 
lượng dùng hệ thống pin 
năng lượng mặt trời thay thế 
cho đèn biển thế hệ cũ bóng 
Halogen cho các trạm hải 
đăng khu vực Trường Sa – mã 
số NL142008” đã được Bộ 
GTVT phê duyệt đề cương giai 
đoạn I của đề tài.
• Đặc biệt, Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền 
Nam là đơn vị đầu tiên tại 
Việt Nam tự sản xuất thành 
công hải đồ điện tử các tuyến 
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luồng hàng hải trong phạm vi 
quản lý hoàn toàn bằng chính 
những con người đang công 
tác và làm việc tại Tổng công 
ty. Sản phẩm này đã được 
Hội đồng Khoa học và công 
nghệ - Cục Hàng hải Việt Nam 
nghiệm thu và được Cục Bản 
quyền tác giả - Bộ Văn hóa 
thông tin cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền tác giả 
ngày 17/12/2007. Hiện nay, hải 
đồ điện tử do Tổng công ty 
sản xuất đã được các cơ quan 
hữu quan như cảng vụ hàng 
hải, hoa tiêu sử dụng để phục 
vụ công tác quản lý, lai dẫn 
tàu, tiết kiệm rất nhiều nhân 
công, chi phí di chuyển, quan 
trọng hơn là tăng tính an toàn 
cho các phương tiện khi lưu 
thông trên luồng.
     Bên cạnh đó Tổng công 
ty còn tham gia các nhiệm 
vụ tổ chức biên soạn các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn để 
tham mưu cho Cục Hàng hải 
Việt Nam phát hành chính 
thức thành tiêu chuẩn, quy 

chuẩn của ngành như:
• Nhiệm vụ: “Soát xét và xây 
dựng Tiêu chuẩn ký hiệu trên 
hệ thống thông tin và hiển thị 
hải đồ điện tử và Tiêu chuẩn 
chuyển đổi dữ liệu thủy đạc 
số” đã được phát hành chính 
thức vào năm 2012.
• “Tiêu chuẩn quốc gia về 
chất lượng cung ứng dịch vụ 
công ích hoa tiêu hàng hải 
– mã số TC13308” đã hoàn 
thành các nội dung của tiêu 
chuẩn vào tháng 12/2014. 
Tháng 5/2015, Bộ GTVT đã 
tiến hành thẩm định kết 
quả thực hiện Tiêu chuẩn. 
Hiện nay, Bộ GTVT đã gửi đề 
tài “Tiêu chuẩn quốc gia về 
chất lượng cung ứng dịch vụ 
công ích hoa tiêu hàng hải” 
sang cho Bộ KHCN thẩm 
định trước khi ban hành.
• “Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về hải đồ điện tử 
(ENC) – mã số QC13311” 
và“Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về hành lang an 
toàn cho báo hiệu hàng 

hải – mã số QC13312” đã 
hoàn thành các nội dung 
của 02 quy chuẩn quốc 
gia trong năm 2014. Tháng 
5/2015, Bộ GTVT đã tiến 
hành thẩm định kết quả 
thực hiện đối với 02 quy 
chuẩn này. Hiện tại, Bộ 
GTVT đã gửi hồ sơ của 02 

Quy chuẩn sang Bộ KHCN 
để thẩm định trước khi 
ban hành.
     Với những thành tích nổi 
bật trong công tác nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học 
công nghệ, tháng 4/2011, Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ GTVT 
đã tặng Bằng khen cho 02 tập 

thể và 04 cá nhân thuộc Tổng 
công ty vì đã có nhiều thành 
tích xuất sắc trong công tác 
nghiên cứu và ứng dụng 
khoa học công nghệ ngành 
GTVT giai đoạn 2005 – 2010, 
góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc 
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VMS-SOUTH ỨNG DỤNG

AIS
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN 
HÀNG HẢI, VÀ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC 
HÀNG HẢI THẾ GIỚI IMO THEO CÔNG ƯỚC SOLAS, 
TRONG NHỮNG NĂM QUA, TỔNG CÔNG TY BẢO 
ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM (VMS-SOUTH) 
KHÔNG NGỪNG ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ, CÔNG 
NGHỆ MỚI, TRONG ĐÓ, PHẢI KỂ ĐẾN HỆ THỐNG TỰ 
ĐỘNG NHẬN DẠNG AIS.

THUYỀN TRƯỞNG PETE DOLAN, DỊCH: TIỂU LONG

AIS LÀ GÌ?
     AIS là hệ thống tự 
động nhận dạng phục 
vụ cho tàu, bắt buộc sử 
dụng bởi Tổ chức Hàng 
hải Quốc tế (IMO). Ban 
đầu, AIS là hệ thống theo 
dõi chuyển động của tàu, 
giúp ngăn ngừa va chạm 
tàu trên biển, ngày nay, 
AIS đã có nhiều bước phát 
triển, được ứng dụng 
rộng rãi cho cả lĩnh vực 
an ninh và thương mại 
hàng hải. 
     Các tàu khi tham gia 
hành hải quốc tế được yêu 
cầu phải có hệ thống máy 

thu phát sóng vô tuyến 
AIS VHF-FM lớp A để liên 
tục phát các dữ liệu như: 
tên tàu, vị trí, đường đi, tốc 
độ, tình trạng hành hải và 
những đặc tính khác của 
tàu. Những máy thu phát 
sóng vô tuyến này dùng 
công nghệ Tự tổ chức đa 
truy cập SOTDMA, đồng 
bộ bằng GPS cho phép 
phát sóng lên đến 4.500 tin 
nhắn/phút trên hệ thống 
AIS đường truyền dẫn dữ 
liệu VHF-FM với chu kỳ 
phát lên tới 2s tùy thuộc 
vào tốc độ và tình trạng 
hành hải của tàu. 
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     Hệ thống AIS giúp cho 
những người hành hải dễ 
dàng nhận diện các tàu khác 
và gọi đúng tên tàu.
     Bên cạnh máy thu phát 
lớp A được yêu cầu sử dụng 
cho tàu theo quy định của 
IMO, thì hệ thống AIS còn sử 
dụng cho các chế độ như: 
     Máy thu phát vô tuyến 
lớp B được sử dụng cho tàu 
nhỏ, cho phép bởi chính 
quyền quốc gia và hoạt 
động trong 1 chế độ không 
gây cản trở cho hoạt động 
của máy thu phát lớp A. 
     Máy thu phát trạm bờ 
AIS Base Station được sử 
dụng bởi các cơ quan quản 
lý có thẩm quyền của quốc 
gia để giám sát và điều 
khiển hệ thống AIS.
     Máy thu phát AIS sử 
dụng cho các báo hiệu 
hàng hải cố định hoặc nổi 
để truyền  phát các thông 
tin về vị trí và tình trạng 
hoạt động của các báo hiệu 
hàng hải cho các tàu bè 
hành hải xung quanh.

     Máy thu phát cho mỗi 
lớp được xây dựng theo tiêu 
chuẩn quốc tế ITU và IEC, sử 
dụng tần số vô tuyến dành 
riêng cho AIS để đảm bảo 
hài hòa hoạt động của hệ 
thống AIS trên toàn cầu. Tàu 
đi từ nước này sang nước 
khác sẽ không gặp bất kỳ 
sự thay đổi nào trong hoạt 
động của hệ thống AIS.
     Các thông tin được cung 
cấp từ các bản tin của hệ 
thống AIS được hiển thị trên 
thiết bị hàng hải ARPA/ECIDS 
được lắp đặt trên tàu và tại 
Trung tâm điều phối giao 
thông hàng hải nhằm trao đổi 
các thông tin hàng hải giữa 
các mục tiêu có liên quan. 
     Trong hệ thống AIS, 
mỗi hệ thống thu phát 
được quy định là duy nhất, 
có tên quốc gia cụ thể, 9 
con số nhận dạng hàng 
hải (MMIS) xác định cho 
từng tàu gắn thiết bị. Mọi 
thông tin được truyền phát 
bắt buộc phải thể hiện số 
MMSI của đối tượng.

HỆ THỐNG AIS CỦA VMS-SOUTH
     Là doanh nghiệp chuyên 
về lĩnh vực bảo đảm an toàn 
hàng hải, quản lý, vận hành 
22 tuyến luồng hàng hải với 
tổng chiều dài trên 600km, 
với hơn 60 phao, tiêu các 
loại và 53 hải đăng trên địa 
bàn kéo dài từ phía Nam 
tỉnh Quảng Ngãi đến hết địa 
phận tỉnh Kiên Giang, bao 
gồm cả quần đảo Trường Sa, 
nơi có ý nghĩa quan trọng về 
an ninh quốc phòng và giao 
thương quốc tế, Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải 

miền Nam (VMS-South) luôn 
chú trọng đầu tư trang thiết 
bị hiện đại, đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế. 
     Hệ thống mạng lưới AIS 
của VMS-South bao gồm 
các thiết bị AIS truyền phát 
các bản tin AIS, trạm bờ thu 
phát thông tin và trạm trung 
tâm điều khiển, nơi đặt Máy 
chủ cùng Cơ sở dữ liệu AIS 
và chia sẻ dữ liệu cho người 
dùng cuối.
     Khi những bản tin AIS 
được hiển thị trên một 
màn hình nền hải đồ điện 

tử, một bức tranh tổng thể 
của hệ thống giao thông 
trên biển đã được chuẩn 
hóa về cấu trúc, nội dung 
và định dạng tuân thủ theo 
tiêu chuẩn S-57 của tổ chức 
Thủy đạc quốc tế IHO, thì 
tùy thuộc vào chức năng 
các của phần mềm hiển thị 
AIS, người dùng có thể thiết 
lập hệ thống báo động và 
thông báo ứng với các điều 
kiện khác nhau và thu thập 
dữ liệu hành trình, phục vụ 
trong điều tra tai nạn, thống 
kê số liệu theo yêu cầu.
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   Cũng như những hệ 
thống khác, AIS cũng cần 
được giám sát liên tục để 
đảm bảo hệ thống hoạt 
động ở tình trạng tốt nhất, 
tuân thủ theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Để hiệu quả, giám 
sát AIS phải được thực 
hiện tại thời điểm thực tế. 
VMS-South sử dụng chương 

trình giám sát và phân tích 
AIS có khả năng liên tục 
theo dõi quá trình truyền 
thông tin của AIS và báo 
cáo lỗi nếu có. 
     Hệ thống AIS của VMS-
South giám sát những vấn 
đề sau:
• Tình trạng hoạt động của 
thiết bị.

• Chất lượng dữ liệu báo 
cáo bởi tàu.
• Tình trạng hoạt động của 
đường truyền dữ liệu VHF-
FM (như số lượng bản tin 
trong thời gian nhất định).
• Hoạt động báo hiệu 
hàng hải AIS.
     Việc giám sát tình trạng 
hoạt động của các thiết bị là 
rất cần thiết để đảm bảo các 
máy thu phát tín hiệu phù 
hợp với các tiêu chuẩn hiệu 
suất phần cứng. Bởi vì bất 
kỳ một thiết bị thu phát nào 
nếu không tuân theo các 
đặc tính kỹ thuật sẽ có thể  
phá vỡ các kết nối thông tin 
AIS giữa các tàu. Giám sát 
hoạt động của các thiết bị 
AIS  bao gồm kiểm tra độ 
lệch tần số và khoảng cách, 

đồng bộ, chất lượng dữ liệu 
GPS cũng như các giao thức 
phần mềm AIS cho kênh 
thay đổi luân phiên, sử dụng 
đúng các khe thời gian 
TDMA và tuân thủ hướng 
dẫn của cơ quan quản lý. 
     Bên cạnh đó, việc giám 
sát chất lượng dữ liệu được 
báo cáo bởi tàu và báo hiệu 
hàng hải AIS cũng rất quan 
trọng để đảm bảo hoàn tất 
thông tin truyền tải và tính 
chính xác của thông tin: Tên 
tàu, hô hiệu, tình trạng hành 
hải (neo, buộc tàu, đang 
hành hải), độ mớn nước, 
kích thước tàu và số MMSI 
chính xác trong bảng tin AIS 
mà tàu gửi đi. Trong trường 
hợp thông tin này bị thiếu 
hoặc không chính xác, các 

tàu cần phải được hướng 
dẫn để cung cấp hoặc sửa 
chữa nó. Hệ thống AIS  đang 
trong quá trình cài đặt một 
phần mềm nâng cấp để 
chương trình giám sát AIS 
sẽ tự động gửi tin nhắn yêu 
cầu khắc phục cho tàu báo 
cáo số liệu không chính xác 
hoặc thất lạc. 
     Việc giám sát chặt chẽ 
tình trạng hoạt động của 
đường dẫn dữ liệu VHF-FM 
cũng sẽ đảm bảo các bản 
tin được truyền bởi AIS nhận 
và giải mã đúng cách bởi 
các trạm bờ; tin nhắn được 
tải trên VDL không phải là 
quá nhiều; và tỷ lệ phần 
trăm tin nhắn bị cắt xén 
nhận được là trong giới hạn 
chấp nhận được.
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ỨNG DỤNG AIS TẠI VMS-SOUTH
     Kể từ khi một lượng lớn 
tàu tham gia hành hải dùng 
AIS, VMS-South dùng hệ 
thống giám sát để thu thập 
các bản tin AIS và lưu trữ 
làm cơ sở dữ liệu của các 
tàu như thông tin động 
(sự di chuyển) và thông tin 
tĩnh (tên, cỡ tàu, loại hàng 
hóa…). Dữ liệu này cho 
phép VMS-South phân tích 
tình trạng tàu trên luồng, 
tình trạng báo hiệu hàng 
hải AIS và xử lý sự cố khi báo 
hiệu bị va đụng. 
     Hệ thống AIS sử dụng 02 
công cụ sử dụng phân tích 
là báo cáo lưu lượng tàu và 
mật độ giao thông.
     Báo cáo lưu lượng tàu 
cho phép phân tích số 
lượng và loại tàu lưu thông 
qua khu vực này. Công cụ 
lọc có thể được ứng dụng 
để làm các báo cáo khác 
nhau dựa trên đặc tính tàu 
như vận tốc, loại, chiều 
dài, chiều ngang, độ mớn 
nước…. Ví dụ bên dưới là 
báo cáo mặt cắt ngang cho 
tàu lớp A và lớp B với chiều 
dài hơn 5m được phân loại 
dựa trên hướng đi và tốc độ. 
     Mật độ giao thông 
của tàu nhận dạng được 

các kiểu lưu thông của 
tàu. Báo cáo có thể chỉ ra 
được cách tàu lưu thông 
theo cỡ tàu, đặc tính tàu, 
tốc độ, hướng đi… Những 
báo cáo này sẽ rất hữu 
dụng trong việc thiết kế 
phân luồng giao thông 
hàng hải, sắp xếp thiết 
bị báo hiệu, hình dạng 
luồng và những vấn đề 
liên quan khác. 
     VMS-South cũng đang 
trong quá trình thiết lập AIS 
cho các thiết bị báo hiệu 
hàng hải quan trọng để 
cung cấp cho người đi biển 
những phương tiện điện tử 
chính xác về vị trí của thiết 
bị báo hiệu hàng hải bất kể 
thời tiết hoặc trong điều 
kiện không thể nhìn rõ báo 
hiệu bằng mắt thường hoặc 
trên radar.
     VMS-South đang nghiên 
cứu lắp đặt thiết bị đo lường 
thủy hải văn và thời tiết trên 
các hệ thống báo hiệu hàng 
hải và sử dụng hệ thống AIS 
để truyền tải thông tin thủy 
hải văn hiện tại phục vụ 
cho các đối tượng tham gia 
hành hải tại các thời điểm 
thực tế nhằm tăng cường 
chất lượng an toàn hàng hải 
trong khu vực.

     Trong tương lai, VMS-
South sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
ứng dụng các công nghệ 
mới nhất, dựa trên nền tảng 
hệ thống AIS, để cung cấp 
cho tàu thuyền lưu thông 
trong vùng biển Việt Nam với 
mức độ dịch vụ hàng hải cao 
nhất, đảm bảo an toàn hàng 
hải và nâng cao tính hiệu quả 
trong công tác quản lý, vận 
hành luồng 

Màn hình hiển thị thông tin AIS khu vực Vũng Tàu.
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hải đồ điện tử
công tác hiện đại hóa

ngành bảo đảm an toàn hàng hải
LƯU HÀ

Hiện nay, ngành vận 
tải biển là xương 
sống của thương 
mại quốc tế và 

nền kinh tế toàn cầu. Có 
hơn 80% thương mại toàn 
cầu tính theo khối lượng và 
hơn 70% thương mại toàn 
cầu tính theo giá trị được 
vận chuyển bằng đường 
biển và được xử lý bởi các 
cảng biển trên toàn thế 
giới. Năm 2015, nền kinh 
tế toàn cầu được dự đoán 
vẫn còn nhiều rủi ro và tăng 
trưởng thấp, tuy nhiên, theo 
xu hướng hiện nay, trong sự 
phát triển của ngành vận tải 
biển, khối lượng container 

trên toàn cầu vẫn tăng 
trung bình 8%/năm và tốc 
độ tăng trưởng đội tàu biển 
hàng năm là 4,1% (UNTACD 
maritime transport report 
2014). Sự gia tăng mật độ 
giao thông cùng với xu 
hướng kích thước các con 
tàu vượt đại dương ngày 
càng lớn khiến nguy cơ mất 
an toàn hàng hải và sự  ảnh 
hưởng đến môi trường tăng 
lên. Điều đó đặt ra thách 
thức cho công tác bảo đảm 
an toàn hàng hải của các 
quốc gia, cụ thể là đặt ra 
yêu cầu về độ chính xác và 
sự cập nhật hải đồ, độ tin 
cậy của quản lý giao thông 
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và việc tăng cường các hệ 
thống hỗ trợ hàng hải. Theo 
quy định mới của Công 
ước an toàn sinh mạng con 
người trên biển -  SOLAS 
sửa đổi, thời hạn bắt buộc 
trang bị Hệ thống hiển thị 
hải đồ điện tử - ECDIS cũng 
như hải đồ điện tử  - ENC 
trên tàu đóng mới đã được 
bắt đầu từ năm 2012 và sẽ 
không được muộn hơn năm 
2018 cho các loại tàu hành 
trình trên biển. Do đó, hải 
đồ điện tử - ENC đóng một 
vai trò vô cùng quan trọng 
trong ngành vận tải biển và 
việc sản xuất, cung cấp hải 
đồ điện tử là nhiệm vụ cần 
thiết của các quốc gia ký kết 
công ước SOLAS.
     Hải đồ điện tử - ENC là 
một “bản đồ thông minh” 
cung cấp cho người sử dụng 
nhiều giá trị, chính xác và đầy 
đủ thông tin hơn so với hải 
đồ giấy truyền thống. Được 
xây dựng theo tiêu chuẩn 

quốc tế do Tổ chức thủy đạc 
quốc tế IHO ban hành, ENC 
cung cấp cơ sở dữ liệu hải 
đồ chi tiết cực kỳ chính xác, 
được hiển thị trên hệ thống 
hiển thị thông tin điện tử 
trên tàu. Hệ thống ENC lưu 
trữ những dữ liệu  của hải 
đồ giấy truyền thống, vị trí 
kinh độ, vĩ độ và các thông 
tin mô tả khác. Các bản ENC 
được sản xuất bằng việc số 
hóa các dữ liệu địa hình biển, 
luồng hàng hải, trong đó có 
chứa các đặc tính mô tả và 
định vị cho phép các phần 
mềm hiển thị bản đồ điện tử 
nhận biết được các đặc điểm, 
độ sâu, vị trí địa lý chính xác 
và cung cấp các cảnh báo 
nếu sự điều chỉnh tuyến 
đi được yêu cầu. Hệ thống 
định vị sử dụng ENC sẽ “biết” 
được một xác tàu đắm nguy 
hiểm nằm trên tuyến hành 
hải của tàu, cũng bao gồm 
luôn độ sâu xung quanh xác 
tàu  đó. Hệ thống ENC có thể 

kiểm tra tuyến hành trình 
nếu tuyến hành trình băng 
ngang hoặc gần các chướng 
ngại vật, có thể phát ra âm 
thanh cảnh báo như đi vào 
khu vực đoạn cạn, thông báo 
cho người đi biển về cảnh 
báo và các qui định trong 
khu vực đi qua. Quan trọng 
hơn nữa là ENC có thể cung 
cấp các dữ liệu cần thiết cho 
người đi biển hoặc người 
dùng khác về thông tin khu 
vực hạn chế ô nhiễm, bảo 
vệ môi trường hoặc khu vực 
nhạy cảm sinh học…

     Ngành công nghiệp 
vận tải biển luôn tìm cách 
phát triển phương thức vận 
chuyển an toàn và hiệu quả. 
Khu vực nào chưa được 
khảo sát và hiển thị đầy đủ 
trên hải đồ điện tử sẽ gây 
hậu quả là các chuyến hành 
trình của tàu ra vào khu vực 
sẽ lâu hơn mức cần thiết, 
giảm đi tính hiệu quả về 
kinh tế và vận tải tối ưu của 
tàu, gây ra sự tăng chi phí 
tổng thể. Đồng thời cũng là 
nguyên nhân gián tiếp ảnh 
hưởng đến nền kinh tế của 

địa phương đó.  Việc các tàu 
tối ưu hóa hành trình qua hệ 
thống hiển thị ENC sẽ tiết 
kiệm được nhiều thời gian 
và chi phí hơn. Rõ ràng là 
thông tin của hải đồ điện tử 
cung cấp là một phần quan 
trọng và có giá trị cho cơ sở 
hạ tầng giao thông quốc gia 
cũng như cơ sở hạ tầng dữ 
liệu không gian quốc gia.
     Bên cạnh lợi ích phục vụ 
cho ngành vận tải biển, hải 
đồ điện tử còn là công cụ hỗ 
trợ tích cực cho các ngành 
quản lý Nhà nước như bảo 
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đảm an toàn hàng hải trong 
công tác quản lý báo hiệu 
hàng hải, hoa tiêu, trục vớt 
và cứu hộ, các đơn vị Cảng 
vụ hàng hải và các đơn vị 
trong lực lượng an ninh bảo 
vệ bờ biển. Dựa vào thông 
tin của ENC, các nhà chức 
trách có thể vạch ra các kế 
hoạch quản lý cho khu vực 
vùng nước một cách hiệu 
quả, đặc biệt là kết hợp với 
hệ thống điều vận tàu VTS, 
hoặc nhanh chóng xử lý các 
tình huống tai nạn khẩn cấp, 
cứu hộ cứu nạn trên biển, 
chống tràn dầu, bảo vệ môi 
trường biển…

     Theo thống kê, năm 2014, 
sản lượng hàng hóa thông 
qua cảng biển Việt Nam ước 
đạt 370,3 triệu tấn, tăng 14%, 
trong đó nhóm Cảng biển 
số 5 đạt 162 triệu tấn, sản 
lượng công ten nơ khu vực 
TP.HCM đạt 4,98 triệu TEU, 
khu vực cảng Vũng Tàu đạt 
1,15 triệu TEU, tăng 27%. Sự 
phát triển sản lượng hàng 
hóa và tàu bè vận tải trong 
khu vực nhóm Cảng biển 
số 5 ngày càng tăng, dẫn 
tới việc gia tăng áp lực về 
an toàn và an ninh hàng hải 
trong khu vực, đặt ra yêu 
cầu cấp bách cho công tác 

quản lý phải nâng cao độ 
chính xác các dịch vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải của 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam. 
Dự báo được tình hình trên, 
từ năm 2005, Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đã tiến hành 
nghiên cứu sản xuất ENC và 
năm 2008 đã sản xuất thành 
công hải đồ điện tử đầu tiên 
của Việt Nam cho luồng Sài 
Gòn-Vũng Tàu, tạo bước 
ngoặt lớn trong công tác 
hiện đại hóa, nâng cao năng 
lực quản lý của đơn vị. Cho 
đến nay, Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền 
Nam đã phát triển sản xuất 
46 mảnh hải đồ cho 17/22 
tuyến luồng trong khu vực 
phía Nam và hàng năm có 
phát hành phiên bản cập 
nhật thông tin theo tiêu 
chuẩn IHO đặt ra. Các sản 
phẩm ENC do Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam sản xuất đáp ứng 
được các tiêu chuẩn S52-S57 
của IHO và thường xuyên có 
sự phối hợp với Văn phòng 
Thủy đạc Anh để đánh giá 
và kiểm định chất lượng.
     Các sản phẩm ENC do 
Tổng công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải miền Nam 
sản xuất đã được sử dụng 
rộng rãi trong thực tế và 
bước đầu hỗ trợ tích cực 
công tác quản lý, điều hành 
cho các đơn vị có liên quan 
như : Cảng vụ, Hoa tiêu, 
Trục vớt cứu hộ, các hãng 
tàu…. Đặc biệt là ENC hiện 
đã được sử dụng làm bản 
đồ nền cho hệ thống VTS 
của Cảng vụ TP.HCM, tăng 
cường công tác quản lý vận 
hành tàu biển ra vào trong 
khu vực Vũng Tàu - Sài Gòn, 
giảm thiểu nguy cơ đâm va 
và các tai nạn tiềm ẩn khác. 
Ngoài ra, trong tương lai, 

Hải đồ điện tử luồng Sông Dinh.
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ENC còn có thể hỗ trợ các 
địa phương trong việc kết 
hợp với hệ thống thông 
tin địa lý GIS để quản lý tài 
nguyên khoáng sản, phòng 
chống ô nhiễm môi trường 
biển và hỗ trợ công tác 
giám sát các phương tiện 
nạo vét trong khu vực.
     Theo xu hướng phát triển 
của thế giới, từ khái niệm 
hàng hải điện tử E-Navigation 
do Tổ chức hàng hải quốc 
tế (IMO) đề xuất và Hiệp hội 
các nhà quản lý báo hiệu 
hàng hải thế giới (IALA) tổ 
chức thực hiện, một số khu 
vực Bắc Âu, Bắc Mỹ và Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Singapore 
đang triển khai thử nghiệm 
hệ thống, trong đó ENC 
là nền tảng thông tin tích 
hợp cốt lõi của hệ thống 
và đang được nâng cấp lên 
tiêu chuẩn S-100 sử dụng 
cho tàu bè và các trạm quản 

lý trên bờ. Dựa trên cơ sở 
đó, hiện nay Tổng công ty 
đang tiếp tục nghiên cứu hệ 
thống Cơ sở dữ liệu tích hợp 
để phát triển ENC và các ấn 
phẩm hải đồ khác theo tiêu 
chuẩn mới nhằm đáp ứng 
yêu cầu phát triển trong 
tương lai, đồng thời đặt ra 
mục tiêu là sản phẩm ENC 
của Tổng công ty sẽ được sử 
dụng rộng rãi không những 
trong các đơn vị ở Việt Nam 
mà còn có thể sử dụng cho 
các tàu biển trên khắp thế 
giới ra vào trong khu vực 
do Tổng công ty quản lý, 
góp phần vào công tác phát 
triển nền kinh tế biển của 
Việt Nam. Đây cũng là nghĩa 
vụ mà Việt Nam là thành 
viên ký kết Công ước SOLAS 
phải tuân thủ thực hiện với 
mục tiêu bảo đảm an toàn 
hàng hải và tính mạng của 
con người 
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vms-south
bước tiến hội nhập Quốc tế

MINH THUẬN

Việt Nam là 1 trong 
10 nước trên thế 
giới có chỉ số cao 
nhất về chiều dài 

bờ biển. Trên thực tế, nền 
kinh tế biển và ven biển đã 
đóng góp 48-49% GDP của 
Việt Nam. Điều đó khẳng 
định tầm quan trọng của 
kinh tế biển đối với quá trình 
phát triển của đất nước, đặc 
biệt là trong bối cảnh: thế kỷ 
XXI được coi là “thế kỷ của 
đại dương”.
     Theo Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020 và mục 
tiêu phát triển kinh tế biển 

được đề ra trong Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X, ngành 
hàng hải, trong đó có lĩnh 
vực bảo đảm an toàn hàng 
hải, có vai trò, tiềm năng rất 
lớn và mang tính quốc tế 
hóa cao.
     Ngoài pháp luật quốc gia, 
việc ký kết, gia nhập và thực 
thi các điều ước, thỏa thuận 
quốc tế về hàng hải cũng 
như vận dụng một cách 
hợp lý các tập quán, thông 
lệ hàng hải quốc tế (kể cả 
những tiền lệ riêng của một 
nước) giữ vai trò không kém 

phần quan trọng trong việc 
hoàn thiện pháp luật hàng 
hải của mỗi nước và hội 
nhập với thế giới.
     Trong những năm qua, 
biển Đông đã trở thành một 
vùng biển chiến lược, có ý 
nghĩa quan trọng trong việc 
phát triển giao thông đường 
biển của nhiều nước trên 
thế giới. Nằm trên tuyến 
hàng hải quan trọng nối 
liền Đông - Tây, có mật độ 
giao thông hàng hải quốc tế 
nhộn nhịp thứ hai thế giới. 
Hơn 30% lượng hàng hóa 
giao thương trên thế giới 

đi qua con đường biển này. 
Ngoài tiềm năng giao thông 
vận tải và kinh tế, biển Đông 
còn có ý nghĩa chiến lược 
về quân sự. Với 16 tuyến 
đường hàng hải, 12 tuyến 
đường hàng không quốc 
tế từ Đông sang Tây, từ Bắc 
xuống Nam, biển Đông là 
khu vực án ngữ lối ra vào lục 
địa châu Á, có ý nghĩa chiến 
lược cả trong thời bình và 
thời chiến.
     Chính vì lẽ đó, Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam với trách nhiệm 
được Nhà nước và Bộ giao 

thông vận tải giao: Chịu 
trách nhiệm cung ứng dịch 
vụ công ích bảo đảm an 
toàn hàng hải trong khu vực 
từ tỉnh Bình Định đến hết 
tỉnh Kiên Giang bao gồm 
các đảo và khu vực quần 
đảo Trường Sa trên Biển 
Đông, hỗ trợ tàu thuyền 
lưu thông trong khu vực do 
Tổng công ty quản lý, tuân 
thủ đúng Công ước SOLAS 
74/88, càng phải chú trọng 
công tác hợp tác quốc tế, 
hướng tới xu thế môi trường 
hàng hải điện tử E-Navigation 
của thế giới.

Ông Phạm Quốc Súy – TGĐ VMS-South làm việc với Hiệp hội Nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ (4/2015).
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     Năm 1988, Tổng công 
ty trở thành thành viên 
chính thức của IALA. Đây 
là Hiệp hội các cơ quan 
quản lý báo hiệu hàng hải 
và hải đăng quốc tế được 
thành lập năm 1957 nhằm 
liên kết các tổ chức quản 
lý báo hiệu hàng hải và 
hải đăng trên toàn thế giới 
để cùng nhau chia sẻ kinh 
nghiệm, công nghệ và đưa 
ra các giải pháp để hướng 
tới sự an toàn của giao 
thông hàng hải và hàng 
hóa trên biển.
     Phạm vi và chuyên môn 
của IALA bao gồm các lĩnh 
vực từ e-Navigation đến các 
dịch vụ về tàu, bao gồm 
đánh giá các dịch vụ cung 
cấp cho tàu của các cơ quan 
bảo đảm an toàn hàng hải; 
các quy định quốc tế liên 
quan đến hoạt động hàng 
hải và các yêu cầu về thiết 
bị hàng hải; phát triển các 

công nghệ mới nhằm nâng 
cao hiệu quả của các dịch 
vụ hành hải hoặc giảm các 
chi phí liên quan mà không 
ảnh hưởng đến chất lượng 
dịch vụ…
     Trải qua nhiều năm, VMS-
South đã có nhiều bước tiến 
quan trọng trong mối quan 
hệ hợp tác với IALA nhằm 
tạo ra nhiều cơ hội phát 
triển chuyên môn thông 
qua các chuyến khảo sát kỹ 
thuật ngắn hạn, dài hạn về 
hệ thống báo hiệu hàng hải 
do Tổng công ty quản lý; 
hỗ trợ cập nhật các khuyến 
cáo, hướng dẫn phù hợp 
với tình hình thực tế trên địa 
bàn. Tương lai, VMS-South 
và IALA sẽ tiếp tục thắt chặt 
mối quan hệ, hoàn thiện hệ 
thống báo hiệu hàng hải 
theo tiêu chuẩn quốc tế.
     Ngoài ra, vào tháng 
5/2015, Tổng công ty đã 
chính thức trở thành thành 

viên đủ điều kiện thứ 38 
của PIANC (Hiệp hội quốc tế 
về cơ sở hạ tầng giao thông 
thủy). Là một tổ chức phi 
chính phủ, phi lợi nhuận, 
PIANC là diễn đàn tập hợp 
các chuyên gia quốc tế tốt 
nhất về vấn đề kinh tế và 
môi trường kỹ thuật liên 
quan đến cơ sở hạ tầng 
giao thông vận tải đường 
thủy. Vì vậy, việc VMS-South 
trở thành thành viên đủ tiêu 
chuẩn của PIANC sẽ mang 

đến nhiều cơ hội cho Tổng 
công ty nắm bắt tình hình 
cũng như trao đổi, tiếp cận 
những hướng dẫn, khuyến 
cáo của chuyên gia hàng 
đầu thế giới về kỹ thuật và 
thông tin liên quan đến 
lĩnh vực hàng hải và vận tải 
thủy nội địa, tạo môi trường 
hành hải an toàn, phục vụ 
công tác quản lý, sản xuất 
kinh doanh của VMS-South 
nói riêng cũng như các 
cơ quan trong ngành nói 

chung. Bên cạnh đó, VMS-
South sẽ là đầu mối liên 
hệ, tập hợp và chia sẻ các 
thông tin, kiến thức chuyên 
ngành giữa các tổ chức 
chuyên ngành trong nước 
với PIANC và ngược lại, từ 
đó duy trì sự kết nối trong 
cộng đồng đường thủy nội 
địa Việt Nam và quốc tế, 
góp phần thúc đẩy sự hợp 
tác và phát triển vững bền 
giữa ngành hàng hải Việt 
Nam và PIANC.



vư
ơn

 ra
 bi

ển
 lớ

n

NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN

94

     Hơn nữa, Tổng công ty 
luôn theo sát các chương 
trình hoạt động, các khóa 
đào tạo của Tổ chức thủy 
đạc quốc tế IHO, Văn phòng 
thủy đạc Đông Á EAHC, 
Văn phòng thủy đạc Anh 
UKHO… Đây là các tổ chức 
chuyên ngành quốc tế, khu 
vực và các nước phát triển, 
đi đầu trong lĩnh vực thủy 
đạc nhằm quan tâm thúc 
đẩy an toàn hàng hải, hỗ 

trợ việc bảo vệ và sử dụng 
bền vững môi trường biển 
và mục tiêu bảo đảm cho 
thế giới biển, đại dương và 
thủy nội địa được khảo sát 
và thể hiện trên bình đồ, 
đồng thời tạo thuận lợi cho 
việc trao đổi thông tin liên 
quan đến các cuộc điều tra, 
nghiên cứu, phát triển mới 
và khuyến khích hỗ trợ các 
chi tiết kỹ thuật liên quan 
đến thủy đạc.

     Bên cạnh đó, để nâng 
cao trình độ sản xuất, 
cập nhật công nghệ tiên 
tiến, Tổng công ty cũng 
thiết lập các mối quan 
hệ đối tác với các công 
ty sản xuất thiết bị báo 
hiệu hàng hải trên thế 
giới như AB Pharos Marine 
(Mỹ), Tideland Signal (Mỹ), 
Zenilite (Nhật),…Nhờ đó, 
Tổng công ty nâng cao 
được trình độ quản lý sản 

xuất và đã có những sản 
phẩm ứng dụng thực tiễn 
đạt chất lượng quốc tế, 
được Bộ Giao thông vận 
tải thẩm định như: Hải 
đồ điện tử, đèn báo hiệu 
hàng hải tích hợp GSM, 
phao tiêu hàng hải…
     Tổng công ty cũng đã 
tích cực tham gia, duy trì 
quan hệ với các tổ chức 
quốc tế chuyên ngành như: 
AMSA (Cơ quan bảo đảm 
an toàn hàng hải Úc), MPA 
(Cảng vụ Singapore), IMPA 
(Hiệp hội hoa tiêu hàng hải 
quốc tế), IMO (Tổ chức hàng 
hải thế giới)… , nhằm mục 
đích trao đổi, nhanh chóng 
cập nhật các thông tin kỹ 
thuật chuyên ngành và các 
quy định mới nhất về an 
toàn hàng hải. 
     Với các lợi thế khi trở 
thành thành viên, đối tác 
thân thiết của các tổ chức 
quốc tế có uy tín cao trong 
lĩnh vực hàng hải, Tổng 
công ty ngày càng tiếp cận 
và hội nhập vào thị trường 
hàng hải khu vực và quốc 
tế, góp phần rút ngắn 
khoảng cách giữa Việt Nam 
và thế giới.
     Trong giai đoạn 2016-
2020, để tiếp tục tăng 

cường hội nhập quốc tế, 
Tổng công ty đã đề ra 
những định hướng cụ thể 
như sau:

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN:
1. Hợp tác quốc tế, phát 
triển nguồn nhân lực:
• Tăng cường và mở rộng 
các mối quan hệ hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực Bảo 
đảm an toàn hàng hải;
• Xây dựng và củng cố 
hình ảnh Tổng công ty 
năng động, hội nhập và 
phát triển.
• Đào tạo nguồn nhân lực 
tiên tiến với sự hiểu biết và 
trang bị hiện đại, đảm bảo 
tận dụng tối đa những cơ 
sở khoa học kỹ thuật được 
đầu tư, phát triển.

2. Phát triển khoa học 
công nghệ
• Đầu tư, nâng cấp cơ sở 
khoa học công nghệ, cải 
thiện và nâng cao chất 
lượng sản phẩm khoa học.
• Nâng cấp và phát triển hạ 
tầng Công nghệ thông tin 
nhằm nâng cao tốc độ và 
hiệu quả công việc, góp 
phần đẩy nhanh tiến độ 
hội nhập quốc tế của Tổng 
công ty.

VMS-South đồng đăng cai Khóa học phân định ranh giới hàng hải do Tổ chức Thủy đạc Quốc tế (IHO) tổ chức (11/2012).
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II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
1. Hợp tác quốc tế
• Tăng cường hợp tác với 
những đơn vị chuyên ngành 
của các nước như UKHO, 
MPA Singapore, JAPAN Coast 
Guard, KOICA, KHOA… 
nhằm trao đổi, hợp tác nâng 
cao chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ, hoàn thiện công 
nghệ, kỹ năng.
• Đẩy mạnh quá trình hội 
nhập các tổ chức hàng hải 
thế giới như IHO, IMO, EAHC, 
IMPA…; tham dự các hội 
thảo, hội nghị về lĩnh vực 
BĐATHH nhằm nâng cao 
tiếng nói của Tổng công 
ty với cộng đồng hàng hải 
quốc tế, đồng thời có điều 
kiện nắm bắt thông tin và 
khoa học công nghệ tiên 
tiến nhất. 

2. Khoa học công nghệ
• Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật tiên tiến thế 
giới như DGPS, VTS, AIS, LRIT, 
RACON, triều ký tự động… 
làm nền tảng cho việc phát 
triển những công nghệ 
ngang tầm quốc tế; 
• Tăng cường triển khai 
những thành quả khoa học 
công nghệ đã đạt được như 
Hải đồ điện tử ENC, kiểm soát 

báo hiệu hàng hải từ xa qua 
GSM/GPRS… làm tiền đề 
phát triển cho những công 
trình khoa học tiếp theo.
• Xây dựng, hoàn chỉnh cơ 
sở hạ tầng bảo đảm an toàn 
hàng hải hiện đại, hướng tới 
môi trường hành hải điện tử 
E-Navigation (theo tiêu chuẩn 
của IMO và IALA) bao gồm:
- Tự động hóa các trạm hải 
đăng, lắp đặt thêm các hệ 
thống DGPS, hệ thống tự 
động nhận dạng AIS. 
- Chuẩn hóa hải đồ điện tử 
theo tiêu chuẩn IHO như: 
S-52, S-57, S-100.
- Xây dựng quy trình vận 
hành hoàn chỉnh cho hệ 
thống báo hiệu hàng hải ảo: 
Virtual AToN. 
- Thiết lập hoàn chỉnh 
mạng lưới các trạm thời tiết, 
trạm quan trắc thủy văn tự 
động trên các tuyến luồng 
quan trọng. 
- Hoàn chỉnh hệ thống quản 
lý thiết bị báo hiệu hàng hải 
từ xa qua mạng GSM.
- Thiết lập hệ thống thông 
tin liên lạc, thông tin an toàn 
hàng hải MSI qua đường 
truyền VHF, Internet, Satellite 
và mạng điện thoại di động.
- Xây dựng phòng nghiên 
cứu, thí nghiệm, sản xuất 

các thiết bị báo hiệu hàng 
hải theo khuyến cáo mới 
của IALA, phòng kiểm định 
thiết bị báo hiệu hàng hải 
theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Thay thế toàn bộ hệ thống 
đèn báo hiệu cũ dùng bóng 
đèn sợi đốt bằng hệ thống 
đèn báo hiệu hàng hải theo 
công nghệ L.E.D, tiết kiệm 
năng lượng, tích hợp hệ 
thống AIS, GSM. 
     Với những định hướng 
tương lai cụ thể, rõ ràng 

cùng bề dày truyền thống 
40 năm dũng cảm, sáng 
tạo, vượt khó hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được 
Đảng và Nhà nước giao, 
tin tưởng rằng Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đã, đang và 
sẽ tiếp tục là một trong 
những nhân tố hàng đầu 
trong việc thiết lập hệ 
thống giao thông vận tải 
hàng hải của đất nước 
ngày càng hoàn thiện, hiện 

đại, hội nhập với quốc tế, 
góp phần đưa nước ta trở 
thành quốc gia biển giàu 
mạnh, nâng cao tiếng nói 
của ngành hàng hải Việt 
Nam trong khu vực và vươn 
xa ra thế giới 
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Tôi còn nhớ, ngày ấy 
các hải đăng của 
chúng ta đều chạy 
máy phát điện để 

cung cấp nguồn năng lượng 
cho ánh sáng đèn biển hoạt 
động 12 giờ một đêm và 
điện phục vụ sinh hoạt cho 
anh em công nhân của trạm. 
Mỗi hải đăng đều được 
trang bị từ 04 máy phát điện 
chuyên dùng trở lên (hiệu 
Lister và YANMAR) loại 6,5 
kw. Hằng đêm các hải đăng 
đều phải chạy luân phiên 02 
máy phát điện để bảo đảm 
ổn định nguồn điện và bảo 
đảm tuổi thọ cho máy. Giữa 
mênh mông biển cả, bầu 
trời tối đen như sập xuống, 
nhưng với những chùm tia 
sáng phát ra qua những 
thấu kính hội tụ (D250-300) 
từ đỉnh ngọn hải đăng đã 
len lỏi qua màn đêm đen 
tối tạo thành ánh sáng soi 
đường cho tàu thuyền đi lại 
được dễ dàng hơn. 

     Ngày ấy, đất nước còn 
nghèo lắm, cơ sở vật chất, 
hạ tầng kỹ thuật của Công 
ty Bảo đảm hàng hải 2 cũng 
chẳng có gì là đáng giá. Trụ 
sở làm việc của Công ty nằm 
tại số 232 đường Ngô Tất Tố, 
phường 22, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh. 
Chúng tôi thường nói đùa với 
nhau là đơn vị đã khó khăn, 
thiếu thốn mà lại ở tại con 
đường mang tên nhà văn có 
tác phẩm nổi tiếng “Tắt đèn” 
thì chắc khổ càng thêm khổ 
đây. Thật không ngoa, thời đó, 
điện chẳng đủ cho người dân 
sinh hoạt, cho nên hằng đêm 
cũng phải đốt đèn dầu (dầu 
hỏa) để phục vụ học hành, 
làm việc và sinh hoạt buổi tối. 
Các phòng, ban, trạm, đội của 
Công ty đều làm việc chung 
trong căn nhà hai tầng cũ kỹ, 
thời xưa để lại. 
     Giám đốc Công ty sử dụng 
phương tiện đi lại làm việc 
và quan hệ đối nội, đối ngoại 

bằng chiếc xe Peugeot đời 
403, 404 và sang lắm là đời 
405 sau này. Cán bộ, công 
nhân viên đi lại chủ yếu bằng 
xe đạp; hãn hữu lắm mới có 
chiếc xe máy hiệu Cub 50 của 
Nhật, đó là do mấy ông anh, 
bà chị có người nhà đi tàu 
viễn dương mới sắm được. 
Thiết bị làm việc văn phòng là 
máy đánh chữ thủ công, máy 
tính cầm tay, máy in Roneo…
     Phương tiện thủy dùng để 
tiếp tế, kiểm tra các hải đăng 
là loại tàu pha sông, biển có 
trọng tải rất khiêm tốn chỉ từ 
50t trở lại như: MJ511; VS61; 
VS317; VS216 và tàu KS01. Tàu 
thay, thả, điều chỉnh phao 
báo hiệu hàng hải chỉ duy 
nhất có chiếc Cửu Long là 
loại tàu công trình trọng tải 
400T, tàu có 01 cần cẩu sử 
dụng nguồn điện 110v hòa 
mạng. Phương tiện bộ thì có 
02 máy kéo được sản xuất tại 
Hungari; 01 xe tải MAZ 7T; 01 
xe KAMAZ ben 10T, hai xe này 

ký ức
một thời

PHẠM ĐĂNG LÂU (PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY VMS-SOUTH)

CÁCH ĐÂY HƠN 30 NĂM, VÀO NHỮNG NĂM 1983-1993 CỦA THẾ KỶ 
XX, NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HÀNG HẢI CỦA CÔNG 

TY BẢO ĐẢM HÀNG HẢI 2 CHỊU VÔ VÀN KHÓ KHĂN, THIẾU THỐN 
NHƯNG VỚI LÒNG YÊU NGHỀ VÀ TINH THẦN ĐOÀN KẾT, QUYẾT TÂM, 

CHÚNG TÔI ĐÃ ĐI LÊN TỪ TRONG GIAN KHÓ, THẮP SÁNG NHỮNG 
NGỌN HẢI ĐĂNG SOI ĐƯỜNG CHỈ LỐI CHO NHỮNG CHUYẾN TÀU 

HÀNH HẢI GIỮA BIỂN CẢ MÊNH MÔNG.
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được trang bị sau năm 1990. 
Vì vậy, trước những năm 1990 
phải dùng xe máy kéo đi tiếp 
tế nhiên liệu, lương thực, thực 
phẩm và nhu yếu phẩm cho 
các hải đăng, mà thực chất 
loại xe máy kéo này là loại xe 
máy cày dùng để cày ruộng, 
nương, rẫy, khi tháo lưỡi cày 
ra, lắp thùng rơ mooc vào là 
kéo được hàng hóa theo. 
Đó chính là chiếc xe mà tôi 
đã bao lần cùng nó đi tiếp tế 
nhiên liệu (dầu Diezel) để chạy 
máy phát điện, gạo, nhu yếu 
phẩm cho anh em công nhân 
các hải đăng thuộc Công ty 
quản lý. Quãng đường cả đi 
lẫn về của một chuyến tiếp tế 
chỉ gần 800km mà có những 
lần phải mất cả một tuần trời 
vất vả mới xong nhiệm vụ, 
bởi vận tốc tối đa của xe chỉ 
đạt được 25 km/giờ.  Nhiều 
lần xe chở hàng đi tiếp tế 
hải đăng Mũi Dinh và hải 
đăng Kê Gà (thuộc tỉnh Ninh 
Thuận và tỉnh Bình Thuận), 
khi đi vào đến đường làng, xã 
gặp vùng sình lầy của đồng 
ruộng, hoặc những đồi cát 
biển trắng toát mênh mang 
thì xe bị chết máy phải nằm 
lại giữa đường. May mà anh 
em công nhân gác đèn có 
quan hệ mật thiết với người 

dân địa phương nên hàng 
hóa mới nhờ xe bò của dân 
mà được chuyển tiếp.  
     Anh em tiếp nhận hàng 
hóa xong lại phải khăn gói 
vận chuyển hàng hóa sang 
hải đăng bằng đường biển, 
phải thuê những chiếc ghe 
gỗ nhỏ bé của ngư dân nơi 
đây để làm phương tiện vận 
chuyển. Những phuy dầu, 
can dầu được thả bồng bềnh 
trên mặt biển, chúng chỉ liên 
kết với nhau bằng những sợi 
dây dù mảnh mai nhưng lại 
đầy bền chắc; những bao 
gạo được bọc trong những 
chiếc túi ni lông kín nước để 
khi vận chuyển trên biển nếu 
có vấn đề gì thì cũng không 
bị ướt. Anh em phải lặn hụp 
dưới biển để kéo, đưa từng 
phuy dầu vào bờ rồi vận 
chuyển lên đỉnh núi để đưa 
vào kho của hải đăng, hoặc 
để tại kho dưới bãi. Gạo và 
hàng hóa cũng được dìu 
vào bờ rồi mới đưa lên tận 
đỉnh núi. Mỗi lần khuân vác 
anh em chỉ mang được từ 
15-20 lít dầu, hoặc chỉ vác 
được từ 10-15 kg hàng hóa. 
Như vậy cũng là đã nhọc 
nhằn lắm rồi, vì đường đi 
lại vô cùng khó khăn, gập 
ghềnh, chênh vênh… 

     Mỗi ký hàng hóa và những 
can dầu mang vác lên đến 
nơi là một niềm phấn khởi 
và hạnh phúc của anh em 
vì được gặp lại đồng đội sau 
bao ngày cô đơn giữa biển 
khơi, được tiếp thêm nguồn 
năng lượng cho ánh sáng 
đèn biển tiếp tục soi đường, 
chỉ lối cho mọi phương tiện 
lưu thông trên biển được an 
toàn và ngư dân vững niềm 
tin vươn khơi bám biển khai 
thác thủy hải sản, làm giàu 
cho quê hương đất nước. 
     Thấm thoắt đã hơn 30 năm 
trôi qua! Ngày nay, công việc 
của những người làm công 
tác bảo đảm an toàn hàng hải 
đã bớt đi những cực nhọc, 
vất vả so với thời kỳ trước đây. 
Cơ sở vật chất được đầu tư, 
trang bị khá đầy đủ và từng 
bước hiện đại, đảm bảo được 
yêu cầu phục vụ cho nhiệm 
vụ chính trị của đơn vị trong 
thời kỳ mới. Đời sống người 
công nhân luôn được quan 
tâm cải thiện và ngày càng 
được nâng cao. Đó là quy luật 
phát triển tất yếu cùng với sự 
đổi mới, đi lên của đất nước, 
thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo 
sáng suốt, nhạy bén, linh hoạt 
của thế hệ các đồng chí lãnh 
đạo Đảng, chính quyền Tổng 

công ty qua các thời kỳ; là sự 
góp sức, chung lòng của toàn 
thể cán bộ, công nhân, người 
lao động cùng xây dựng một 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam phát 
triển lớn mạnh, vững bước 
trong thời kỳ hội nhập, bước 
vào một kỷ nguyên mới, kỷ 
nguyên của “Khoa học và 
công nghệ”. Nhưng với tôi, kỷ 
niệm về những năm tháng 
đầy khó khăn, thiếu thốn, vất 
vả của người công nhân Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền 
Nam vẫn không thể nào 

quên. Chính những ký ức này 
đã luôn nhắc nhở tôi rằng, 
thành quả của ngày hôm 
nay là do biết bao công sức 
của thế hệ đàn anh đi trước. 
Bởi vậy, nó đã tiếp thêm sức 
mạnh cho tôi tiếp tục phấn 
đấu và cống hiến nhiều hơn 
nữa cho đơn vị, cùng xây 
dựng một Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam phát 
triển ngày càng vững mạnh, 
góp phần xây dựng ngành 
Giao thông vận tải Việt Nam 
ngang tầm khu vực và trên 
thế giới 



vư
ơn

 ra
 bi

ển
 lớ

n

NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN

98

vms-south
biết mấy tự hào

NGUYỄN TRỌNG HẢI (NGUYÊN TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC BĐHHVN)

Tôi còn nhớ vào 
thời điểm những 
năm 1980, cơ chế 
Ty bảo đảm hàng 

hải được áp dụng ở hai 
miền, đến năm 1984 thì 
chuyển thành Công ty Bảo 
đảm hàng hải 1 và 2. Lúc 
này vẫn đang trong thời 
kỳ bao cấp, công ty được 
tổ chức theo mẫu chung, 
chia thành 2 khối, 6 phòng 
nghiệp vụ, 7 khối trực 
tiếp sản xuất, trong đó có 
2 đoạn bảo đảm an toàn 
hàng hải và 5 đơn vị sản 
xuất phục vụ bảo đảm an 
toàn hàng hải. 
     Số lượng người lao động 
hàng năm dao động từ 
300 – 350 người, trình độ 

còn thấp, mặt bằng lương 
thấp áp chót so với mặt 
bằng chung của xã hội, tiền 
lương chỉ được tính theo 
cấp bậc, không có khoản 
phụ cấp nào khác nên đời 
sống vô cùng khó khăn. 
Không những thế, việc phải 
sống xa rời đất liền, nhất là 
tại các đảo đèn ở nơi hoang 
dã, đã tác động mạnh đến 
tinh thần, sức khỏe người 
lao động, khi hàng ngày đều 
phải sống trực tiếp với sình 
lầy, ẩm ướt, âm u, núi rừng, 
và đối mặt với cảm giác cô 
đơn nơi đảo xa, hẻo lánh. 
Lúc đó tôi đi tuyển nhân 
sự rất khó. Ngành bảo đảm 
hàng hải chưa được biết đến 
nên rất ít người lao động 

muốn gắn bó. Đơn cử, có 
chỉ tiêu tuyển 20 lao động 
ở tỉnh Ninh Thuận cho các 
trạm đèn, nhưng chỉ tuyển 
được 2 -3 người mà họ lại có 
mục đích lợi dụng điều kiện 
trạm đèn để đi vượt biên.
Nhưng cũng chính từ khó 
khăn đó, tôi đã có những kỷ 
niệm không thể nào quên. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
ủy, cùng với các đồng chí 
lãnh đạo, với vai trò Chủ tịch 
công đoàn, Trưởng phòng 
tổ chức, chúng tôi đã nghiên 
cứu, đặt vấn đề xin chủ 
trương với Nhà nước, các 
Bộ ngành liên quan xem xét 
cho người lao động có chế 
độ đặc thù để tăng thêm 
thu nhập. Tôi cùng nhiều 

đồng chí xuống các trạm 
đèn, trạm luồng đi thực tế, 
trên cơ sở đó đúc kết lại để 
gửi trình. Công ty cũng đã 
tổ chức mời các đồng chí 
của các Bộ để cùng đi tham 
quan, khảo sát thực tế một 
số trạm điển hình, làm cơ sở 
báo cáo cấp trên. Các đồng 
chí phải thừa nhận các cán 
bộ công nhân của Công ty 
phải làm việc trong điều 
kiện vô cùng khó khăn, lại xa 
gia đình, cuộc sống cô đơn 
nơi hẻo lánh, khắc nghiệt. 
Đường lên các trạm cheo 
leo gập ghềnh, lên tới trạm 
đã mệt, sống thì còn vất vả 
thế nào. Trên cơ sở đó, bảo 
đảm hàng hải đã được ban 
hành chế độ đặc thù, hệ 

CHÚNG TÔI GẶP BÁC TRONG MỘT 
BUỔI CHIỀU SÀI GÒN ĐẦY NẮNG. 

NGƯỜI CỰU CÁN BỘ ẤY TUY ĐÃ NGOÀI 
70 NHƯNG VẪN NHỚ NHƯ IN NHỮNG 

NĂM THÁNG SỐNG CÙNG BẢO ĐẢM 
AN TOÀN HÀNG HẢI. NHÌN NHỮNG 

TIA NẮNG LẤP LÁNH TRONG ÁNH MẮT 
BÁC, CHÚNG TÔI HIỂU RẰNG NHỮNG 

THÁNG NGÀY GIAN KHỔ MÀ HÀO 
HÙNG ẤY ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT PHẦN 

MÁU THỊT, MÃI MÃI KHÔNG THỂ NÀO 
QUÊN, VÀ TÌNH YÊU CỦA BÁC VỚI BẢO 

ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI VẪN CHƯA 
BAO GIỜ PHAI NHẠT…
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số thang bảng lương được 
nâng lên, có chế độ phụ 
cấp nước ngọt cho người 
thiếu nước ngọt, chế độ 
ưu đãi cho người lao động 
làm việc ở môi trường khắc 
nghiệt, đặc thù, từ đó tăng 
thêm thu nhập cho người 
lao động, đời sống được cải 
thiện một bước.
     Năm 1994, Nhà nước sáp 
nhập 2 Công ty bảo đảm 
hàng hải 1 và 2 thành Công 
ty Bảo đảm hàng hải Việt 
Nam. Với sự đoàn kết thống 
nhất trong cơ quan đơn vị, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 
uỷ, chính quyền Công ty, 
chúng tôi cũng đã hoàn 
thành một số việc lớn, có 
ý nghĩa quan trọng với sự 
phát triển của Công ty.
Trước hết phải kể đến việc 
tháo gỡ cơ chế hoạt động, 
mở ra hướng đi mới cho 
doanh nghiệp. Trước đây, 
công ty hoạt động theo 
kế hoạch Nhà nước giao, 
thông qua kho bạc để nhận 
nguồn vốn. Điều này khiến 
doanh nghiệp luôn ở thế 
bị động, gây rất nhiều khó 
khăn cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Sau khi có 
cơ chế chủ động, Công ty 
tự nghiên cứu xây dựng kế 

hoạch, trình bày với cấp trên 
để duyệt kế hoạch hàng 
năm. Nguồn tài chính được 
chuyển thẳng vào tài khoản 
của bảo đảm hàng hải mà 
không cần qua kho bạc, 
doanh nghiệp chỉ trả thuế 
cho Nhà nước và công cho 
các đơn vị cảng vụ vì thu hộ 
phí bảo đảm hàng hải. Có 
thể nói, đây chính là một sự 
“cởi trói” cho bảo đảm hàng 
hải, làm tiền đề cho những 
bước phát triển tiếp theo.
Bên cạnh đó không thể 
không nói đến việc xây 
dựng bộ định mức tổng hợp 
và đơn giá tiền lương cho 
ngành bảo đảm hàng hải. 
Suốt một năm trời, chúng tôi 
tập trung nghiên cứu, xây 
dựng, lại mất rất nhiều công 
sức để bảo vệ được những 
kết quả đó. Đây chính là cơ 
sở căn bản để những năm 
tiếp theo bảo đảm hàng hải 
xây dựng kế hoạch sản xuất 
và kế hoạch thu – chi. Cũng 
chính từ đây, ngành bảo 
đảm hàng hải bắt đầu thu 
hút được người lao động. Từ 
chỗ đi xin tuyển không cần 
trình độ, nay những người 
muốn được công tác trong 
lĩnh vực bảo đảm hàng 
hải phải qua thi tuyển, xét 

tuyển, giúp nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, tạo 
điều kiện cho bảo đảm hàng 
hải tiếp tục đi lên.
     Đến ngày nay, tôi thực sự 
ấn tượng với sự phát triển, với 
tầm cỡ của bảo đảm hàng 
hải, đặc biệt là Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam đã phát triển gấp 
nhiều lần so với Công ty bảo 
đảm hàng hải 2 trước kia, về 
cả cơ sở vật chất lẫn quy mô, 
năng lực sản xuất kinh doanh. 

Có thể nói tập thể lãnh đạo, 
cán bộ công nhân viên Tổng 
công ty đã luôn đoàn kết, 
nỗ lực phấn đấu và lập được 
nhiều kỳ tích, xứng đáng đạt 
danh hiệu Anh hùng lao 
động trong thời kỳ đổi mới. 
Việc sáp nhập các Công ty 
Hoa tiêu, Công ty Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam, giúp phạm 
vi hoạt động được mở 
mang rất lớn, cũng là điều 
mà những thế hệ đầu ít ai 
ngờ tới.

     Nhân dịp kỷ niệm 40 năm 
thành lập Tổng Công ty, tôi 
xin gửi những lời chúc tốt 
đẹp nhất đến đại gia đình 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam. Tôi rất tự hào 
được là một trong những 
người gắn bó với bảo đảm 
hàng hải và được đóng góp 
một phần công sức cho sự 
phát triển của đơn vị. Chúc 
Tổng công ty sẽ ngày càng 
phát triển bền vững, vươn 
xa, bay cao hơn nữa 
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Phối hợp

hoàn hảo
NGÀY 17/5/2014, 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.

HẢI ÁNH

Tàu Northern Genius cập Cảng SPCT qua luồng Soài Rạp.
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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 
-7m (hệ số “0” hải đồ) cho 
phép tàu có trọng tải đến 
15.000 tấn từ Vũng Tàu theo 
luồng sông này vào Khu 
công nghiệp Hiệp Phước.
     Từ kết quả nạo vét thành 
công giai đoạn 1, cuối tháng 
11/2012, UBND TP. HCM 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 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 William 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.
     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.

Ông Tất Thành Cang - GĐ Sở GTVT TP. HCM tặng hoa chúc mừng thuyền trưởng tàu Northern Genius.
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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. HCM 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 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 
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gồm 56 phao và 7 tiêu báo 
hiệu trên chiều dài tuyến 
luồng 54km, vì vậy, chúng tôi 
phải lập hai đội, thi công từ 
hai 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 bởi các 
phao 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 ng-
hiệp 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.
     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 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, làm tiền đề 
cho các ngành kinh tế biển 
Việt Nam phát triển 



vư
ơn

 ra
 bi

ển
 lớ

n

NĂM XÂY DỰNG
VÀ PHÁT TRIỂN

104

Chúng tôi có dịp 
theo chân đoàn 
công tác của Công 
ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải Nam Trung 
Bộ, trực thuộc Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam, ra thăm và 
kiểm tra các trạm hải đăng, 
trạm quản lý luồng thuộc 
3 tỉnh: Khánh Hòa, Bình 
Định, Phú Yên trong vòng 
một tuần. Hành trình kéo 
dài giữa cái nắng nóng khô 

ran và “đứng” gió. Thời tiết 
khắc nghiệt hơn nhiều so 
với khí hậu miền Nam. Hơn 
nữa, các trạm đèn, trạm 
luồng lại nằm ở các khu vực 
khó khăn, hiểm trở: Chênh 
vênh trên núi cao hay xa xôi 
ngoài hải đảo, giữa mênh 
mông sóng nước. Muốn 
đến được nơi, lên tận ngọn 
hải đăng, chúng tôi phải 
trải qua nhiều chặng đường 
ngồi trên xe ô tô, trên tàu, 
trên cano rồi tiếp đó là đi 

bộ, lội dốc, leo núi, trèo cầu 
thang… Nhưng mọi vất vả 
đó đều chỉ là một phần rất 
nhỏ so với những gian khó 
của các cán bộ công nhân 
viên trạm luồng, trạm đèn. 
Càng đi, chúng tôi lại càng 
khâm phục sức chịu đựng 
bền bỉ, kiên cường, tinh thần 
làm việc đầy trách nhiệm vì 
tình yêu nghề và yêu biển 
sâu đậm của những người 
làm công tác bảo đảm an 
toàn hàng hải nơi đây.

Cái tình
nơi miền Trung nắng gió

ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN KHI CHÚNG TÔI TỪ MIỀN NAM RA MIỀN TRUNG CÔNG TÁC ĐÓ 
CHÍNH LÀ CÁI NẮNG VÀ CÁI GIÓ NƠI ĐÂY: KHÔ RAN, KHẮC NGHIỆT, DỰ BÁO MỘT 
CHUYẾN ĐI DÀI VẤT VẢ. THẾ NHƯNG, CÀNG ĐI, CHÚNG TÔI LẠI CÀNG SAY MẢNH ĐẤT 
NÀY BỞI PHONG CẢNH VÀ BỞI CÁI TÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC BẢO ĐẢM 
AN TOÀN HÀNG HẢI KHU VỰC NAM TRUNG BỘ.

VŨ HÙNG       NGỌC NAM
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TRẠM LÀ NHÀ
     Con người thường có tình 
cảm “mến đất” khi ở lâu một 
nơi nào đó. Dù không phải là 
nơi chôn nhau cắt rốn, thì nơi 
ấy cũng sẽ trở thành chốn 
quê nhà. Vì thế, với những 
người công nhân gác luồng, 
gác đèn biển, trạm chính là 
nhà, là nơi họ gắn bó phần 
lớn cuộc đời mình ở đó. Chỉ 
có điều, trạm không nằm ở 
nơi “đất lành chim đậu” nên 
để mến được đất, gắn bó 
được với trạm, họ phải trải 
qua rất nhiều gian khổ, thử 
thách khắc nghiệt.
     Cái nắng miền Trung 
cháy da cháy thịt. Những 
cơn bão nơi đây cuồng 
khấu, dữ dội. Anh em gác 
đèn biển cứ vậy “trân” mình 
chịu khổ, chịu cực, mùa 
nắng thiếu thốn nước dùng, 
mùa mưa lo che chắn bão 
giông. Không ít lần, như 
trên Cù Lao Xanh, cả đảo bị 
cô lập đến gần 1 tháng với 
đất liền bởi mưa bão quá 
lớn, không có tàu nào dám 
ra khơi, cập đảo. Trạm hải 
đăng lại nằm tít trên đỉnh 
đồi, cách nhà dân hơn chục 
km đường dốc, chỉ có mấy 
anh em ôm bụng chịu đói, 
đương đầu với bão nổi.

     Lại có những trạm đèn 
xa đất liền hàng chục hải lý, 
bốn bề là biển cả, hoang vu, 
không một bóng người. Dân 
trong vùng truyền miệng 
nhau câu vè: “Nhất cọp Hồ 
Na, nhì ma Hòn Đỏ”. Xưa kia, 
những tàu vượt biên gặp 
nạn, xác người trôi dạt vào 
đảo thành ma tứ xứ. Đến tận 
bây giờ, cũng không có mấy 
người dân dám đặt chân lên 
đảo, lại càng không dám ngủ 
lại đây. Vậy mà 5 anh em gác 
đèn Hòn Đỏ vẫn sống và làm 
việc, kiên cường, dũng cảm, 
tự vượt qua những thiếu 
thốn vật chất và cả nỗi sợ 
hãi tâm linh cùng nỗi cô đơn 
thường trực, đêm đêm giữ 
cho ngọn hải đăng tỏa sáng, 
soi lối cho tàu thuyền qua lại 
an toàn trong khu vực. 
     Ngay đến hải đăng Đại 
Lãnh, được xem là mũi cực 
Đông của Tổ quốc, nơi đón 
ánh bình minh đầu tiên trên 
biển, cuộc sống của anh em 
cũng mới chỉ đỡ vất vả hơn 
trong vài năm trở lại đây. Anh 
Nguyễn Trọng Thạo, trạm 
trưởng hải đăng Đại Lãnh, tâm 
sự với chúng tôi rằng: “Mũi Đại 
Lãnh nằm sừng sững giữa 
những vách đá dựng đứng 
và biển sâu thăm thẳm. Trước 

kia, nơi đây hoàn toàn hoang 
vắng. Gần chục năm trời, anh 
em gác đèn biển phải đi bộ 
7km đường rừng hoặc chèo 
thuyền 5km qua biển mới có 
thể tới được chân mũi. Mãi 
đến năm 2004, tỉnh Phú Yên 
mới đầu tư, mở đường lên 
núi, lúc đó, những du khách 
thích khám phá mới biết tới 
địa danh này rồi tìm đến đây 
đón ánh mặt trời đầu tiên 
trên biển vào dịp cuối tuần. 
Và anh em trong trạm mới 

vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ 
người, nhớ tiếng”.
     Có tới hàng trăm, hàng 
ngàn nỗi gian truân, khổ cực 
như thế mà những công 
nhân hải đăng không thể nhớ 
và kể hết được. Chỉ biết rằng, 
với tình yêu nghề, yêu biển, 
họ đã quyết tâm một lòng 
bám trụ với trạm, với đảo. 
Không những vậy, từ chính 
bàn tay, khối óc của mình, 
họ đã biến trạm, biến đảo 
ngày thêm tươi đẹp. Tại tất 

cả những trạm luồng, trạm 
đèn mà chúng tôi đến thăm 
đều nổi bật lên màu xanh 
mát của cây cỏ, đây đó điểm 
xuyết những hòn non bộ tự 
chế như một khu vườn nhỏ 
xinh xắn của gia đình. Các anh 
em gác đèn còn tăng gia sản 
xuất, trồng rau, nuôi gà, heo, 
đào ao thả cá, vừa cải thiện 
đời sống vừa tạo thêm sợi dây 
liên kết, nối gần hơn với đất 
liền, bản quán, cho trạm thêm 
hơi ấm của một mái nhà.
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ĐOÀN THANH NIÊN LÀ BẠN
     Tiếp thêm sức mạnh cho 
những người gác đèn, gác 
luồng chính là lực lượng 
đoàn viên thanh niên của 
Công ty. Mỗi người một 
công việc chuyên môn 
nhưng khi trạm đèn cần là 
họ có mặt, cùng chung tay 
lao động, bạt rừng, lấp biển, 
làm những con đường lên 
hải đăng.
     Chúng tôi đến hải đăng 
Gành Đèn vào giữa trưa, 
nắng rực như lửa. Giữa một 
khoảng trắng toàn cát, hiện 
lên con đường nối trạm 
với hải đăng sát mép biển. 
Con đường đặc biệt được 
xếp từ các tảng đá nhỏ xen 
lẫn với bê tông, thành từng 
bậc thang ôm vòng quanh 
các tảng đá lớn, lên tới 
chân ngọn đèn. Công trình 
thanh niên này được các 
bạn đoàn viên của Công ty 
tự thi công, xây dựng ròng 
rã 2, 3 tháng dưới cái nắng 
gay gắt, không một bóng 
cây. Kể từ khi có con đường, 
anh em trong trạm ra quản 
lý, vận hành hải đăng đỡ đi 
một phần vất vả. Hải đăng 
cũng được gia cố thêm các 
kè đá, tránh nước biển xâm 
mòn móng và tránh bớt gió 

cát. Con đường đẹp cũng 
tạo điều kiện cho du khách 
ra ngắm hải đăng cùng bức 
tranh thiên nhiên tuyệt đẹp 
của gành đá, biển trời.
     Bước chân đoàn thanh 
niên còn đến với hải đăng 
Đại Lãnh, Mũi Dinh… Đi 
đến đâu, đoàn thanh niên 
cũng mang theo sức trẻ, 
trái tim tình nguyện và 
tiếng hát đầy nhiệt huyết, 
góp thêm niềm vui và nghị 
lực cho các cán bộ công 
nhân trạm luồng, trạm đèn 
bằng những hành động 
thiết thực, ý nghĩa. Những 
công trình thanh niên này 
còn giúp cho đoàn có 
thêm quỹ để gây dựng các 
phong trào: Văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, câu lạc bộ 
Anh văn…, tổ chức cho các 
đoàn viên thanh niên Công 
ty, trong đó có cả các công 
nhân trẻ của trạm luồng, 
trạm đèn đi tham quan, 
cắm trại, giao lưu, kết nghĩa 
với các đơn vị bạn.

CÔNG TY LÀ GIA ĐÌNH LỚN
     Đoàn công tác chúng tôi 
đi cùng có 5 người của Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Nam Trung Bộ gồm: 
Giám đốc, trưởng phòng kế 

hoạch vật tư, chuyên viên 
phòng kế hoạch vật tư kiêm 
Phó bí thư Đoàn, chuyên 
viên phòng hành chính và 
tài xế. Hành trình một tuần 
qua 3 tỉnh với lịch công tác 
dày đặc, ít có dịp nghỉ ngơi 
nhưng không khí lại không 
hề nặng nề, căng thẳng.
Trong công việc, mọi người 
giữ đúng cương vị, làm việc 
nghiêm túc, khoa học, khẩn 
trương và đầy trách nhiệm. 
Nhưng ngoài công việc, mọi 
người thân tình và vui vẻ 
như anh em trong một gia 
đình. Không có hình ảnh 
của một Giám đốc đạo mạo 
như lẽ thường mà chúng 
tôi chỉ thấy một người lãnh 
đạo xông xáo, dẫn đầu đoàn 
vượt núi, vượt đảo, tận tay 
trao quà cho trạm, ân cần 
hỏi thăm từng anh em, chỉ 
đạo tinh tường mọi hoạt 
động kiểm tra, giám sát và 
đưa ra những biện pháp kịp 
thời, chính xác, giải quyết 
ngay những thắc mắc, đề 
đạt của anh em. Đây cũng là 
truyền thống quý báu của 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam. 
Ban lãnh đạo của Tổng công 
ty và các công ty trực thuộc 
đều là những người đã từng 

Hải đăng Gành Đèn - Phú Yên.
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sống, gắn bó với biển, đảo, 
làm việc ở nhiều vị trí khác 
nhau trong các bộ phận của 
bảo đảm hàng hải trước khi 
trở thành lãnh đạo. Họ am 
hiểu nghề, cảm thông sâu 
sắc những gian khó của cán 
bộ công nhân viên, tạo điều 
kiện tốt nhất để người lao 
động làm việc, sáng tạo và 
trân trọng, ngợi khen mọi 
nỗ lực, cố gắng của cá nhân, 

tập thể. Vì thế, mỗi công ty 
trở thành một gia đình lớn 
với người lao động. 
     Chúng tôi không khỏi xúc 
động khi sau một ngày công 
tác dài mệt nhọc, thay vì nghỉ 
lại ở hải đăng Đại Lãnh, đợi 
đến sáng hôm sau mới đi tiếp 
thì Giám đốc Bùi Đức Thắng 
lại quyết định cho cả đoàn rời 
hải đăng, xuống núi, để ghé 
thăm 2 công nhân trạm luồng 

mới thuê nhà trong một con 
hẻm nhỏ sâu hút gần cảng. 
Công ty còn khó khăn, chưa 
xây dựng được trạm và chỗ 
ở cho công nhân gác luồng 
nơi đây. Ngay khi có sóng 
điện thoại, biết được địa chỉ, 
ông Thắng đã chẳng nề hà 
đêm tối, đưa cả đoàn đến 
thăm, trao quà, động viên 
tinh thần anh em tiếp tục 
làm việc, tiếp tục cố gắng.

     Chúng tôi nghiệm ra 
rằng, có lẽ chính cái tình 
rất thật, rất nồng ấm của 
Giám đốc dành cho cán 
bộ công nhân viên, của 
Đoàn thanh niên dành 
cho anh em trạm luồng, 
trạm đèn và của những 
người gác đèn dành cho 
nhau bên cạnh lòng yêu 
nghề, yêu biển đã tạo nên 
sức mạnh, động lực để 

mọi người trong Công ty 
cùng đoàn kết, phấn đấu, 
hoàn thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao. Và 
dù vẫn còn những khó 
khăn, gian khổ ở phía 
trước, thì với tình cảm sâu 
nặng ấy, Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải Nam 
Trung Bộ sẽ vẫn vững 
bước đi lên và phát triển 
ngày thêm lớn mạnh  

Công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải Nam Trung Bộ 
(trước đây là Xí nghiệp 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải 201) thành lập năm 
2005 và đã đạt được nhiều 
bằng khen của Bộ ngành, 
địa phương vì những 
thành tích xuất sắc trong 
lao động, sáng tạo, góp 
phần xây dựng Tổ quốc, 
đơn cử là danh hiệu “Tập 
thể lao động xuất sắc” 
nhiều năm liền do Bộ Giao 
thông vận tải trao tặng; 
Bằng khen của Tổng liên 
đoàn lao động Việt Nam 
cho Công đoàn cơ sở 

Công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải Nam Trung Bộ 
“Đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua 
lao động giỏi và xây dựng 
tổ chức công đoàn vững 
mạnh năm 2014”; Bằng 
khen của UBND tỉnh Bình 
Định cho tập thể có thành 
tích xuất sắc trong công tác 
bảo đảm an toàn hàng hải, 
góp phần phát triển kinh 
tế, xã hội tỉnh năm 2010, 
2011; Bằng khen cho tập thể 
tàu TL216 vì đã không ngại 
khó khăn cứu đói kịp thời 
cho đồng bào xã đảo Nhơn 
Châu, TP. Quy Nhơn.
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Những cánh chim

không mỏi

Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng 
hải Đông Nam 
Bộ, trực thuộc 

Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam, quản lý 9 tuyến 
luồng hàng hải với gần 
400 báo hiệu hàng hải. 
Trong đó, có các tuyến 

luồng trọng điểm quốc 
gia như: Vũng Tàu – Sài 
Gòn (84,5km), Vũng Tàu 
– Thị Vải (51km), Soài Rạp 
– Hiệp Phước (65,8km), 
…, với mật độ giao 
thông cao, tàu thuyền 
vào ra tấp nập thường 
xuyên. Cứ ngỡ rằng, 
quản lý, vận hành các 

hải đăng gần bờ và các 
tuyến luồng sôi động 
như vậy, cuộc sống của 
anh em công nhân sẽ 
không phải chịu cảnh 
thiếu thốn, vất vả, cô 
đơn giữa mênh mông 
sóng nước, biển trời. Thế 
nhưng, sự thật lại không 
như chúng tôi nghĩ.

SƠN CA       NGỌC NAM

ĐÃ ĐI QUA KHÁ NHIỀU VÙNG SÔNG NƯỚC, BIỂN CẢ, NƠI CÓ TRẠM ĐÈN, TRẠM 
LUỒNG CỦA CÁC CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÓNG CHÂN, THẾ 
NHƯNG, CHÚNG TÔI VẪN KHÔNG KHỎI NGẠC NHIÊN VÀ KHÂM PHỤC Ý CHÍ 

CÙNG TÀI NĂNG CỦA CBCNV CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG NAM 
BỘ. NHƯ NHỮNG CÁNH CHIM KHÔNG MỎI, VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, THỬ 

THÁCH, HỌ NGÀY ĐÊM BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TÀU THUYỀN ĐI LẠI TRÊN CÁC 
TUYẾN LUỒNG TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA.
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GẦN ĐÓ MÀ LẠI CÁCH XA
     Đúng là xét về khoảng 
cách địa lý hay tính theo 
đường chim bay thì các 
trạm an toàn hàng hải 
(ATHH) và trạm hải đăng 
của Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải Đông Nam 
Bộ so với các công ty cùng 
ngành khác khá gần đất 
liền. Nhưng xét về điều kiện 
thực tế: sinh hoạt, đi lại, làm 
việc thì anh em công nhân 
nơi đây vẫn phải chịu rất 
nhiều khó khăn, thiếu thốn, 
cô đơn và cả những thử 
thách, hiểm nguy. 
     Hải đăng Aval chỉ cách 
TP. Vũng Tàu 2,8 hải lý, tức 
là gần 5,2km. Những ngày 
trời trong, nắng đẹp, đứng 
trên bờ kè đường ven biển 
Hạ Long - Trần Phú, TP. 
Vũng Tàu, người ta có thể 
nhìn thấy tháp đèn bằng 
mắt thường. Thế nhưng, để 
ra được hải đăng lại không 
phải là chuyện dễ dàng, 
nhất là những ngày gió 
chướng, ngược sóng, biển 
động hay mây mù. Cano 
từ bờ ra tới hải đăng có khi 
mất gần cả tiếng đồng hồ 
dập dềnh, chao đảo. Thậm 
chí, nhiều hôm, cano ra 
tới nơi lại không thể cập 

được vào hải đăng vì sóng 
quá lớn. Anh Nguyễn Văn 
Nghĩa, Trạm trưởng Trạm 
ATHH Gành Rái, phụ trách 
quản lý hải đăng Aval, tâm 
sự: “Những ngày biển 
động mạnh, gió vần vũ, 
sóng đánh lên cao, liên 
tiếp đập vào các cột trụ 
của tháp đèn khiến những 
cột trụ to bằng cả vòng 
tay người ôm cũng phải 
rung lắc như có động 
đất. Trong kia, Vũng Tàu 
gần lắm, thanh bình lắm 
nhưng ở ngoài này, Aval 
và các anh em gác đèn 
hoàn toàn bị cô lập giữa 
biển khơi sóng dữ”.
     Trạm ATHH Thiềng 
Liềng và Sông Dừa nằm 
trong khu vực Cần Giờ, 
TP. Hồ Chí Minh. Nơi anh 
em công nhân sống xung 
quanh chỉ có sông và rừng 
ngập mặn. Thuộc TP. Hồ 
Chí Minh nhưng phải dậy 
từ 4 -5 giờ sáng, qua mấy 
lần đò, mất 7 - 8 tiếng 
đồng hồ lênh đênh sông 
nước, anh em mới có thể 
vào đến thành phố. Trạm 
Sông Dừa được ví như một 
hòn đảo nhỏ, nằm “gọn 
lỏn” giữa hai tuyến luồng 
Sông Dừa và Sài Gòn–

Vũng Tàu. Nơi đây không 
có dân, bộ đội hay kiểm 
lâm sống cùng với trạm, 
sóng điện thoại di động 
để liên lạc với bên ngoài 
rất yếu. Âm thanh nổi bật 
nhất ở đây là tiếng côn 
trùng. Muỗi và ong nhiều 
đến nỗi trạm phải dùng 
lưới che toàn bộ cửa sổ 

và cửa ra vào.Còn ở trạm 
Thiềng Liềng, mỗi lần kiểm 
tra, bảo trì hay sửa chữa 
các chập tiêu báo hiệu là 
một lần anh em phải lặn 
lội vào rừng sâu, đối mặt 
với nguy cơ ong chích, rắn 
rết cắn…
     Trạm ATHH Mũi Đèn Đỏ, 
nằm ngay giữa ngã ba sông 

Sài Gòn – Đồng Nai – Nhà 
Bè. Lưu lượng giao thông 
lớn. Tàu cao tốc, tàu contain-
er, cả các phương tiện thủy 
nội địa liên tục hành trình 
xuôi ngược. Khoảng cách 
giữa trạm với trung tâm 
quận 7 chỉ là một quãng 
sông ngắn nhưng dường 
như là 2 thế giới đối lập. Một 

Hải đăng Aval - Cần Giờ.
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bên là phồn hoa đô thị với 
những tòa nhà cao tầng 
sáng loáng. Còn một bên là 
tứ bề sông nước làm trạm 
xuống cấp, nứt lún vì xói 
mòn, xâm thực. Trước kia, 
có một dải cồn đất nối từ 
bờ ra trạm, xung quanh dân 
vạn chài sinh sống. Những 
năm gần đây, nước dâng 

cao, xóa hẳn cồn đất, dân 
vạn chài cũng bỏ đi nơi khác 
gần hết, chỉ còn lại trạm trơ 
trọi giữa ngã ba sông. Điện 
dùng bằng máy phát. Nhu 
yếu phẩm, nước ngọt đều 
phải mua từ các ghe đò 
trên sông. Khi triều lên, đám 
bèo và cả những rác thải 
trên sông mặc sức tràn vào 

trạm, khiến anh em công 
nhân phải vất vả dọn dẹp, 
đối phó. Ngay gần trung 
tâm quận 7 nhưng muốn ra 
trạm hay vào bờ, mọi người 
phải đi qua một khoảng đất 
trống, lách qua những lùm 
cỏ mọc um tùm dưới chân 
cầu Phú Mỹ trước khi đến 
mé sông, đón đợi ghe.

NHỮNG MẶT SÔNG KHÔNG ÊM ĐỀM
     So với sóng ngoài biển, 
sóng trong sông thường 
êm đềm và yên ả hơn. 
Song công việc bảo đảm 
an toàn trên tuyến luồng lại 
không hề đơn giản. Trạm 
ATHH Lý Thôn quản lý 22 
báo hiệu trên tuyến luồng 
dài 24km, ngay ngã 5 sông: 

Vàm Cỏ - Soài Rạp – Vàm 
Sát – Kênh nước mặn, con 
đường huyết mạch vận 
chuyển hàng hóa từ miền 
Tây vào TP. Hồ Chí Minh. 
Theo anh Phạm Dư Khánh, 
Trạm trưởng Trạm Lý Thôn, 
đặc thù của khu vực này 
là dòng nước chảy xiết.
Các phương tiện thủy nội 
địa lại tranh thủ nước lên 
xuôi dòng để chạy nhanh, 
tiết kiệm chi phí xăng dầu.
Thành ra, khi nước xuống 
hoặc ngược nước, họ neo 
lại thành hàng như thành 
phố nổi trên sông. Đến khi 
nước lên xuôi dòng, họ 
đồng loạt chạy như có cả 
một tập đoàn sà lan, ghe 
đò di chuyển nên nguy cơ 
xảy ra tai nạn giao thông, 
va đụng vào hệ thống báo 
hiệu hàng hải rất cao. Bảo 
đảm các báo hiệu luôn 
hoạt động tốt, quan sát, kịp 
thời xử lý, ứng phó các tình 
huống va chạm, cùng các 
lực lượng chức năng điều 
tiết giao thông là việc làm 
không những yêu cầu tính 
tập trung cao độ, kinh ng-
hiệm, chuyên môn nghiệp 
vụ vững vàng mà còn đòi 
hỏi cả sự nhanh trí trong xử 
lý những tình huống đột 
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xuất có nguy cơ gây tai nạn. 
Không ít lần, khi đang bảo 
trì báo hiệu, anh em công 
nhân đã phải nhảy ra khỏi 
phao tránh nguy hiểm khi 
các sà lan cứ liều lĩnh lao 
tới, sát thẳng vào báo hiệu. 
     Trạm ATHH Long Hòa, 
quản lý 25 báo hiệu, với 
chiều dài 25km luồng, lại 
đối mặt với những con 
sóng cồn nơi cửa sông Soài 
Rạp hướng ra biển. Vào 
mùa gió chướng, việc bảo 
dưỡng, sửa chữa báo hiệu 
của anh em công nhân gặp 
nhiều khó khăn. Có khi vừa 
thấy gió êm, anh em nhanh 
chóng cho cano ra bảo 
dưỡng các báo hiệu nhưng 
chỉ trong chốc lát, gió nổi 
lên dữ dội, sóng đánh dồn 
dập, nước chảy xiết, cano 
buộc phải quay về, không 
cập được vào phao. Có 
những lúc tưởng như may 
mắn hơn, anh em đã bước 
được lên phao, chuẩn bị 
bảo trì, sửa chữa thì bất ngờ 
sóng mạnh lên, trùm quá 
đầu, phao nghiêng ngả, 
xoay tít, khiến anh em mặc 
dù đã quen với sóng gió 
cũng nhiều phen không 
chịu đựng nổi, nôn thốc 
nôn tháo.

VÀ NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÁNG NỂ
     Dưới sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của Ban giám 
đốc cùng những nỗ lực 
vượt khó của tập thể cán 
bộ công nhân viên, Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Đông Nam Bộ đã hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ và đạt được nhiều thành 
tích đáng kể, góp phần 
quan trọng vào việc điều 
tiết bảo đảm an toàn giao 
thông hàng hải và ứng phó 
với các sự cố xảy ra trên 
tuyến luồng.

     Những người dân sống 
tại ấp Thiềng Liềng và xã 
Tam Thôn Hiệp đến nay vẫn 
còn nhớ những hành động 
ứng cứu kịp thời, chính xác, 
đầy tinh thần trách nhiệm 
của anh em công nhân trạm 
ATHH Liềng Thiềng, Sông 

Dừa và Tam Thôn Hiệp khi 
xảy ra các sự cố va đụng, 
chìm tàu, cấp cứu. Với ưu 
thế đóng quân ngay mép 
sông, thông thuộc địa hình, 
thực hiện tốt công tác kiểm 
tra, giám sát, bảo trì, bảo 
dưỡng báo hiệu, gắn bó 
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mật thiết với chính quyền 
và người dân địa phương, 
anh em công nhân là những 
người nhận được thông 
tin tình hình trên tuyến 
luồng nhanh nhất, cũng là 
những người có mặt sớm 
nhất tại hiện trường. Ngày 
26/11/2009, ngay khi xảy ra 
sự cố va đụng giữa tàu Long 
Phú 01 và sà lan HD 1347 
tại khu vực tiêu 12 luồng 
Sông Dừa, anh em công 
nhân trạm Sông Dừa và 
Tam Thôn Hiệp đã lập tức 

ra hiện trường, đồng thời 
thông báo với các lực lượng 
chức năng, cứu được toàn 
bộ 12 thủy thủ của tàu Long 
Phú 01. Ngày 23/9/2011, 
vào khoảng 5 giờ sáng, tàu 
MEDBAYKAL đã va chạm 
với sà lan LA05130 khiến sà 
lan bị chìm. Anh em trạm 
Thiềng Liềng nhanh chóng 
phối hợp với Cảng vụ hàng 
hải TP. Hồ Chí Minh cùng các 
cơ quan chức năng, tổ chức 
tìm kiếm cứu nạn, cứu sống 
được 2 thuyền viên; đồng 

thời, triển khai các biện 
pháp bảo đảm an toàn giao 
thông hàng hải tại khu vực 
xảy ra sự cố.
     Một sự kiện khác xảy ra 
vào ngày 10/4/2012, được 
các phương tiện thông tin 
đại chúng liên tục đăng tải, 
đó là vụ tàu Trường Hải Star 
và tàu Krairatch Dignity (Thái 
Lan) va đụng trên luồng 
Vũng Tàu – Thị Vải, khiến tàu 
Trường Hải Star cùng toàn 
bộ container hàng bị chìm 
dưới biển. Công ty Bảo đảm 

an toàn hàng hải Đông Nam 
Bộ cũng là một trong những 
đơn vị có mặt sớm nhất tại 
hiện trường, kịp thời tổ chức 
phương án điều tiết giao 
thông, đảm bảo công tác 
hỗ trợ trục vớt, đồng thời 
hướng dẫn các tàu thuyền 
đi lại an toàn qua khu vực 
xảy ra sự cố.
     Thương hiệu của Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Đông Nam Bộ còn được 
khẳng định trong công tác 
điều tiết bảo đảm an toàn 

giao thông hàng hải tại các 
dự án, công trình xây dựng 
trọng điểm quốc gia như: 
Công trình xây dựng cầu 
Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang), 
công trình xây dựng cầu 
Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, hầm 
dìm Thủ Thiêm, sửa chữa 
cầu Sài Gòn và xây dựng 
cầu Sài Gòn II… Anh Phạm 
Văn Nước, Trạm trưởng Trạm 
ATHH Mũi Đèn Đỏ kiêm 
Trạm trưởng Trạm điều tiết 
đảm bảo ATGT thủy phục 
vụ thi công công trình, cho 
biết: “Việc điều tiết giao 
thông tại các công trình này 
cực kỳ phức tạp, đặc biệt là 
công trình thế kỷ hầm dìm 
Thủ Thiêm. Để đảm bảo tàu 
thuyền qua lại an toàn trong 
khu vực, Ban lãnh đạo Công 
ty đã triệu tập những anh 
em có kinh nghiệm nhất, am 
hiểu tuyến luồng nhất tham 
gia thực hiện nhiệm vụ. Mọi 
người đều phải tập trung cao 
độ 24/24 giờ, quan sát mọi di 
chuyển, thay đổi trên sông và 
tiến độ thi công, vận chuyển 
nguyên vật liệu của công 
trình để đưa ra các phương 
án điều tiết lưu thông chính 
xác và hiệu quả nhất, không 
để xảy ra bất kỳ sự cố nào 
trong quá trình thi công”.Cầ
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     Bản lĩnh nghề nghiệp và 
khả năng sáng tạo của CBC-
NV Công ty cũng khiến nhiều 
đối tác nước ngoài hài lòng, 
đặc biệt là đơn vị tư vấn giám 
sát Nhật Bản (liên doanh JPC) 
của dự án phát triển cảng 
Quốc tế Cái Mép – Thị Vải 
(vốn ODA từ chính phủ Nhật 
Bản). JPC đặt ra nhiều yêu cầu 
khắt khe về độ chính xác (sai 

số trong thiết lập phao báo 
hiệu chỉ được phép trong 
vòng 2m trong điều kiện 
dưới nước sâu khoảng 14m 
so với mực nước 0 hải đồ) với 
áp lực lớn về thời gian hoàn 
thành gói thầu số 6: “Cung 
cấp và lắp đặt hệ thống phao 
tiêu báo hiệu luồng Cái Mép 
– Thị Vải”. Ông Trần Đại Ng-
hĩa, Giám đốc Công ty, người 

chỉ đạo thi công hạng mục 
thiết lập báo hiệu của gói 
thầu, nhớ lại: “Cùng với sự hỗ 
trợ của Tổng công ty, chúng 
tôi đã huy động mọi nguồn 
lực trí tuệ, sức sáng tạo và 
kinh nghiệm thực tiễn để đưa 
ra phương án thi công nhanh 
và chính xác nhất. Trong 
vòng chưa đầy nửa tháng (từ 
3/1 đến 16/1/2011), đơn vị đã 

thiết lập hệ thống 43 phao 
mới, điều chỉnh lại 2 phao và 
thu hồi 35 phao cũ, hoàn tất 
gói thầu vượt mức tiến độ 
yêu cầu thi công trước ánh 
mắt thán phục và những lời 
trầm trồ khen ngợi của đối 
tác Nhật”. 
     Thật giản dị, bằng chính 
những việc làm của mình, 
CBCNV Công ty Bảo đảm an 

toàn hàng hải Đông Nam Bộ 
đã để lại trong lòng chúng 
tôi và những người đi biển 
một ấn tượng đẹp về những 
con người quả cảm, yêu 
nghề, hết lòng vì sự bình 
yên của các tuyến luồng. 
Với những cánh chim không 
mỏi ấy, các tàu thuyền ngày 
thêm vững tin vào những 
chuyến hành hải an toàn 

Phao báo hiệu hàng hải trên luồng Sông Dinh.
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Hiện nay, cả nước 
hiện có 44 cảng 
biển (14 cảng biển 
loại I, 17 cảng biển 

loại II và 13 cảng biển loại 
III) với 219 bến cảng có 373 
cầu cảng, tổng chiều dài 
khoảng 43,6km, năng lực 
thông qua hơn 430 triệu 
tấn/năm; có 39 luồng vào 
cảng quốc gia và 10 luồng 
vào cảng chuyên dùng.
     Trong đó, Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam quản lý 22 tuyến 
luồng với tổng chiều dài là 
643 km phục vụ cho nhóm 

cảng biển số 4, số 5 và số 6 
với hơn 600 báo hiệu hàng 
hải. Nhóm cảng biển số 5, 
đặc biệt là khu vực Bà Rịa – 
Vũng Tàu được Chính phủ 
quy hoạch để trở thành cụm 
cảng biển trung chuyển 
quốc tế, cảng nước sâu 
và là đầu mối của khu vực 
ASEAN, nơi sẽ tiếp nhận đội 
tàu viễn dương có trọng tải 
đến hơn 100.000DWT ra vào 
làm hàng. Năm 2014, lượng 
hàng hóa thông qua khu 
vực Nhóm cảng biển số 5 
đạt 162 triệu tấn, chiếm 44% 
tổng sản lượng của cả nước. 

     Trước năm 1975, một 
số tuyến luồng hàng hải 
khu vực phía Nam đã 
được khai thác dựa trên 
luồng tự nhiên sẵn có như 
luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, 
luồng Định An - Cần Thơ, 
luồng Quy Nhơn… Trong 
đó, tuyến luồng lớn như 
Sài Gòn - Vũng Tàu đã 
được bố trí các báo hiệu 
hàng hải nhưng hệ thống 
rất đơn giản, số lượng ít, 
chỉ đáp ứng được việc 
hành hải ban ngày của 
các phương tiện trong 
thời kỳ đó. 

Những con đường

huyết 
mạch
trên biển

TIỂU LONG

Phao báo hiệu hàng hải trên luồng Vũng Tàu - Thị Vải.

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 22 TUYẾN LUỒNG VỚI TỔNG CHIỀU DÀI 
643KM, TRONG ĐÓ CÓ NHIỀU TUYẾN LUỒNG ĐƯỢC XEM LÀ 

NHỮNG CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH TRÊN BIỂN, PHỤC VỤ CHO 
NHÓM CẢNG BIỂN SỐ 4, 5 VÀ 6, TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM 

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM ĐÃ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG 
TRONG VIỆC ĐẶT NỀN MÓNG CHO CÁC NGÀNH KINH TẾ BIỂN 

PHÍA NAM PHÁT TRIỂN NGÀY CÀNG LỚN MẠNH.
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     Sau năm 1975, do hậu 
quả chiến tranh nên các hệ 
thống báo hiệu bị hư hại và 
xuống cấp nghiêm trọng. 
Sau khi tiếp quản, Bảo đảm 
hàng hải miền Nam là đơn 
vị đi đầu trong công tác 
khảo sát, sửa chữa nâng cấp 
và tiếp tục thiết lập mới các 
báo hiệu hàng hải cho các 
luồng hàng hải quan trọng. 
Hiện nay, tuyến luồng Sài 
Gòn – Vũng Tàu đã được 
bố trí 112 báo hiệu hàng 
hải bao gồm phao và tiêu, 
toàn bộ được trang bị đèn 
báo hiệu hàng hải để tuyến 
luồng có thể phục vụ tàu 
bè hành hải ban ngày và 
cả ban đêm. Đối với luồng 
Định An - Cần Thơ, ban đầu 
không có phao báo hiệu 
mà chỉ có 1 tiêu báo hiệu, 
qua các giai đoạn nâng cấp 
đầu tư, hiện nay, dọc luồng 
đã được bố trí 118 báo hiệu. 
Bảo đảm hàng hải miền 
Nam cũng đã tiếp nhận 
tuyến luồng sông Dinh từ 
Xí nghiệp Liên doanh khai 

thác dầu khí Vietsovpetro. 
Đây là tuyến luồng đóng 
vai trò quan trọng cho công 
tác khai thác dầu khí và đặc 
biệt là an ninh quốc phòng. 
Tất cả hệ thống báo hiệu 
hàng hải truyền thống bao 
gồm báo hiệu hàng hải thị 
giác như phao có lắp đèn 
báo hiệu, chập tiêu đều 
được Tổng công ty hoàn 
chỉnh theo khuyến cáo của 
Hiệp hội Báo hiệu hàng hải 
quốc tế IALA cho các tuyến 
luồng trong khu vực quản lý.
     Qua 40 năm, Tổng công 
ty cũng đã không ngừng 
phấn đấu hoàn thiện hệ 
thống quản lý chất lượng 
dịch vụ công ích đảm bảo 
vận hành tuyến luồng 
hàng hải và bảo trì duy tu 
báo hiệu hàng hải, chưa để 
xảy ra bất kỳ tai nạn hàng 
hải nào liên quan tới báo 
hiệu hàng hải. Năm 2015, 
Hiệp hội Báo hiệu hàng hải 
quốc tế IALA kết hợp với 
các chuyên gia của Học 
viện toàn cầu IALA đã sang 

thăm, khảo sát thực trạng 
hệ thống báo hiệu của Tổng 
công ty và đánh giá cao về 
trình độ quản lý, chuyên 
môn của đơn vị, đáp ứng 
được các khuyến cáo và quy 
định mà IALA đề ra cho các 
thành viên.

     Bên cạnh đó, Tổng công 
ty cũng chú trọng công tác 
nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ mới cho việc quản lý 
luồng hàng hải và báo hiệu 
hàng hải như: Hệ thống tự 
động nhận dạng AIS hỗ trợ 
công tác quản lý báo hiệu 

hàng hải bằng sóng vô 
tuyến VHF cho các báo hiệu 
hàng hải AIS thật, AIS ảo; tiêu 
báo hiệu hàng hải RACON; 
Hệ thống giám sát báo hiệu 
hàng hải từ xa qua GSM/
GPRS. Đặc biệt, năm 2007, 
Tổng công ty đã nghiên cứu, 
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xây dựng thành công hải đồ 
điện tử và đến nay đã hoàn 
thiện hải đồ giấy cho toàn 
bộ 22 tuyến luồng, không 
những góp phần quan 
trọng trong công tác quản 

lý báo hiệu hàng hải và hoa 
tiêu dẫn tàu của Tổng công 
ty, hỗ trợ tàu biển ra vào các 
tuyến luồng hàng hải một 
cách hiệu quả và an toàn 
mà còn phục vụ đắc lực cho 

công tác quản lý nhà nước 
của các đơn vị Cảng vụ.
     Trong những năm gần 
đây, được sự quan tâm của 
Chính phủ, Bộ Giao thông 
vận tải và Cục Hàng hải Việt 

Nam, nguồn vốn bố trí cho 
công tác nạo vét duy tu các 
tuyến luồng hàng hải ngày 
càng tăng, đảm bảo cho 
việc duy trì độ sâu của luồng 
theo đúng chuẩn tắc thiết 

kế, mở rộng tuyến luồng 
để đáp ứng yêu cầu về sự 
gia tăng kích thước các con 
tàu hiện đại của các hãng 
tàu trên thế giới. Đồng thời, 
hệ thống văn bản pháp 
luật quy định cho công tác 
quản lý, duy tu luồng hàng 
hải ngày càng hoàn thiện 
và chặt chẽ, nhằm minh 
bạch và phòng chống lãng 
phí, thất thoát trong việc sử 
dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước.
     Do nhu cầu vận tải biển 
phát triển và lưu lượng tàu 
bè ra vào các tuyến luồng 
ngày càng tăng trưởng 
mạnh, nếu trước đây khu 
vực phía Nam chỉ có 2 
tuyến luồng là Sài Gòn - 
Vũng Tàu và Định An - Cần 
Thơ được cấp vốn nạo vét 
duy tu hàng năm thì đến 
nay, Bộ Giao thông vận tải 
đã bố trí kinh phí bổ sung Tâ
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thêm cho công tác nạo 
vét duy tu các tuyến luồng 
quan trọng như: Vũng Tàu 
-Thị Vải, Soài Rạp – Hiệp 
Phước, sông Dinh, Quy 
Nhơn để đáp ứng nhu 
cầu thực tiễn. Nhờ đó mà 
vận tải biển trong khu vực 
ngày càng đáp ứng được 
yêu cầu phát triển nhanh 
chóng của nền kinh tế Việt 
Nam trong thời gian vừa 
qua. Hàng năm, Tổng công 
ty luôn triển khai công tác 
nạo vét duy tu luồng theo 
đúng thông số thiết kế, ra 
thông báo hàng hải kịp 
thời các thay đổi đặc tính 
của luồng, báo hiệu tới các 
đơn vị quản lý Nhà nước, 
hoa tiêu, đặc biệt là người 
đi biển với mục đích cung 
cấp thông tin hỗ trợ cho 
các chuyến tàu ra vào trong 
khu vực một cách hữu hiệu 
và an toàn.

     Tổng công ty cũng đã 
xây dựng Đề án phát triển 
ngành Bảo đảm an toàn 
hàng hải đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030, 
trong đó có việc nâng cấp 
các trang thiết bị, cơ sở hạ 
tầng theo hướng hiện đại 
hóa phục vụ cho công tác 
duy tu vận hành luồng tàu 
biển như đầu tư xây dựng 
hệ thống AIS cho báo 
hiệu, hệ thống quan trắc 
thủy hải văn tự động, xây 
dựng bổ sung các trạm 
quản lý luồng hàng hải 
cho các tuyến luồng mới. 
Bên cạnh đó, nhằm nâng 
cao trình độ quản lý, đáp 
ứng được các tiêu chuẩn 
quốc tế và đảm bảo hệ 
thống tuyến luồng hàng 
hải tuân thủ đúng Công 
ước quốc tế SOLAS mà Việt 
Nam là thành viên, Tổng 
công ty hàng năm đều cử 

cán bộ tham gia các cuộc 
họp chuyên ngành, khóa 
đào tạo quốc tế, đồng thời, 
triển khai các khóa đào 
tạo nội bộ. Đây là những 
giải pháp nhằm hiện thực 
hóa Chiến lược biển Việt 
Nam đã được Nghị quyết 
của BCH Trung ương Đảng 
khóa X đề ra.
     Có thể thấy rằng, cùng 
với sự phát triển hệ thống 
cảng biển và hệ thống 
luồng hàng hải trong thời 
gian qua, Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền 
Nam đã nỗ lực phấn đấu 
không ngừng nghỉ với mục 
tiêu bảo đảm an toàn cho 
các chuyến tàu hành trình, 
góp phần phát triển kinh 
tế biển Việt Nam, thực thi 
quyền và nghĩa vụ của quốc 
gia có biển với các công 
ước quốc tế mà Việt Nam 
ký kết, gia nhập, đưa ngành 
bảo đảm hàng hải nước ta 
tiến gần hơn với các nước 
tiên tiến trong khu vực và 
trên thế giới 
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Mắt biển
Tây Nam  

CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TÂY NAM BỘ (THUỘC TỔNG CÔNG 
TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM) LÀ ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG CÔNG 
ÍCH, QUẢN LÝ HỆ THỐNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI TỪ ĐỊA PHẬN PHÍA TÂY TỈNH 
TIỀN GIANG ĐẾN HẾT ĐỊA PHẬN TỈNH KIÊN GIANG, BAO GỒM ĐẤT LIỀN, 
BỜ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO, CÓ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH 14 HẢI ĐĂNG, 
8 TUYẾN LUỒNG VỚI 144 BÁO HIỆU DẪN LUỒNG. TRONG ĐÓ, CÓ NHỮNG 
NGỌN HẢI ĐĂNG HÌNH THÀNH LÂU ĐỜI NHƯNG CŨNG CÓ NHỮNG NGỌN 
HẢI ĐĂNG MỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG, GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 
HẢI ĐĂNG TRONG CẢ NƯỚC. HẢI ĐĂNG NGOÀI VIỆC SOI ĐƯỜNG CHỈ LỐI CHO 
TÀU THUYỀN HÀNG HẢI AN TOÀN CÒN LÀ NHỮNG “CỘT MỐC SỐNG” KHẲNG 
ĐỊNH CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA TỔ QUỐC.

HỒ KIÊN GIANG

Trước khi thực hiện 
hành trình, các anh 
lãnh đạo Công ty 
Bảo đảm an toàn 

hàng hải Tây Nam Bộ đã 
nói với tôi như vậy. Và trên 
đường đi, các anh nói thêm, 
nếu tính tuổi thọ thì hải 
đăng Núi Nai nằm trên đỉnh 
Mũi Nai, phường Pháo Đài, 
thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) 
được xem là một trong 
những hải đăng lâu đời nhất 
Việt Nam. Hải đăng Núi Nai 
được người Pháp xây dựng 
năm 1896, giúp cho tàu 

thuyền nhận biết được vị trí 
và phương hướng hàng hải 
của mình trong vùng biển 
Kiên Giang và vịnh Thái Lan. 
Mãi đến năm 2000, Bảo đảm 
an toàn hàng hải Việt Nam 
mới đầu tư xây dựng kiên 
cố, tháp đèn kết cấu bê tông 
cốt thép, dạng hình khối 
vuông, chiều cao tháp đèn 
16 mét, chiều cao tâm sáng 
112 mét so với mực nước số 
“0” hải đồ. Hải đăng Núi Nai 
có tầm hiệu lực ánh sáng là 
19 hải lý, tầm nhìn địa lý là 27 
hải lý; ánh sáng trắng, chớp 

nhóm 2, chu kỳ 10 giây. Đây 
là hải đăng có tầm hiệu lực 
ánh sáng và tầm nhìn địa 
lý xa nhất, từ đó, cho thấy 
tầm quan trọng của nó đối 
với hoạt động hàng hải của 
tàu thuyền quốc tế cũng 
như trong nước qua vùng 
vịnh Thái Lan. Đây cũng là 
nơi giáp ranh với nước bạn 
Campuchia. Ngoài tác dụng 
hướng dẫn tàu thuyền qua 
lại an toàn thì hải đăng Núi 
Nai còn thể hiện chủ quyền 
đất nước trong vùng biển 
vịnh Thái Lan và khẳng định 



119

với thế giới: Việt Nam là một 
quốc gia ven biển có trách 
nhiệm với cộng đồng quốc 
tế. Trải qua gần 120 năm, dù 
cho sóng gió khắc nghiệt 
hay chiến tranh tàn phá, 
hải đăng Núi Nai vẫn kiên 
gan bền bỉ làm nhiệm vụ 
soi đường, chỉ lối cho tàu 
thuyền cập bến an toàn. 
Chính vì vậy, mọi người ví 
nó như “mắt biển khổng lồ” 
trong khu vực này.
     Tôi không có tham vọng 
tìm hiểu sâu về những con 
số khô khan và đậm tính 
chuyên môn ấy, mà chỉ 
muốn được tận mắt chứng 
kiến cuộc sống của những 
công nhân ngày đêm canh 
gác hải đăng ở các đảo tiền 
tiêu trên biển. Bởi hồi đi dự 
Trại sáng tác văn học về đề 
tài Giao thông vận tải ở TP. 
HCM (tháng 10/2014), các 
lãnh đạo của Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, đã chia sẻ rằng ở 
các đảo trên biển Việt Nam, 
ngoài lực lượng bộ đội làm 
nhiệm vụ thì đội ngũ công 
nhân hải đăng là lực lượng 
chủ chốt thứ hai. Họ âm 
thầm, lặng lẽ thực hiện trách 
nhiệm nhưng không nhiều 
người biết đến. Công việc 

của họ có khi phải đối mặt 
với hiểm nguy rình rập, thậm 
chí khi cần sẵn sàng đổ máu 
và hy sinh. Mặt khác, các anh 
thường xuyên xa gia đình và 
phải thường trực ở trạm nên 
nhiều công nhân không tìm 
được người yêu, hôn nhân 
cũng đến muộn. Còn đối với 
những người đã có vợ con, 
vui trước mắt nhưng buồn 
sau đó, vì chồng thường 
xuyên vắng nhà nên dễ dẫn 
đến chuyện ly hôn, con cái 
không được cha chăm sóc 
nên nuôi dạy chưa đến nơi 
đến chốn. Tuy nỗi nhớ gia 
đình và người thân luôn 
thường trực nhưng trong 
tâm trí mỗi người gác đèn 
biển khi thấy ánh sáng ngọn 
hải đăng tỏa đi giữa muôn 
trùng khơi thì các anh thấy 
hạnh phúc, nhờ vậy nỗi cô 
đơn thường trực cũng được 
xua tan.
     Là một người lính có 
thời gian công tác ở đảo, tôi 
đồng cảm với tâm sự của 
các anh em trên Trạm hải 
đăng An Thới (Phú Quốc - 
Kiên Giang). Theo anh Phan 
Minh Dũng, Trạm trưởng thì 
ngọn hải đăng này đã có từ 
lâu, nhưng đến năm 2000 
mới được thiết lập, xây dựng 

kiên cố, riêng tháp đèn làm 
bằng nhựa Composite. Đến 
năm 2011, tháp đèn mới 
được xây bê tông cốt thép, 
cách vị trí cũ 5 mét, chiều 
cao tháp đèn 14,3 mét, chiều 
cao tâm sáng 79,7 mét. Hải 
đăng An Thới sử dụng loại 
đèn chính VMSS-RB220 và 
đèn phụ ZL-370A. Tầm hiệu 
lực ánh sáng và tầm nhìn địa 
lý đều cùng khoảng cách 15 
hải lý; ánh sáng trắng, chớp 

nhóm 2, chu kỳ 6 giây. Hải 
đăng An Thới có tác dụng 
báo cửa An Thới giúp tàu 
thuyền hàng hải trong vùng 
biển Kiên Giang nhận biết 
khu vực quần đảo An Thới 
và Nam đảo Phú Quốc. Ban 
ngày, với hình dạng, màu 
sắc của mình, người đi biển 
bằng mắt thường hoặc 
các thiết bị hỗ trợ như ống 
nhòm sẽ nhận biết được 
hải đăng, nhờ vậy sẽ xác 

định được vị trí cũng như 
hướng đi của tàu trên biển. 
Ban đêm, với đặc tính ánh 
sáng, đặc tính chớp, chu kỳ 
chớp của thiết bị đèn giúp 
cho tàu thuyền nhận biết 
được vị trí của hải đăng, từ 
đó xác định được vị trí cũng 
như hướng đi của mình trên 
biển. Còn khu nhà ở, sinh 
hoạt cho anh em cũng mới 
được xây dựng cơ bản hơn 
bốn năm nay.
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     Anh Dũng kể: “Khu này 
có diện tích năm ngàn mét 
vuông. Hồi mới về đây xây 
trạm, xung quanh toàn 
cây dại, hốc đá lởm chởm, 
anh em ở trạm ngoài việc 
bảo hành, bảo dưỡng thiết 
bị còn tranh thủ khai phá, 
trồng cây ăn quả quanh 
nhà, nuôi thêm đàn gà cải 
thiện. Trạm hiện có bảy 
người chia thành hai nhóm 
luân phiên nhau, một tổ trực 

trạm và một tổ trực ca nô 
phân luồng. Ngoài tôi quê 
Quảng Ngãi, miền Trung 
thì còn lại đều ở các tỉnh 
miền Bắc. Chúng tôi hay 
nói vui rằng: Quê nội không 
gần mà quê ngoại cũng xa! 
Mà đúng thật. Ví như anh 
Bùi Đức Tuấn (53 tuổi), quê 
Hải Phòng còn vợ con ở Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Hay cùng 
tuổi anh Tuấn là anh Hoàng 
Nguyễn Tiến, quê Thái Bình 

còn vợ con ở Bình Dương. 
Một người nhiều quê nên đi 
lại đã khó khăn, cách trở lại 
tốn kém. Mỗi lần về thăm 
nhà phải dành dụm, tích cóp 
từng chút một. Hiện, trạm 
còn hai đồng chí chưa lấy 
vợ”. Anh Nguyễn Văn Đệ, 
nhân viên trạm tiếp lời: “Gia 
đình cứ hối thúc mà bạn gái 
thì em lại chưa có. Cứ ở miết 
trên núi như thế này không 
biết bao giờ mới lấy được 

vợ? Mà may mắn lấy được 
vợ rồi cũng không biết giữ tổ 
ấm được bao lâu. Em nghe 
các anh nói có một số trường 
hợp chồng ở xa, vợ không 
chịu cảnh chờ đợi nên ly 
hôn, con cái thiếu thốn tình 
cảm và sự chăm sóc… Hồi 
xưa do chiến tranh nên vợ 
chồng chia cắt thì khác, bây 
giờ xã hội phát triển, cuộc 
sống khấm khá nên nhu cầu 
hưởng thụ cũng tăng theo. 

Đâu có người phụ nữ nào 
muốn mình có chồng cũng 
như không, anh nhỉ?!”.
     Câu hỏi của anh Đệ khiến 
không khí trong trạm như 
chùng xuống. Im lặng một 
lúc, anh Dũng nói: “An Thới 
khổ thì khổ vậy nhưng sinh 
hoạt, đi lại so với các trạm 
hải đăng ở xa còn thuận 
tiện hơn nhiều. Giờ nhớ lại 
những ngày sống ở Hòn 
Chuối (thị trấn Sông Đốc, 

Hải đăng An Thới (Phú Quốc - Kiên Giang).
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huyện Trần Văn Thời - Cà 
Mau), tôi thấy thương anh 
em vô cùng. Năm 2000, tôi 
vào hàng hải và được điều 
động về Hòn Chuối. Ngày 
đó, mọi thứ đều thiếu thốn, 
nhất là nước ngọt. Mỗi ngày, 
trạm trưởng cấp cho một 
người năm lít nước, ai muốn 
làm gì thì làm. Còn muốn 
vào đất liền phải đợi tàu của 
ngư dân, có khi hai ba ngày 
mới có tàu để quá giang… 
Nhờ về An Thới, tôi mới xác 
định lấy vợ, còn nếu bên Hòn 
Chuối chắc tới giờ vẫn còn… 
ở không”. Tôi cảm thấy vui 
cùng anh vì sự may mắn này 
nhưng nghe sống mũi mình 
cay cay khi nghĩ về những 
đồng đội của anh ở Hòn 
Chuối hay đang âm thầm 
gác đèn biển ở những nơi 
xa xôi cách trở khác. 
     Hành trình tiếp tục đưa tôi 
tới Trạm hải đăng Thổ Chu 
(Phú Quốc – Kiên Giang). 
Cũng như Trạm hải đăng An 
Thới, công việc hàng ngày 
của các công nhân ở Trạm 
hải đăng Thổ Chu là trực ca 
khép kín 24/24. Ban ngày, 
công việc chính là trực thông 
tin liên lạc, quan sát hoạt 
động hàng hải khu vực xung 
quanh trạm, bảo dưỡng, bảo 

trì, vệ sinh hệ thống máy 
móc, thiết bị. Ban đêm được 
tính từ 18 giờ ngày hôm 
trước, khi đèn được vận hành 
phát sáng, đến 6 giờ ngày 
hôm sau. Lúc này, những 
người công nhân ở trạm phải 
chia ca trực bảo vệ, trực máy 

phát điện và đặc biệt là trực 
đảm bảo cho đèn hoạt động 
liên tục 24/24 giờ. Đồng thời, 
thường xuyên kiểm tra các 
thông số kỹ thuật của đèn 
biển như cường độ ánh sáng, 
chu kỳ chớp của đèn, bảo 
đảm cho đèn hoạt động 

đúng thông số kỹ thuật như 
đã công bố trên thông báo 
hàng hải. “Để bảo đảm cho 
đèn hoạt động tốt, khi đèn 
hỏng không chiếu sáng, 
người công nhân phải lập tức 
khắc phục ngay. Còn nếu sự 
cố hư hỏng nặng mà không 

thể khắc phục ngay thì người 
công nhân trực ca phải cho 
đèn phụ hoạt động, đồng 
thời, báo ngay về công ty để 
có biện pháp khắc phục đèn 
chính kịp thời”, anh Nguyễn 
Đức Trụ, Trạm trưởng Trạm 
hải đăng Thổ Chu, giải thích.
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     Hải đăng Thổ Chu đặt 
trên đỉnh cao thứ hai của 
xã đảo, cách mặt nước biển 
khoảng 150 mét. Đây là vị 
trí rất thuận tiện cho tàu bè 
quan sát. Tháp đèn cao 18 
mét, tâm sáng 140 mét, tầm 
hiệu lực 29 hải lý vào ban 
ngày và 12 hải lý vào ban 
đêm, đặc tính chớp nhóm 4, 
chu kỳ 15 giây. Như vậy, đủ 
sáng để tàu đánh cá, hàng 
hải quốc tế định hướng hải 
phận Việt Nam, cụ thể là 
vùng biển Kiên Giang và Cà 
Mau trên vịnh Thái Lan. Chỉ 
tay lên tháp đèn, anh Trụ nói 
với giọng tự hào: “Ban ngày, 
tháp đèn là nơi quan sát 
toàn đảo, giống như người 
lính hiên ngang bảo vệ lãnh 
thổ một vùng biển cả. Còn 

khi đêm xuống, ánh đèn rực 
sáng xua tan bóng tối, đem 
lại sự an tâm cho ngư dân ra 
khơi khai thác hải sản, làm 
giàu cho gia đình và xã hội, 
đồng thời khẳng định chủ 
quyền đất nước”.
     Anh Trụ chia sẻ: “Công 
việc của chúng tôi tưởng 
chừng đơn giản nhưng mọi 
sai sót đều có thể dẫn đến 
những hậu quả nghiêm 
trọng đối với người đi biển. 
Ví như họ không xác định 
được vị trí, phương hướng 
hành hải của mình trên biển, 
có thể dẫn đến tình trạng 
đâm va giữa các tàu”. Chính 
vì vậy, để các tàu thuyền 
qua lại an toàn trong khu 
vực, các anh không quản 
ngày đêm, không ngại xa 

Hải đăng Thổ Chu (Phú Quốc - Kiên Giang).
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gia đình, chấp nhận làm việc 
trong môi trường khắc ng-
hiệt, đảm bảo cho ngọn hải 
đăng không bao giờ tắt. Do 
nhiễm nước biển mặn nên 
những ngọn hải đăng hay bị 
gỉ sét, nếu không bảo quản 
thường xuyên đèn dễ chập, 
cháy, thế nên các anh phải 
bảo quản, bảo dưỡng trong 
điều kiện “nắng cháy da, gió 
rát mặt” hoặc trong lồng 
đèn với nhiệt độ cao, dễ 
bị mất nước nhanh chóng, 
ảnh hưởng đến sức khỏe. 
Mặt khác, các anh phải làm 
việc trên độ cao lớn, không 
gian chật hẹp như các tháp 
đèn, luôn tiềm ẩn nguy 
cơ mất an toàn lao động 
v.v… Cho dù luôn phải đối 
diện với vô vàn khó khăn, 
vất vả, nhưng với tình yêu 
nghề, yêu biển đảo và trách 
nhiệm với đất nước, các 
anh sẵn sàng hy sinh tuổi 
xuân, hy sinh những giá trị 
vật chất lẫn tinh thần của 
một con người bình thường 
để cống hiến cho đất nước, 
cho sự phát triển của biển, 
đảo quê hương.
     Và đêm nay, một đêm 
không trăng ngồi với các 
anh dưới chân ngọn hải 
đăng Thổ Chu, mắt nhìn 

những tia chớp đèn biển 
mà nghe anh Trụ ngân nga 
bài thơ “Nguồn sáng ấy” của 
Đào Công Điện với những 
lời da diết, tôi mới càng 
thấm thía nỗi lòng của các 
công nhân hải đăng nơi Tây 
Nam Tổ quốc:

Chính giữa đại dương hiếm 
muộn ánh đèn

Anh hạnh phúc hớp từng 
nguồn sáng rọi

Đỉnh hải đăng mắt khuya 
êm ái gọi

Dẫn cánh-buồm-hồn-anh 
thoát khỏi bóng đen…
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Sau ngày miền Nam 
hoàn toàn giải 
phóng, đất nước 
thống nhất, tháng 

10/1975, Ty Bảo đảm hàng 
hải được thành lập với 
nhiệm vụ bảo đảm an toàn 
giao thông hàng hải khu 
vực phía Nam. Lúc đó, Đội 

khảo sát trực thuộc Ty Bảo 
đảm hàng hải 2 ra đời với 
lực lượng gồm 30 CBCNV và 
tiếp quản các trang thiết bị 
từ Ty Thủy đạo, Sở Hàng hà, 
thực hiện nhiệm vụ khảo sát 
lập bản đồ các tuyến luồng 
hàng hải thuộc phạm vi Ty 
Bảo đảm hàng hải quản lý. 

Trải qua nhiều giai đoạn thay 
đổi, cùng với sự phát triển 
về quy mô, năng lực sản 
xuất của đơn vị chủ quản, 
từ Ty Bảo đảm hàng hải đến 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
ngày nay, Đội khảo sát cũng 
ngày càng phát triển và trở 

thành Xí nghiệp Khảo sát 
hàng hải miền Nam hiện tại 
với 81 CBCNV. Đây được xem 
là đơn vị đầu đàn trong lĩnh 
vực khảo sát hàng hải không 
chỉ bởi bề dày truyền thống 
hoạt động gần 40 năm mà 
còn bởi những sáng tạo 
không ngừng, tạo ra nhiều 

công trình, sản phẩm mới 
chất lượng cao, góp phần 
quan trọng vào công tác ra 
thông báo hàng hải, hỗ trợ 
dẫn tàu an toàn, đảm bảo an 
toàn hành hải trên các tuyến 
luồng ra vào các cảng biển 
trong khu vực từ Quy Nhơn 
đến Hà Tiên.

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

Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Không ngừng đổi mới HẢI ÁNH       NGỌC NAM

Kiểm nghiệm độ sâu bằng Digibar Pro.
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TIÊN PHONG DẪN ĐƯỜNG
     Ngay sau khi nhận nhiệm 
vụ khảo sát lập bản đồ các 
tuyến luồng hàng hải thuộc 
phạm vi Ty Bảo đảm hàng 
hải quản lý và tiếp quản các 
trang thiết bị từ Ty Thủy 
đạo, Sở hàng hà (hoạt động 
trước năm 1975) gồm: Máy 
thủy bình (Ni2, Ni3,…), máy 
kinh vĩ quang học (Th43, 
Wild T16, Wild T2,…) và máy 
đo sâu (RAYTHEON 119, 
RAYTHEON DE 719 của Mỹ), 
các CBCNV của Đội khảo sát 
đã bắt tay ngay vào thực 
hiện nhiệm vụ, trong đó, 
có việc khảo sát lập bản 
đồ tuyến luồng tàu biển 
quan trọng bậc nhất lúc 
bấy giờ là tuyến luồng Sài 
Gòn – Vũng Tàu. Đây là một 
trong những tuyến luồng 
dài nhất Việt Nam, ngoằn 
ngoèo và quanh co với các 
điều kiện tự nhiên, sóng gió 
khác nhau. Bằng tinh thần 
làm việc nghiêm túc, hết 
mình, Đội khảo sát đã cung 
cấp kịp thời số liệu độ sâu 
tuyến luồng, hỗ trợ đắc lực 

cho các hoa tiêu hàng hải 
dẫn dắt tàu vào cảng, góp 
phần quan trọng làm nên sự 
kiện lịch sử ngày 3/9/1979: 
Tàu Liên Xô Julio Antonio 
Mella trọng tải 5 vạn tấn lần 
đầu tiên vào Nhà Bè, mở 
đường cho hàng loạt các 
tàu có trọng tải lớn vào làm 
hàng tại khu vực Cảng Sài 
Gòn. Đến nay, tuyến luồng 
Sài Gòn – Vũng Tàu đã trở 
thành tuyến luồng trọng 
điểm quốc gia, có mật độ 
lưu thông cao nhất cả nước. 
     Cũng từ đây, Đội khảo sát 
mà nay là Xí nghiệp Khảo 
sát hàng hải miền Nam tạo 
lập được uy tín trong lĩnh 
vực khảo sát lập bản đồ, 
trở thành đơn vị ưu tiên lựa 
chọn trong các dự án lớn 
và các tuyến luồng khó, đòi 
hỏi độ chính xác đo đạc 
khảo sát cao. Ông Trương 
Văn Mão, cán bộ phòng Kỹ 
thuật, người có gần 40 năm 
kinh nghiệm khảo sát lập 
bản đồ hàng hải, cho chúng 
tôi biết, những người làm 
bảo đảm hàng hải đều biết 

tiếng và “sợ” luồng Định An, 
tuyến luồng có độ sâu thay 
đổi liên tục lại thường xuyên 
có sóng to, gió lớn, bão lũ, 
nước chảy xiết. Công tác 
đo đạc, khảo sát ra thông 
báo hàng hải phải tiến hành 
hàng tháng, đòi hỏi những 
người khảo sát phải am 

hiểu tính chất của luồng, 
vừa “trông trời, trông nước, 
trông mây” để có thể đo 
“gối sóng” theo con nước 
thủy triều nhằm thu được 
những số liệu chính xác và 
tiết kiệm thời gian đo đạc, lại 
vừa phải bảo đảm an toàn 
cho chính mình khi ngồi 

vắt vẻo trên đáy cá hoặc 
trước mũi các ghe thuyền 
đi vào các khúc cua, luồng 
cạn, nhiều cồn cát. Lại có 
những tuyến luồng đòi hỏi 
các cán bộ khảo sát phải 
“nằm vùng” nhiều tháng, 
tiến hành đo đạc, theo dõi, 
kiểm tra độ sâu theo đúng 
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thiết kế của dự án, đảm bảo 
chất lượng tuyến luồng. Bà 
Nguyễn Thị Hiền, Trưởng 
phòng Kỹ thuật, chia sẻ: 
“Khi tuyến luồng Quy Nhơn 
tiến hành nạo vét, mở rộng 
tuyến luồng, cải tạo độ sâu 
– 11m để có thể đón tàu lớn 
ra vào cảng, chúng tôi đã 
ở đây từ tháng 11/2011 đến 
tháng 5/2012 nhằm đo đạc, 
theo dõi, kiểm tra độ sâu 

của tuyến luồng theo đúng 
thiết kế đề ra. Công việc nạo 
vét luồng Quy Nhơn gặp rất 
nhiều khó khăn vì điều kiện 
thời tiết không thuận lợi, địa 
hình dưới đáy biển có nhiều 
đá ngầm mà hoạt động của 
tàu thuyền trên biển lại diễn 
ra thường xuyên”. Hay như 
dự án nghiên cứu các hệ 
thống báo hiệu hàng hải, lập 
bản đồ thủy địa hình khu vực 

sông Mekong để cải thiện 
điều kiện tự nhiên – môi 
trường trong khu vực, phát 
triển kinh tế - xã hội, đội 
ngũ khảo sát của Xí nghiệp 
cũng đã đi thực địa từ tháng 
6/2008 đến tháng 1/2009 
thì hoàn thành bản đồ, góp 
phần đáng kể vào thành 
công của dự án, được các 
chuyên gia của Ủy Hội Sông 
MeKong (MRC) đánh giá cao.

KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI
     Không dừng lại ở những 
trang thiết bị có sẵn cũng 
không tự bằng lòng với 
những thành tích mình đạt 
được, tập thể CBCNV Xí ng-
hiệp Khảo sát hàng hải miền 
Nam luôn trau dồi, học hỏi, 
nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học công nghệ hiện đại, từ 
đó, tạo ra nhiều công trình, 
sản phẩm mới chất lượng, 
đạt tiêu chuẩn của các tổ 
chức hàng hải quốc tế.
     Với sự đầu tư, tạo điều 
kiện của Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải miền 
Nam qua các thời kỳ, Xí 
nghiệp luôn được trang bị 
những máy móc kỹ thuật 
tiên tiến, hiện đại. Tháng 
2/1994, Xí nghiệp là một 
trong những đơn vị đầu tiên 
trên cả nước trang bị và ứng 
dụng hệ thống định vị vệ 
tinh GPS vào công tác khảo 
sát lập bản đồ. Hiện nay, 
với hệ thống máy đo sâu 
đa chùm tia (Multibeam) và 
máy quay phim dưới nước, 

Xí nghiệp tiếp tục sở hữu 
những trang thiết bị tối tân 
nhất, sẵn sàng đáp ứng mọi 
yêu cầu về đo đạc, khảo sát 
hàng hải.
     Bên cạnh đó, đơn vị 
cũng không ngừng học 
hỏi, tiếp cận các xu hướng 
công nghệ mới, chưa từng 
được sử dụng ở Việt Nam 
nhằm bắt nhịp với sự phát 
triển của lĩnh vực khảo sát, 
lập hải đồ trên thế giới. 
Ông Nguyễn Hữu Huy, 
Giám đốc Xí nghiệp Khảo 
sát hàng hải miền Nam, 
tâm sự: “Trong quá trình 
tự mày mò, nghiên cứu 
các tài liệu nước ngoài, tôi 
nảy ra ý tưởng nghiên cứu 
đề tài thiết lập hệ thống 
hải đồ điện tử (ENC) các 
tuyến luồng khu vực Sài 
Gòn – Vũng Tàu phục vụ 
công tác hỗ trợ hành hải. 
Lúc đó (giai đoạn 2005 – 
2006), ở Việt Nam, hải đồ 
điện tử là một khái niệm 
hoàn toàn mới, chưa có 
đơn vị trong nước nào sản 
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xuất và sử dụng. Việc tìm 
kiếm các tài liệu liên quan 
đến thiết bị, cấu trúc của 
các thành phần trên hải 
đồ điện tử…. cũng rất khó 
khăn. Vì thế, việc nghiên 
cứu, hoàn thành đề tài gặp 
không ít thách thức. Tôi 
cùng các anh chị em trong 
nhóm phải mất 1 năm tìm 
tòi tài liệu, nghiên cứu, sản 
xuất từng cell trên máy 
tính, ứng dụng kết nối hệ 
thống định vị DGPS, AIS  rồi 
kiểm tra ENC mình sản xuất 
ra bằng các phần mềm 
chuyên ngành. Hải đồ điện 
tử này theo tiêu chuẩn 
S57 của Tổ chức thủy đạc 
quốc tế (IHO) và đã được 
cấp Giấy chứng nhận 
Đăng ký quyền tác giả số 
3007/2007/QTG”.
     Ngay sau khi nghiên 
cứu, sản xuất thành công 
(12/2006), hải đồ điện tử của 
Xí nghiệp đã được một số 
Công ty Hoa tiêu ứng dụng 
vào công tác dẫn dắt tàu 
vào cảng, giúp các đơn vị 

làm quen dần với kỹ thuật 
mới và hiện đang được Xí 
nghiệp phát triển để thiết 
lập hải đồ điện tử cho tất cả 
các tuyến luồng vào cảng 
nhằm đáp ứng nhu cầu 
hành hải của các tàu khi 
ra vào cảng biển Việt Nam 
theo công ước SOLAS của 
Tổ chức Hàng hải quốc tế 
(IMO). Theo quy định của tổ 
chức này, từ năm 2012 đến 
2018 trở đi, tất cả các tàu 
trong IMO bắt buộc phải cài 
đặt và vận hành hệ thống 
thông tin và hiển thị hải đồ 
điện tử (Electronic Chart 
Display and Information Sys-
tem - ECDIS) mà hải đồ điện 
tử (ENC) chính là bản đồ nền 
của hệ thống. Như vậy, công 
trình nghiên cứu, sản xuất 
hải đồ điện tử của Xí nghiệp 
đã bắt nhịp đúng xu hướng 
phát triển của hàng hải thế 
giới, tạo tiền đề vững chắc 
cho công tác khảo sát, lập 
hải đồ, không những hỗ trợ 
hiệu quả công tác dẫn tàu 
mà còn có thể hỗ trợ công 

tác đào tạo, huấn luyện thực 
tế đội ngũ sĩ quan hàng hải 
sử dụng thành thạo kỹ thuật 
công nghệ mới.
     Với bề dày truyền thống 
hoạt động gần 40 năm 
trong lĩnh vực khảo sát hàng 
hải và liên tục là đơn vị tiên 

phong dẫn đường, không 
ngừng đổi mới, sáng tạo, 
Xí nghiệp Khảo sát hàng 
hải miền Nam đã tạo dựng 
cho mình một thương hiệu 
mạnh trên thị trường, không 
những được các đơn vị 
trong nước mà cả các cơ 

quan, tổ chức hàng hải quốc 
tế công nhận. Đây là niềm 
tự hào của toàn thể CBCNV 
Xí nghiệp và cũng sẽ là bệ 
phóng giúp cho những ước 
mơ, dự định trong tương lai 
của đơn vị được vươn cao, 
vươn xa hơn nữa 
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Tâm tình
người gác đèn biển

Trường Sa

NHÌN TỪ NGOÀI KHƠI VÀO CÁC ĐẢO 
NỔI, ĐẢO CHÌM TRÊN QUẦN ĐẢO 
TRƯỜNG SA, CHẮC HẲN MỌI NGƯỜI 
SẼ NHẬN THẤY HÌNH ẢNH NHỮNG 
NGỌN HẢI ĐĂNG VƯƠN CAO, NỔI BẬT 
GIỮA BIỂN TRỜI XANH NGẮT. ẤY VẬY 
MÀ, NHỮNG CON NGƯỜI VỪA GIỮ CHO 
MẮT BIỂN ĐÊM ĐÊM TỎA SÁNG VỪA 
GÓP PHẦN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN 
ĐẢO LẠI SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI HẾT SỨC 
THẦM LẶNG, ÍT ĐƯỢC XÃ HỘI BIẾT TỚI. 

HẢI ÁNH       NGỌC NAM

Ngọn hải đăng với 
những thông số 
kỹ thuật và đặc thù 
báo hiệu mang tính 

quốc tế, được thể hiện trên 
bản đồ và các thông báo hàng 
hải chung của thế giới, không 
những là mắt thần của biển, 
giúp cho tàu thuyền qua lại an 

toàn mà còn là cột mốc dân 
sự, góp phần khẳng định chủ 
quyền, quyền chủ quyền của 
quốc gia trên biển, đảo. Mọi 
tàu thuyền hành hải trong khu 
vực quần đảo Trường Sa đều 
có thể nhận biết đây là vùng 
biển thuộc chủ quyền Việt 
Nam. Từ khi xây dựng, đưa vào 

vận hành và cho đến tận bây 
giờ, những ngọn hải đăng vẫn 
ngày đêm miệt mài thắp sáng. 
Ánh sáng đó có được là nhờ 
những con người bền bỉ, kiên 
cường, bám trụ nơi đầu sóng 
ngọn gió, quản lý và vận hành 
đèn biển. Thế nhưng, dường 
như cả đời người công nhân 

gác đèn biển chỉ sống trong 
thầm lặng, rất ít người hiểu và 
biết đến những vất vả, thiệt 
thòi, hy sinh của họ. Ngay cả 
chúng tôi, những người viết 
bài này, nếu không một lần 
đi theo tàu tiếp tế Hải Đăng 
05 của Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải biển Đông và 

hải đảo, thuộc Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, ra thăm Trường 
Sa, được tận mắt chứng kiến 
cuộc sống gian khổ, khắc 
nghiệt và lắng nghe những 
tâm sự của người gác đèn 
biển nơi đây, cũng khó mà 
hình dung hết được.

Anh Bùi Đức Bệ, công nhân trạm hải đăng Song Tử Tây làm việc trên tháp đèn.
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KHÓ KHĂN TRĂM BỀ
     Do đặc thù của đèn 
biển, những ngọn hải đăng 
thường được xây dựng 
giữa biển khơi sóng gió hay 
chênh vênh trên núi cao. Hải 
đăng Trường Sa cũng vậy. 
Ngoài hải đăng Song Tử Tây 
may mắn nằm giữa đảo và 
4 đèn đặt trên các nhà giàn 
DK1, 8 đèn còn lại trên quần 
đảo Trường Sa đều ở sát 
mép biển hoặc trên những 
cồn san hô giữa bốn bề biển 
cả mênh mông. Quần đảo 
Trường Sa lại được gọi là 
“quần đảo bão tố”, thường 
xuyên xuất hiện hiện tượng 
thời tiết cực đoan. Đặc điểm 
luồng lạch, địa hình, chất 
đáy cũng có nhiều phức tạp, 
khác hẳn với khu vực ven 
bờ. Hơn nữa, từ đất liền ra tới 
Trường Sa là cả một chặng 
đường dài vất vả.  Mỗi năm 
có 6 chuyến tàu tiếp tế lương 
thực, thực phẩm ra các đảo 

nhưng trên thực tế, do tàu 
công suất nhỏ, chỉ đi được 
trong điều kiện gió cấp 4, cấp 
5, trong khi vào mùa mưa 
bão, gió thường ở cấp 6, cấp 
7, có khi giật trên cấp 7, biển 
động dữ dội, nên có những 
lúc, phải 3 – 4 tháng tàu mới 
ra được đảo. 
     Anh Đặng Văn Thanh, 
trạm trưởng trạm hải đăng 
Trường Sa Lớn, tâm sự với 
chúng tôi: “Những người gác 
đèn biển Trường Sa không 
những phải chống chọi với 
sóng to, gió lớn, điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt mà còn 
phải thường xuyên đối mặt 
với tình trạng khó khăn, thiếu 
thốn về vật chất. Anh em 
gác đèn biển vừa phải thay 
ca bảo trì, bảo dưỡng, vận 
hành hải đăng bất kể giông 
bão, vừa phải tự tăng gia sản 
xuất, trồng rau xanh, nuôi 
gà, nuôi heo… để cải thiện 
bữa ăn, đồng thời, phải tiết 

kiệm nước ngọt cho những 
lúc khô hạn trên đảo xa. Thế 
nhưng, để một mầm xanh 
nhú lên hay một con gà, con 
heo có thể sống được là một 
cuộc đấu trí cam go với thiên 
nhiên. Không ít lần, anh em 
gác đèn biển phải vay lương 
thực của bộ đội để cầm cự 
qua ngày”.
     Ở những đảo chìm, cuộc 
sống của người gác đèn 
biển còn gian truân và hiểm 
nguy hơn. Hải đăng nằm 

một mình trên cồn san hô 
hay bãi đá ngầm, bao vây 
tứ phía là biển. Doanh trại 
bộ đội nằm cách xa đèn. 
Những ngày bão gió, anh 
em thường xuyên phải ăn 
đứng, ngủ ngồi. Sóng biển 
dâng cao, tạt ướt hết đồ 
đạc. Trạm hải đăng Đá Lát 
đã bị xuống cấp, khi giông 
tố đến, cả tháp đèn rung lắc 
như có động đất. Sự sống 
của anh em gác đèn lúc đó 
mỏng manh như sợi chỉ. 

Khi chúng tôi hỏi: “Các anh 
có sợ chết không?” thì các 
anh bật cười: “Chết thì ai mà 
không sợ chứ. Nhưng có khi 
sống lâu trong cái khổ, đối 
mặt thường xuyên với hiểm 
nguy nên cái chết lại không 
còn đe dọa đến mức ám ảnh 
nữa. Thử thách tinh thần 
nhất với người gác đèn biển 
Trường Sa có lẽ là nỗi cô đơn 
của kẻ độc hành trong đêm 
tối và nỗi lo lắng khôn nguôi 
về hạnh phúc gia đình”.
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KẺ ĐỘC HÀNH CÔ ĐƠN 
     Anh Vũ Sỹ Lưu, trạm 
trưởng trạm hải đăng An 
Bang, tâm sự: “Công ty và 
Tổng công ty rất quan tâm, 
chăm lo đời sống của anh em 
đèn biển Trường Sa. Chế độ 
lương bổng, phụ cấp ngày 
càng được nâng lên. Cơ sở 
vật chất, phương tiện truyền 
thông giải trí cũng được đầu 
tư. Tuy nhiên, do khí hậu 
khắc nghiệt lại quá xa đất 
liền và xã hội chưa thực sự 
hiểu biết nhiều về công việc 
của những công nhân hải 
đăng nên chưa thể xóa hết 
khoảng cách, lấp đầy nỗi cô 

đơn. Nỗi nhớ gia đình, người 
thân, nỗi thèm khát tiếng 
người, thèm khát hơi ấm từ 
đất liền luôn cháy bỏng trong 
tim anh em chúng tôi”. 
     Là lực lượng đông thứ 
hai sau bộ đội hải quân 
đóng trên quần đảo nhưng 
các đoàn công tác ra thăm 
Trường Sa thường ít khi ghé 
trạm hải đăng. Các phong 
trào “Góp đá xây Trường 
Sa”, những chương trình kết 
nghĩa, biểu diễn phục vụ văn 
nghệ, những lá thư từ đất 
liền cũng không dành cho 
người gác đèn biển. Anh Bùi 
Văn Sơn, đã 11 năm công tác 

tại quần đảo và hiện ở trạm 
hải đăng Nam Yết, bộc bạch: 
“Chúng tôi thường phải chạy 
sang doanh trại bộ đội để 
được nghe ké, nói chuyện ké 
với các đoàn văn công hay 
các đoàn công tác. Có thời 
điểm, quá cô đơn, nhác thấy 
bóng tàu thuyền của ngư 
dân đi qua, chúng tôi liền thả 
xuồng máy chạy theo, không 
phải để mua tôm cá mà chỉ 
để được nghe tiếng người 
nói, được biết thêm một chút 
thông tin từ đất liền. Sóng 
điện thoại hiện nay đã phủ 
tới Trường Sa, nhưng chỉ hoạt 
động tốt trong điều kiện thời 

tiết bình thường, còn những 
lúc bão tố, chúng tôi hoàn 
toàn bị cô lập giữa biển khơi”. 
     Khoảng cách địa lý và đặc 
thù công việc còn biến anh 
em gác đèn thành những 
“người chậm” và mang những 
triệu chứng trầm cảm. Mọi 
thông tin đến với họ đều là 
những thông tin đi sau và đã 
cũ. Khi sống ở đảo, họ khao 
khát trở về đất liền, thăm gia 
đình, người thân, nhưng khi 
bước lên bờ, họ lại say. Cái 
say của người đã sống quá 
lâu ngoài biển để rồi bước đi 
trên đường mà chống chếnh, 
chênh chao như đang ở ngoài 

khơi. Khác với lính đảo, đi ng-
hĩa vụ xong là được về đất liền, 
còn những công nhân gác 
đèn biển gắn bó gần như cả 
đời với đảo. 6 tháng, 9 tháng, 
có khi hơn năm trời, anh em 
mới được về nhà nghỉ phép 
khoảng 3 tháng. Rồi cứ thế, 
quy trình lặp lại cho đến khi họ 
nghỉ hưu. Sự thiếu vắng người 
chồng, người cha trong thời 
gian dài khiến nhiều gia đình 
khó giữ được hạnh phúc. Tình 
trạng ly hôn hay gia đình trục 
trặc khá nhiều khiến chúng 
tôi không khỏi giật mình xót 
xa, cảm thương cho những 
người canh giữ mắt biển nơi 

Đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa.
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tuyến đầu của Tổ quốc. Giá 
mà có sự cảm thông và thấu 
hiểu hơn từ phía gia đình về 
công việc, về những thiệt 
thòi, hy sinh mà họ phải chịu 
đựng, giá mà có sự quan 
tâm hơn của xã hội, của các 
tổ chức đoàn thể, những nỗi 
đau sẽ vơi bớt đi chăng? 
     Chúng tôi đánh bạo hỏi 
thẳng anh Trần Văn Ngữ, 
trạm trưởng hải đăng Tiên 
Nữ, rằng: “Có bao giờ các 
anh định bỏ nghề không vì 
cái giá phải trả cho công việc 
xem ra khá đắt?” Anh trả lời 
thành thật: “Những ai không 
gắn bó được với nghề thì đã 
bỏ từ lâu rồi. Còn chúng tôi 
thì không. Hơn cả công việc 
mưu sinh, chúng tôi còn xem 
đây là trách nhiệm. Chúng tôi 
yêu biển cả, yêu quê hương, 
đất nước, chúng tôi thấy 
mình có nghĩa vụ dựng xây 
và bảo vệ vùng trời, vùng 
biển Việt Nam. Chúng tôi đã 
xung phong vào Hải đội tự vệ 

biển của Công ty, trở thành 
những chiến sĩ vệ quốc, sẵn 
sàng chiến đấu, hy sinh để 
bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ quốc”. 
Nói rồi, anh đọc cho chúng 
tôi nghe những vần thơ mộc 
mạc, giản dị mà tràn đầy 
nhiệt huyết của anh Nguyễn 
Văn Hạnh, người được các 
thế hệ công nhân gác đèn 
biển Trường Sa yêu quý gọi 
là “nhà thơ của đảo”, 20 năm 
gắn bó với các trạm hải đăng 
nơi tuyến đầu Tổ quốc:

“Hải đăng xây ở Trường Sa
Ấy là cột mốc nước nhà 

dựng nên
Để cho thế giới biết tên

Hải phận nơi ấy - chủ quyền 
Việt Nam

Những người hành hải 
không quên

Đêm nhìn ánh chớp biết liền 
nơi đâu

Để cho tỏ rõ nông sâu
Đã được in ấn ở trên hải đồ”

     Đó phải chăng là bản 
tuyên ngôn của những 
người gác đèn biển Trường 
Sa, là lời hịch tiếp nối truyền 
thống cha ông, một lần nữa 
khẳng định chân lý: “Sông 
núi nước Nam vua Nam ở/ 
Rành rành định phận ở sách 
trời”. Chúng tôi nghe trong 
biển âm vang bài ca yêu 
nước tự ngàn đời. Và chúng 
tôi muốn nói rằng: “Các 
anh, những người thầm 
lặng canh giữ biển đảo quê 
hương, những người thắp 
lên ngọn đèn biển cho tàu 
thuyền hành hải an toàn 
nơi tuyến đầu của Tổ quốc, 
các anh không hề là những 
kẻ độc hành cô đơn. Biển sẽ 
nói giùm các anh và đất liền 
sẽ ngày một thấu hiểu và sẻ 
chia cùng các anh, để các 
anh vượt qua gian khó, thử 
thách, tiếp tục hoàn thành 
nhiệm vụ bình dị mà cao cả 
nơi biển Đông không ngừng 
sóng dậy” H
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tôn thọ khương
Người anh hùng trên sông Sài Gòn 

HOA TIÊU TÔN THỌ KHƯƠNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC 
TUYÊN DƯƠNG ANH HÙNG LAO ĐỘNG VÀO NĂM 

1985. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ÔNG KHÔNG CHỈ 
MANG GIÁ TRỊ LỚN LAO VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI MÀ 

QUAN TRỌNG HƠN ĐÃ LÀM TĂNG UY TÍN QUỐC GIA 
TRÊN THỊ TRƯỜNG HÀNG HẢI THẾ GIỚI.

KIỀU LINH

Hoa tiêu Tôn Thọ 
Khương sinh ngày 
05/11/1925 tại 
vùng nhiều kênh 

rạch ven sông Vàm Cỏ - xã 
Tân Trạch, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An. Vì vậy, ngay 
từ bé ông đã rất yêu và gắn 
bó với sông nước. Năm 

1940 đến năm 1946, ông là 
học sinh trường Taberd, Sài 
Gòn. Đến năm 1947, ông 
theo học khoa Hàng hải, 
thuộc trường Bá Nghệ Sài 
Gòn (nay gọi là trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Cao Thắng). 
Năm 1949, ông bắt đầu 
làm việc trên các tàu biển. 

Năm 1960, ông trở thành 
hoa tiêu thuộc Đoàn Hoa 
tiêu sông Sài Gòn và là 1 
trong 16 hoa tiêu Việt Nam 
đầu tiên thay thế cho các 
hoa tiêu Pháp. Đến năm 
1975, ông giữ chức Hoa tiêu 
trưởng thuộc Ty Cảng vụ - 
Hoa tiêu Cảng Sài Gòn. Từ 

Anh hùng Lao động Tôn Thọ Khương (1925 - 2007).
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năm 1991 – 1995, Tôn Thọ 
Khương trở thành Hoa tiêu 
hàng hải Ngoại hạng, Khối 
trưởng Khối Hoa tiêu thuộc 
Công ty Hoa tiêu Khu vực 
I. Ông nghỉ hưu theo chế 
độ của Nhà nước vào năm 
1995. Và từ đó đến tháng 
6/2007, ông là Hoa tiêu 
Ngoại hạng kiêm Cố vấn 
cao cấp, phụ trách công tác 
đào tạo hoa tiêu tại Công 
ty Hoa tiêu Khu vực I (nay 
là Công ty TNHH MTV Hoa 
tiêu Hàng hải Khu vực I). 
     Trong suốt những năm 
đầu sau khi đất nước được 
thống nhất (1975), trong 
điều kiện cuộc sống còn 
rất nhiều khó khăn, gian 
khổ của thời bao cấp, nước 
ta lại bị Mỹ cấm vận, bao 
vây…, ông đã cùng một số 
hoa tiêu thuộc Đoàn Hoa 
tiêu sông Sài Gòn trước giải 

phóng tiếp tục ở lại phục 
vụ đất nước, sát cánh cùng 
với các hoa tiêu từ miền 
Bắc chi viện vào miền Nam, 
dẫn dắt hàng ngàn lượt tàu 
ra vào cảng an toàn, góp 
phần giúp chính quyền 
cách mạng tiếp quản, điều 
hành và đảm bảo sự hoạt 
động ổn định của thương 
cảng Sài Gòn. Những mốc 
son đáng ghi nhớ trong 
lịch sử Hoa tiêu Hàng hải 
phía Nam – cũng là những 
thành tích của Cảng Sài 
Gòn sau giải phóng luôn 
gắn liền với tên tuổi của 
hoa tiêu Tôn Thọ Khương 
với các sự kiện như sau:
• Năm 1979, lần đầu tiên tàu 
dầu 50.000DWT (M/T Julio 
Antonio Mella) cập cảng 
Nhà Bè.
• Năm 1984, lần đầu tiên tàu 
có chiều dài 232m (tàu roro 

Capital Mezentsev) quay 
đầu tại Mỹ Cảnh, cập cảng 
Sài Gòn.
• Năm 1984, tàu chở 10.000 
tấn phân bón bị cháy (tàu 
Gilden Seagull) phải dùng 
tàu lai dắt đưa từ Vũng Tàu 
vào cập cảng an toàn.
• Năm 1985, Ponton nhà 
hàng, khách sạn nổi 5 sao 
(Floating hotel) vào cảng 
Sài Gòn.
• Tàu lash Juliusz Fuchik 
chiều dài 269m vào neo 

bốc dỡ sà lan tại Thiềng 
Liềng và Nhà Bè.
• Năm 1986, tàu kho nổi 
FPSO Crym cùng phao 
buộc (calm-buoy) mớn 
nước 14m vào neo tại Vịnh 
Gành Rái.
• Năm 1992, lần đầu tiên 
Hoa tiêu Việt Nam dẫn tàu 
vào cảng xuất dầu không 
bến Bạch Hổ (tàu Ozono 
Spirit).
• Và còn rất nhiều sự kiện 
khác nữa.
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     Vì những thành tích to 
lớn và vì những công lao 
đã cống hiến, ông Tôn Thọ 
Khương đã được Nhà nước 
và Chính phủ tặng thưởng 
Huân chương Lao động 
hạng Ba (năm 1983), Huân 
chương Lao động hạng 
Nhất (năm 1986), danh hiệu 
Anh hùng Lao động (năm 
1985) và được các cấp, 
các cơ quan tặng thưởng 
rất nhiều các danh hiệu, 
bằng khen, giấy khen, huy 
chương các loại.

     Có thể nói, như cánh 
chim hải âu vượt muôn 
trùng sóng gió, hoa tiêu 
Tôn Thọ Khương đã gắn bó 
phần lớn cuộc đời của mình 
với biển cả, với dòng sông 
Sài Gòn và với những con 
tàu, bến cảng. Trong suốt 
47 năm làm hoa tiêu, hàng 
chục ngàn lượt tàu dưới 
sự dẫn dắt của ông đã ra 
vào cảng an toàn. Tên tuổi 
của ông đã trở nên quen 
thuộc và tin cậy đối với các 
thuyền trưởng, các hãng 

tàu. Không những thế, 
dưới sự hướng dẫn, đào 
tạo, chỉ bảo tận tình của 
ông, nhiều thế hệ, nhiều 
lớp hoa tiêu hậu bối đã ra 
nghề, trưởng thành và tiếp 
tục nối bước theo gương 
thầy Tôn Thọ Khương. 
     Nếu như trong công tác, 
ông là một người hoa tiêu 
luôn tận tâm, mẫn cán, luôn 
ham muốn và mạnh dạn, 
dám nghĩ, dám đảm nhận 
những nhiệm vụ mà người 
khác có thể không dám làm, 

thì trong cuộc sống, ông luôn 
là người rất giản dị, khiêm tốn, 
không phô trương, hình thức, 
không kiêu căng, tự mãn, 
không màng địa vị, giàu 
sang và không muốn làm 
phiền, bận lòng người khác. 
Ông luôn sống một cuộc 
đời cương trực, thẳng thắn, 
ghét sự thủ đoạn, lừa dối. Đối 
với bạn bè, đồng đội, đồng 
nghiệp, ông luôn sống có 
tình, có nghĩa, trong sáng và 
rộng rãi, được mọi người tin 
tưởng, thương yêu, quý mến.

     Như con tằm miệt mài và 
thầm lặng nhả tơ, hoa tiêu 
Tôn Thọ Khương đã cống 
hiến những sợi tơ vàng óng 
cho đến tận cuối đời mình 
để cùng với các thế hệ hoa 
tiêu miền Nam nói riêng và 
cả nước nói chung nối tiếp 
nhau thêu dệt nên tương lai 
tươi đẹp cho đất nước, cho 
ngành Hoa tiêu hàng hải 
Việt Nam 

Đ/c Tôn Thọ Khương (thứ 4 từ trái sang) trong Lễ tuyên dương danh hiệu Anh hùng.
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Những ngày đầu 
mới thành lập 
công ty (năm 1991) 
cũng là lúc cả nước 

vừa mới thoát khỏi thời kỳ 
bao cấp, còn thiếu thốn, 
khó khăn trăm bề. Cơ sở vật 
chất, hạ tầng, trang thiết bị, 
phương tiện làm việc hầu 
như chưa có gì. Hệ thống 
báo hiệu hàng hải vào thời 
điểm đó vẫn còn rất thưa 
thớt. Công việc dựa chủ yếu 
vào sức người và kinh ng-
hiệm thực tế. Biết bao nhiêu 
là khó khăn, nguy hiểm. Thế 
nhưng, qua từng thời kỳ, 
các hoa tiêu vẫn đoàn kết, 
gắn bó một lòng, hết mình 
vì công việc, không những 
luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao mà còn tạo 
ra những đột phá, kỳ tích 
trong ngành.

niềm tự hào
của hoa tiêu hàng hải Việt Nam

Hoa tiêu hàng hải khu vực I CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC 
I MÀ TIỀN THÂN LÀ ĐOÀN HOA TIÊU 
SÔNG SÀI GÒN, ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀO 
NĂM 1991. ĐẾN NAY, SAU 24 NĂM HÌNH 
THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, CÔNG TY ĐÃ 
XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT TẬP THỂ HOA 
TIÊU VỮNG MẠNH, GIỎI CHUYÊN MÔN, 
TẬN TÂM VỚI NGHỀ, GẶT HÁI NHIỀU 
THÀNH TÍCH XUẤT SẮC, TRỞ THÀNH 
NIỀM TỰ HÀO CỦA HOA TIÊU VIỆT NAM.

ÁNH DƯƠNG
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MỞ LUỒNG MỚI, DẪN TÀU LỚN
     Với nhiệm vụ dẫn dắt 
tàu thuyền ra vào các cảng 
thuộc khu vực phía Nam, 
bao gồm: Cảng Vũng Tàu, 
các cảng thuộc khu vực TP. 
HCM, đồng bằng Nam Bộ 
và tàu đi Campuchia, Công 
ty Hoa tiêu hàng hải khu 
vực I đã liên tục lai dắt tàu 
ra vào các cảng thành công, 
mở ra nhiều tuyến luồng 
mới. Ngày 1/11/1991, hoa 
tiêu Công ty đảm nhận việc 
dẫn dắt tàu ra vào các cảng 
khu vực Vũng tàu. Ngày 
16/12/1991, với việc lai dắt 
thành công tàu M/V Pacific 
Queen từ Vũng Tàu qua 
cửa Định An – sông Hậu, 
lên biên giới Việt Nam – 
Campuchia, Công ty chính 
thức đảm nhận công tác 
hoa tiêu luồng sông Hậu. 

Các năm tiếp đó, hoa tiêu 
Công ty không ngừng khai 
trương các tuyến luồng 
mới: luồng sông Thị Vải 
(1994), luồng sông Vàm Cỏ, 
cảng Bourbon – Bến Lức, 
Long An (2002), luồng sông 
Soài Rạp (2008)… 
     Không chỉ mở thêm các 
tuyến luồng, đội ngũ hoa 
tiêu của Công ty còn vượt 
qua những khó khăn của 
điều kiện tự nhiên tại các 
tuyến luồng, những hạn chế 
về mặt cơ sở hạ tầng và cả 
những rủi ro, bất trắc có thể 
xảy ra bất cứ lúc nào do mật 
độ tàu thuyền lưu thông 
cao để dẫn dắt nhiều tàu có 
trọng tải lớn ra vào các cảng, 
góp phần vào sự phát triển 
kinh tế của các địa phương. 
Đã có những tàu trọng tải 
lên tới 23.000 tấn vào ra cảng 

Cần Thơ – cửa ngõ thông 
thương đường thủy chính 
yếu của vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, trong khi 
thiết kế cầu cảng vào thời 
điểm những năm đầu 1990 
chỉ thích ứng tối đa cho tàu 
5.000 tấn và mớn nước dưới 
4,5m. Đến năm 1999, đội ngũ 
hoa tiêu của Công ty tiếp tục 
xác lập kỷ lục lai dắt thành 
công tàu có chiều dài lớn 
nhất (tàu khách M/V Super-
star Leo 269 m) và tàu có 
trọng tải lớn nhất (tàu M/V 
AD Astra trọng tải 72.000 tấn) 
tính đến thời điểm đó. Năm 
2003, dưới sự hướng dẫn của 
hoa tiêu Công ty, tàu quân 
sự Mỹ (USS Vandegrift) đã 
cập cảng Sài Gòn, đánh dấu 
sự trở lại lần đầu tiên của tàu 
quân sự Mỹ sau 30 năm gián 
đoạn (từ năm 1973).
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TẠO ĐỘT PHÁ, LẬP KỲ TÍCH
     Trước năm 1992, công 
tác dẫn tàu ra vào các cảng 
dầu “không bến”, thuộc 
khu vực khai thác dầu khí 
thềm lục địa phía Nam của 
Tổ quốc hoàn toàn do hoa 
tiêu Nga đảm nhận. Thế 
nhưng, chỉ trong chưa đầy 
1 năm học tập, thị sát, đến 
ngày 18/10/1992, hoa tiêu 

Công ty đã chính thức độc 
lập dẫn tàu đầu tiên tại khu 
vực giàn khoan dầu khí mỏ 
Bạch Hổ (tàu M/T Taijma 
Maru – GRT 53.405). Đây là 
một trong những kỳ tích 
khiến chính các hoa tiêu 
giàu kinh nghiệm của Nga 
phải kinh ngạc và dành 
nhiều lời ngợi khen, đánh 
giá cao. Từ đó trở về sau 

(đến năm 2007), Công ty 
tiếp tục dẫn nhiều tàu ra 
vào các khu vực giàn khoan 
dầu khí: mỏ Đại Hùng, mỏ 
Rạng Đông, mỏ Sư Tử Đen, 
mỏ Rồng Đôi…, trở thành 
đối tác của Liên doanh dầu 
khí Việt Nga Vietsovpetro, 
tiết kiệm chi phí thuê hoa 
tiêu nước ngoài, góp phần 
tăng doanh thu, lợi nhuận 

cho ngành dầu khí Việt 
Nam, đồng thời nâng vị thế 
của hoa tiêu Việt Nam trong 
mắt các hoa tiêu quốc tế.
     Theo chủ trương của Bộ 
GTVT và Cục Hàng hải Việt 
Nam, từ tháng 10/1997, Công 
ty triển khai công tác dẫn 
tàu chạy đêm trên luồng 
Vũng Tàu – Sài Gòn. Đây là 
một nhiệm vụ vô cùng khó 

khăn và chứa đựng những 
yếu tố rủi ro thấy rõ ngay 
trước mắt. Luồng Vũng Tàu 
– Sài Gòn là tuyến luồng có 
cự ly dài, quanh co, mật độ 
phương tiện đi lại rất đông, 
nhiều phương tiện thủy 
nội địa lấn luồng, cắt luồng 
khiến các nguy cơ tai nạn, 
sự cố hàng hải luôn tiềm ẩn 
ở mức độ cao. Trong điều 
kiện làm việc ban ngày, việc 
bảo đảm điều khiển tàu đi 
đúng luồng, tránh các tai 
nạn đâm va, mắc cạn khó 
một thì dẫn tàu chạy ban 
đêm căng thẳng và khó 
khăn gấp ba lần. Thế nhưng, 
với tinh thần trách nhiệm và 
lòng quyết tâm cao, không 
ngại khó khăn, thử thách, 
hoa tiêu Công ty đã từng 
bước làm chủ tuyến luồng, 
tăng số lượt dẫn tàu đêm và 
tăng cả cỡ loại tàu. Hiện tại, 
các tàu có chiều dài tối đa 
đến 195 m, mớn nước đến 
9,5 m đã hành hải 24/24 giờ 
trên luồng Vũng Tàu – Sài 
Gòn. Số lượt tàu đi đêm, đi 
lấn đêm do hoa tiêu Công ty 
dẫn chiếm tỷ lệ trên 40% so 
với tổng số lượt tàu dẫn dắt, 
góp phần quan trọng vào sự 
tăng trưởng của ngành vận 
tải biển nước ta.
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     Năm 2010, hoa tiêu của 
Công ty trực tiếp lai dắt, lắp 
đặt thành công 4 đốt hầm 
dìm Thủ Thiêm, thuộc công 
trình trọng điểm hầm vượt 
sông Sài Gòn, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế của TP. HCM và các tỉnh 
phía Nam. Thành quả này 
được lãnh đạo TP. HCM, nhà 
thầu Obayashi (Nhật Bản) và 
các chuyên gia nước ngoài 
đánh giá cao. Thủ tướng 
Chính phủ đã tặng Bằng 
khen cho tập thể CBCNV 
Công ty và hai cá nhân 
xuất sắc, đồng thời, UBND 
TP.HCM cũng tặng Bằng 
khen cho Tập thể CBCNV 
Phòng Hoa tiêu và 6 cá 
nhân trực tiếp tham gia lai 
dắt các đốt hầm.
     Ngày 17/5/2014, hoa tiêu 
của Công ty đã dẫn dắt 
thành công tàu container 
hơn 50.000 tấn vào cảng 
SPCT qua luồng Soài Rạp, 
góp phần thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế TP.HCM.
     Năm 2014, hoa tiêu của 
Công ty tham gia công tác 
dẫn tàu tại các tuyến luồng 
hàng hải thuộc tỉnh Bình 
Thuận phục vụ cho hoạt 
động của nhà máy nhiệt điện 
Vĩnh Tân – tỉnh Bình Thuận.

     Qua 24 năm trưởng thành, 
phát triển, không ngừng 
đột phá, tạo nên nhiều kỳ 
tích, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp xây dựng đất 
nước, nâng cao uy tín quốc 
gia trên thị trường hàng hải 
quốc tế, Công ty Hoa tiêu 
hàng hải khu vực I xứng 

đáng trở thành trung tâm 
huấn luyện, cung cấp hoa 
tiêu chủ lực cho các công 
ty thuộc khu vực TP. HCM, 
BR- VT, Đồng Nai cùng các 
tỉnh Đồng bằng sông Cửu 
Long và là niềm tự hào của 
hoa tiêu Việt Nam trên mọi 
tuyến luồng 

Hoa tiêu lai dắt tàu Northern Genius tải trọng hơn 50.000 tấn cập Cảng SPCT qua luồng Soài Rạp.
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Hoa tiêu hàng hải khu vực V

vươn lên
từ gian khó ANH KIỆT

Công ty Hoa tiêu 
khu vực V tiền 
thân là Hoa tiêu 
hàng hải sông 

Hậu được thành lập theo 
Quyết định số 897/QĐ/
TCCB ngày 16/10/1996 của 
Cục Hàng hải Việt Nam, phụ 
trách việc dẫn tàu ra, vào 
các cảng thuộc sông Hậu. 
Ngày 19/10/1999, Cục Hàng 
hải Việt Nam ra Quyết định 
số 2866/1999/QĐ-BGTVT 
thành lập Công ty Hoa tiêu 
khu vực V trực thuộc Cục 

Hàng hải Việt Nam, trên 
cơ sở chuyển từ Hoa tiêu 
hàng hải sông Hậu. Ngày 
25/6/2010, Bộ Giao thông 
vận tải ký Quyết định số 
1779/QĐ-BGTVT chuyển đổi 
thành Công ty TNHH MTV 
Hoa tiêu hàng hải khu vực 
V. Ngày 24/10/2011, Công ty 
TNHH MTV Hoa tiêu hàng 
hải khu vực V chuyển về làm 
đơn vị thành viên Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam theo Quyết 
định số 2399/QĐ-BGTVT 

của Bộ Giao thông vận tải 
cho đến nay. Hiện, Công ty 
được giao nhiệm vụ cung 
cấp dịch vụ hoa tiêu hàng 
hải trên các tuyến dẫn tàu: 
Tuyến dẫn tàu sông Hậu, 
Hòn Chông, Bình Trị, Hà Tiên, 
Dương Đông, Bãi Vòng, An 
Thới (đảo Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang), Năm Căn (tỉnh 
Cà Mau), Sa Đéc, Châu Đốc, 
Vĩnh Xương. 
     Công ty lúc mới thành lập 
chỉ có 13 người gồm 03 hoa 
tiêu chính, 01 kế toán trưởng 

và 01 nhân viên phòng tổ 
chức hành chính, 01 nhân 
viên phục vụ, 01 lái xe, còn lại 
là đội ngũ thuyền viên phục 
vụ đưa đón hoa tiêu. Trong 
suốt quá trình hoạt động, 
không thể kể hết những khó 
khăn chồng chất cũng như 
những trở ngại khôn lường 
mà tập thể cán bộ công 
nhân viên Công ty phải vượt 
qua. Lãnh đạo Công ty cùng 
với cán bộ công nhân viên 
đã “khởi nghiệp” từ cơ sở vật 
chất thiếu thốn, phương tiện 

Cano Hoa tiêu trên luồng Sông Hậu.
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đưa, đón hoa tiêu còn thiếu. 
Trụ sở làm việc tại Cần Thơ 
và 01 Trạm tại xã Định An, 
huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 
thì đều mượn của Công ty 
Hoa tiêu hàng hải khu vực I 
để làm việc. 
     Thời điểm đó, lượng tàu 
ra, vào các cảng rất ít do đó 
doanh thu và thu nhập của 
người lao động rất thấp. 
Tình hình tài chính của Công 
ty gặp nhiều khó khăn. 
Nhưng với sự nỗ lực không 
ngừng của lãnh đạo, tập thể 
cán bộ nhân viên Công ty 
và sự quan tâm giúp đỡ kịp 
thời của lãnh đạo Cục Hàng 
hải Việt Nam, Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, đến nay, Công 
ty đã khẳng định được uy 
tín, vị thế, thương hiệu của 
mình trong lĩnh vực cung 

ứng dịch vụ hoa tiêu hàng 
hải ở khu vực. Tổng số cán 
bộ, nhân viên của Công ty 
nâng lên 55 người trong 
đó lực lượng hoa tiêu là 18 
người. Cơ sở vật chất được 
đầu tư, gồm có: Trụ sở chính 
đặt tại TP. Cần Thơ và 02 
Trạm: 01 Trạm hoa tiêu Định 
An tại huyện Trà Cú, tỉnh 
Trà Vinh, 01 Trạm Hoa tiêu 
Hòn Chông  tại huyện Kiên 
Lương, tỉnh Kiên Giang. Đời 
sống của người lao động 
từng bước được cải thiện. 
     Với tuyến luồng chính là 
luồng cửa Định An thường 
xuyên bồi lắng, độ sâu hạn 
chế nên việc đưa các tàu 
có trọng tải lớn, mớn nước 
sâu vào các cảng trên sông 
Hậu hầu như không thể. 
Bằng sự đoàn kết, quyết 
tâm của lãnh đạo và cán 

bộ nhân viên Công ty nhất 
là sự sáng tạo và bản lĩnh 
chuyên môn vững vàng của 
lực lượng hoa tiêu, Công ty 
đã đưa được những con tàu 
lớn như: HONG BO 8 trọng 
tải 25845DWT (20/06/2012); 
RED MISTRAL trọng tải 
28069DWT (17/07/2015)… 
vào cảng nhận hàng, đánh 
dấu bước tiến vượt bậc và 
sự vươn lên không ngừng 
của đơn vị, góp phần đưa 
các ngành kinh tế biển của 

khu vực Tây Nam Bộ ngày 
thêm khởi sắc.
      Để tiếp tục phát triển 
lớn mạnh trong tương 
lai, Công ty phải đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng 
cao của thị trường cũng 
như sự phát triển không 
ngừng của đất nước. Vì vậy, 
Công ty đã xây dựng chiến 
lược cho riêng mình, trong 
đó, trọng tâm là đầu tư vào 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao, bồi dưỡng, nâng cao 

trình độ cho cán bộ công 
nhân viên. Công ty cũng 
sẽ không ngừng đổi mới 
công nghệ, trang bị máy 
móc, thiết bị hiện đại, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật theo hướng hiện đại 
và tiên tiến. Trên cơ sở đó, 
tạo dựng thương hiệu và 
uy tín với các đại lý và chủ 
tàu, đồng thời tạo nên nền 
móng vững chắc để Công 
ty phát triển trong tình 
hình mới 
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NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN
     Năm 1975, sau khi miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, đất nước 
thống nhất, cảng Quy Nhơn 
được tiếp quản, đưa vào hoạt 
động. Thời kỳ đó, hoa tiêu toàn 
quốc đều trong biên chế của 
cảng nên trong đoàn công tác 
tiếp quản cảng Quy Nhơn chỉ 
có một cán bộ hoa tiêu hàng 
hải. Sau đó, Ty Hoa tiêu Cảng 
vụ thuộc cảng Quy Nhơn được 
thành lập. Tiếp đó, năm 1992, 
Ty Hoa tiêu Cảng vụ tách 
khỏi cảng Quy Nhơn, lập 
thành Cảng vụ hàng hải Quy 
Nhơn, trong đó, hoa tiêu là 
một bộ phận của Cảng vụ.

     Kinh tế biển phát triển 
mạnh khi đất nước đổi mới, 
mở cửa và hội nhập. Lượng 
hàng hóa xuất nhập khẩu 
bằng đường biển tăng 
nhanh. Hải cảng được đầu 
tư, nâng cấp, mở rộng, đón 
tàu có trọng tải lớn, đòi hỏi 
dịch vụ hoa tiêu hàng hải 
hoạt động chuyên nghiệp 
và hiệu quả hơn. Nhận rõ vị 
trí và tầm quan trọng của 
ngành Hoa tiêu hàng hải, 
ngày 02/6/2008, Bộ Giao 
thông vận tải đã tách Hoa 
tiêu Quy Nhơn thuộc Cảng 
vụ Hàng hải Quy Nhơn thành 
Công ty Hoa tiêu khu vực 

VII trực thuộc Cục Hàng hải 
Việt Nam. Công ty được giao 
nhiệm vụ dẫn dắt tàu biển 
ra vào cảng, khu neo đậu, 
chuyển tải thuộc khu vực hai 
tỉnh Bình Định và Phú Yên.
     Những đổi thay cũng 
đồng thời đặt thêm trách 
nhiệm cho đội ngũ cán bộ 
công nhân viên nơi đây. 
Trong thời gian này, Hoa tiêu 
Hàng hải Quy Nhơn liên tiếp 
đối mặt với những khó khăn 
về vốn, cơ sở vật chất và 
nguồn nhân lực khiến đơn 
vị rơi vào tình trạng: không 
đáp ứng được nhu cầu hoạt 
động sản xuất kinh doanh, 

không chủ động trong điều 
hành sản xuất. Thế nhưng, 
Ban lãnh đạo cùng tập thể 
CBCNV Công ty đã không 
hề nản lòng mà chung tay 
đoàn kết, phấn đấu từng 
bước khắc phục khó khăn 
với tiêu chí “An toàn – Chất 
lượng – Hiệu quả”. Trước tiên, 
phát huy vai trò tiền phong 
gương mẫu, dám nghĩ, dám 
làm, năng động sáng tạo 
của tập thể lãnh đạo cùng 
CBCNV tập trung công tác 
xây dựng, đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực có năng lực, 
lao động có kỹ thuật và kinh 
nghiệm lâu năm, đặc biệt là 

chất
lượng
là trên hết

Hoa tiêu hàng hải khu vực VII
HÀ MY

VỚI PHƯƠNG CHÂM “CHẤT LƯỢNG 
LÀ TRÊN HẾT”, HOA TIÊU HÀNG HẢI 

KHU VỰC VII (QUY NHƠN) ĐÃ KHÔNG 
NGỪNG CỐ GẮNG, VƯỢT QUA MỌI KHÓ 

KHĂN ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ, 
TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG ĐƠN 

VỊ QUAN TRỌNG TRONG CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG HẢI VÀ 

KINH TẾ BIỂN KHU VỰC NAM TRUNG 
BỘ NÓI CHUNG VÀ HAI TỈNH BÌNH 

ĐỊNH, PHÚ YÊN NÓI RIÊNG.
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đội ngũ hoa tiêu. Bên cạnh 
đó, tranh thủ sự quan tâm 
hỗ trợ của các cấp có thẩm 
quyền để chú trọng đầu tư 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
phương tiện đưa đón hoa 
tiêu, đáp ứng nhu cầu sản 
xuất kinh doanh của đơn 
vị, góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ, xứng tầm với 
sự phát triển của ngành hàng 
hải Việt Nam.

CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT
     Với những nỗ lực không 
ngừng, Hoa tiêu hàng hải 
khu vực VII từng bước “hái 
trái ngọt” về mọi mặt trên 
tiêu chuẩn chất lượng. Từ 
con số 1 thành viên, hiện nay, 
Công ty có 27 cán bộ công 
nhân viên với chất lượng lao 
động được phát triển toàn 
diện, đồng bộ, đảm bảo 
công tác quản lý, hoạt động 
hiệu quả và tinh gọn, phù 
hợp với sự phát triển và định 
hướng của ngành. Đội ngũ 
hoa tiêu chuyên nghiệp, dày 
dạn kinh nghiệm, vững vàng 
dẫn dắt tàu biển ra vào các 
cảng, khu neo đậu an toàn, 
kịp thời, tạo được niềm tin và 
uy tín với đại lý, chủ tàu. Đặc 
biệt, Công ty còn thực hiện 
thành công dẫn tàu trọng 

tải lớn 50.000 DWT – 80.000 
DWT ra vào các cảng trong 
khu vực, tạo điều kiện nâng 
cấp cầu bến và giảm chi phí 
cho chủ tàu, chủ hàng, đồng 
thời, thúc đẩy kinh tế địa 
phương phát triển.
     Cùng với nguồn nhân lực 
chuyên môn cao là sự lớn 
mạnh về tài chính cùng cơ sở 
vật chất. Sau nhiều năm phải 
thuê văn phòng, năm 2013, 
Hoa tiêu hàng hải khu vực VII 
đã có trụ sở khang trang với 
trang thiết bị hiện đại, có vị trí 
thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh và tạo môi 
trường làm việc tốt cho người 
lao động. Đồng thời, việc sản 
xuất kinh doanh đã có lãi, tổng 
doanh thu liên tục tăng qua 
các năm, bảo toàn và phát 
triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại 
Công ty. Vốn điều lệ được tăng 
từ 2,014 tỷ đồng lên 16,672 
tỷ đồng và hiện nay là 18,971 
tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 
2015, Công ty hoa tiêu hàng 
hải khu vực VII đã được nâng 
hạng từ hạng III lên hạng II. 
Nhiều năm liền, Công ty được 
Bộ Giao thông vận tải tặng 
danh hiệu Tập thể lao động 
xuất sắc, được Thủ tướng tặng 
Bằng khen cho tập thể và 01 
cá nhân đơn vị.

     Có thể nói rằng, với kim 
chỉ nam “chất lượng”, Hoa 
tiêu hàng hải khu vực VII đã 
không ngừng phát triển, 
phục vụ tốt hoạt động sản 
xuất kinh doanh xuất nhập 
khẩu nguồn hàng đa dạng, 
phong phú của cả khu 
vực Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên, góp phần quan 

trọng bảo đảm an toàn, an 
ninh hàng hải và phát triển 
kinh tế, xã hội của khu vực, 
bảo vệ quyền chủ quyền và 
quyền tài phán của quốc gia, 
cùng với các Công ty Hoa 
tiêu trong cả nước phấn đấu 
đưa lĩnh vực hoa tiêu hàng 
hải Việt Nam bắt nhịp với các 
nước tiên tiến trên thế giới 

Hoa tiêu lên tàu làm nhiệm vụ.
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Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII

địa chỉ tin cậy
của những “siêu tàu”

Tàu Queen Mary 2  - một trong những tàu biển du lịch lớn nhất thế giới.

VỚI LỊCH SỬ GẦN 40 NĂM PHÁT TRIỂN, CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC 
VIII ĐÃ DẪN HÀNG NGÀN LƯỢT TÀU AN TOÀN; TRONG ĐÓ CÓ NHIỀU TÀU SIÊU 
TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG, TÀU CHUYÊN DỤNG. QUEEN MARY 2  - MỘT TRONG 
NHỮNG TÀU BIỂN DU LỊCH LỚN NHẤT THẾ GIỚI VÀ VÂN PHONG 1 – TÀU CHỞ 
DẦU CÓ TRỌNG TẢI LỚN NHẤT VIỆT NAM LÀ 2 TRONG SỐ NHIỀU “SIÊU TÀU” ĐÃ 
ĐƯỢC DẪN DẮT, CẬP CẢNG AN TOÀN, TẠO DỰNG UY TÍN VỚI CÁC ĐỒNG NGHIỆP 
THUỘC LĨNH VỰC HÀNG HẢI QUỐC TẾ.

HOÀNG TRINH
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ĐI LÊN TỪ MỘT PHÒNG NGHIỆP VỤ
     Công ty Hoa tiêu hàng 
hải khu vực VIII hiện có 
số vốn điều lệ trên 22 tỷ 
đồng với 28 nhân sự có 
chuyên môn nghiệp vụ 
cao cùng cơ sở vật chất, 
trang thiết bị hiện đại. Với 
những “tài nguyên” đó, ít 
ai biết rằng, tiền thân của 
Hoa tiêu hàng hải khu vực 
VIII là một phòng Nghiệp 
vụ hoa tiêu thuộc Cảng vụ 
hàng hải Nha Trang chỉ có 
11 nhân viên. Năm 1976, 
phòng Nghiệp vụ hoa 
tiêu được thành lập, trực 
thuộc Cảng vụ Hàng hải 
Nha Trang, trên cơ sở nắm 
bắt được tầm quan trọng 
và vị trí chiến lược trong 

phát triển kinh tế hàng hải 
của cảng biển Nha Trang. 
Nhiệm vụ chính của phòng 
là cung ứng dịch vụ Hoa 
tiêu hàng hải dẫn dắt tàu 
biển trong và ngoài nước 
cập cảng Nha Trang. 
     Bắt đầu từ một phòng 
nghiệp vụ nhỏ, các hoa 
tiêu đã nỗ lực, phấn đấu, 
đưa phòng từng bước phát 
triển và trở thành một bộ 
phận quan trọng của Cảng 
vụ hàng Hải Nha Trang. Đặc 
biệt, khi vùng hoa tiêu bắt 
buộc tại biển Khánh Hòa 
được xác định, vai trò của 
phòng Nghiệp vụ hoa tiêu 
càng trở nên thiết yếu. 
     Cùng với sự đi lên về 
kinh tế trên cả nước, lĩnh 

vực hàng hải cũng có 
những thay đổi vượt bậc. 
Trong đó, cảng Nha Trang 
với những lợi thế tự nhiên 
đã trở thành một trong 
những địa điểm của hàng 
trăm tàu lớn nước ngoài 
muốn đến thăm Việt Nam. 
Vì vậy, tháng 6/2008, trên cơ 
sở tách Phòng Nghiệp vụ 
hoa tiêu hàng hải từ Cảng 
vụ Hàng hải Nha Trang, Bộ 
Giao thông vận tải đã quyết 
định thành lập Công ty Hoa 

tiêu khu vực VIII, thuộc Cục 
Hàng hải Việt Nam. Sau đổi 
thành Công ty TNHH MTV 
Hoa tiêu hàng hải khu vực 
VIII và đến tháng 10/2011, 
Bộ Giao thông vận tải đã 
chuyển doanh nghiệp này 
về làm đơn vị thành viên 
của Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam. Tính đến nay, Hoa 
tiêu VIII đã dẫn dắt an toàn 
cho hơn 11 ngàn lượt tàu 
cập cảng với con số bình 

quân 1.577 lượt/năm, tổng 
sản lượng gần 771 triệu 
GT-HL và thu về hơn 65 tỷ 
đồng. Đồng thời, mở rộng 
phạm vi hoạt động sang 
vùng nước thuộc tỉnh Ninh 
Thuận. Hiện nay, Hoa tiêu 
hàng hải khu vực VIII đang 
quản lý 4 khu vực được xem 
là các cảng biển trọng yếu 
tại khu vực Nam Trung Bộ là 
Vân Phong, Nha Trang, Cam 
Ranh và Ninh Thuận với 11 
tuyến dẫn tàu.
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NƠI CẬP BẾN CỦA NHỮNG
SIÊU TÀU
     Với đầy đủ chức năng, 
nhiệm vụ, điều lệ hoạt 
động, điều kiện làm việc 
cũng như mối quan hệ 
gắn bó với các chủ tàu, 
đại lý, doanh nghiệp trong 
và ngoài nước, Hoa tiêu 
hàng hải khu vực VIII đã trở 
thành một công ty có uy 
tín cao trong ngành hàng 
hải tại khu vực Nam Trung 
Bộ. Trong đó, thành tựu nổi 
bật nhất của công ty chính 
là trở thành địa chỉ tin cậy 
của nhiều tàu siêu trường, 
siêu trọng, tàu chuyên 

dụng hiện đại bậc nhất 
Việt Nam và thế giới khi đi 
qua khu vực Ninh Thuận – 
Khánh Hòa. 
     Ngay từ những năm 
đầu của thế kỷ 21, Hoa 
tiêu VIII đã bắt đầu dẫn 
hàng trăm tàu VLCC, ULCC 
ra vào nhà máy Hyundai 
Vinashin để sửa chữa – 
đánh dấu những bước đi 
đầu tiên để tiếp tục chào 
đón những siêu tàu mới. 
Đến năm 2011, Hoa tiêu 
đã dẫn tàu khách QUEEN 
MARY II - một trong hai 
tàu khách lớn nhất thế 
giới lúc bấy giờ vào Cảng 

Nha Trang. Queen Mary II 
được xem là gã khổng lồ 
trên đại dương khi lớn gấp 
3 lần tàu Titanic hạ thủy 
năm 1911, dài 345m, tổng 
trọng tải 148.528 TM, cao 
62m và tốn 1,5 tỷ đô la chi 
phí đóng. Tàu có khả năng 
phục vụ 2.620 du khách 
hạng sang; thủy thủ đoàn 
tối đa 1.253 người; ba phần 
tư khoang phòng có ban 
công riêng; 15 nhà hàng và 
quầy bar, 5 hồ bơi, 1 casino, 
1 sàn nhảy, 1 nhà hát và 
1 cung thiên văn. Lúc bấy 
giờ, Queen Mary II đã đưa 
2.430 du khách thuộc 20 

quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên thế giới đến thăm 
Nha Trang. Đặc biệt hơn, 
Nha Trang là cảng duy 
nhất tàu ghé thăm trong 
hải trình vòng quanh thế 
giới. Tháng 6/2012, Hoa 
tiêu VIII tiếp tục lai dắt 
thành công tàu Vân Phong 
1 – tàu chở dầu thành 
phẩm lớn nhất Việt Nam 
cập cầu VPT4. Vân Phong 1 
có trọng tải 105.636 DWT, 
dung tích hầm hàng hơn 
125.200m3, thuộc nhóm 
tàu Aframax size với tổng 
vốn 44 triệu USD. 
     Suốt nhiều năm qua, 
Công ty luôn dẫn tàu an 
toàn không để xảy ra tai nạn 
hàng hải nghiêm trọng nào 
do lỗi của hoa tiêu, nhất là 
dẫn tàu vận hành ban đêm 
tại luồng cảng Cam Ranh, 
Nha Trang, Vân Phong. Đây 
là thành quả của một quá 
trình nghiêm ngặt, chỉn chu 
trong những yêu cầu về ng-
hiệp vụ đối với các hoa tiêu. 
Đồng thời, điều đó cũng 
cho thấy Hoa tiêu hàng hải 
khu vực VIII đang sở hữu 
những hoa tiêu có kỹ năng 
điêu luyện, nhuần nhuyễn 
và sử dụng các trang thiết bị 
hàng hải thành thạo trong 

quá trình dẫn tàu ra vào các 
cảng trên.
     Dù gặt hái được nhiều 
thành tích nổi bật, nhưng 
Công ty không hề tự mãn 
mà luôn coi trọng việc 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực, định hướng chiến 
lược phát triển lâu dài, bền 
vững đồng thời tranh thủ 
mọi thời cơ và sự hỗ trợ 
của các ngành chức năng 
có liên quan. Trong thời 
gian tới, Công ty sẽ đầu tư 
và xây dựng Trạm Hoa tiêu 
hàng hải Vân Phong tại khu 
vực Vân Phong, Trạm Hoa 
tiêu hàng hải Cam Ranh tại 
khu vực Cam Ranh nhằm 
đáp ứng tốt nhất nhu cầu 
phát triển của 2 khu vực 
này nói riêng và 2 tỉnh 
Khánh Hòa - Ninh Thuận 
nói chung.
     Từ những thành tích ấn 
tượng và những chiến lược 
phát triển lâu dài kể trên, 
chúng ta có thể tin tưởng 
rằng Công ty Hoa tiêu 
hàng hải khu vực VIII đã, 
đang và sẽ tiếp tục là một 
trong những địa chỉ tin cậy 
của những “siêu tàu” trong 
và ngoài nước hành hải 
qua địa bàn hoạt động của 
đơn vị Tà

u 
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Cano hoa tiêu trên vịnh Vân Phong.
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 Cùng hoa tiêu ra mỏ dầu

 BẠCH HỔ
TÔI CÓ CÁI MAY MẮN LÀ THÀNH VIÊN ĐOÀN LIÊN HỢP KIỂM TRA (HẢI 
QUAN, CÔNG AN, KIỂM DỊCH, CẢNG VỤ) THƯỜNG XUYÊN RA LÀM THỦ 

TỤC NHẬP VÀ XUẤT CẢNH CHO TÀU NƯỚC NGOÀI NHIỀU QUỐC TỊCH 
KHÁC NHAU ĐẾN “UỐNG NGUỒN VÀNG ĐEN” Ở MỎ BẠCH HỔ - THỀM LỤC 

ĐỊA PHÍA NAM TỔ QUỐC. VÌ VẬY, ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HÀNG TRĂM LẦN 
TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI SỰ DẪN DẮT VÀ CẬP TÀU KHÉO LÉO CỦA CÁC THÀNH 

VIÊN HOA TIÊU KHU VỰC I. HỌ LÀ NHỮNG HOA TIÊU NÒNG CỐT, TUỔI 
ĐỜI TRUNG BÌNH ĐỘ 48, ĐÀO TẠO TRƯỜNG LỚP CHÍNH QUY, VỚI CHỨC 

DANH THUYỀN TRƯỞNG. SUỐT MẤY CHỤC NĂM HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN 
KHÔNG NGỪNG, HỌ VINH DỰ ĐẠT DANH HIỆU “HOA TIÊU NGOẠI HẠNG”.

NGUYỄN XUÂN SANG
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TÀI NGHỆ CỦA NHỮNG HOA TIÊU
     Trong số hoa tiêu ngoại 
hạng thay nhau ra điều khiển 
và cặp tàu vào tàu chứa để 
bơm dầu thô, hình như là 
duyên số nên tôi hay gặp 
PILOT-CAPTAIN Nguyễn Minh 
Tiến. Anh mang bộ áo liền 
quần màu trắng, phía ngực 
trái gắn bảng tên và nghiệp 
danh. Vóc dáng đô con, khỏe 
mạnh, đẹp trai và tuổi “chị 
gà”, “mới” một vợ hai con 
đóng đô ở Sài Gòn hoa lệ.
     Đợt xuất dầu thô ngày 
30/9/1996 cho tàu DOUBLE 
GLORY quốc tịch Panama, tôi 
lại cùng anh và đoàn thủ tục 
ngồi trên chiếc trực thăng của 
Công ty bay Dịch vụ miền 
Nam cất cánh từ sân bay Vũng 
Tàu bay ra mỏ Bạch Hổ. Sau 36 
phút, máy bay hạ cánh xuống 
sân đỗ tàu Ba Vì. Chúng tôi 
được tàu lai Sao Mai 01 đưa 
sang tàu bạn để làm thủ tục 
nhập cảnh, bơm 60.000 tấn 
dầu thô. Xong phần việc của 
mình, tôi rủ QUAN-RANTINE 
Kha lên buồng lái để xem hoa 
tiêu làm “xiếc” trên biển, lúc 
đấy là 17h30’.
     Tàu DOUBLE GLORY đang 
cách tàu Ba Vì 3 hải lý (tàu Ba 
Vì là kho nổi chứa dầu neo 
cố định gần các dàn khoan 

với nhiệm vụ trung chuyển 
dầu thô, có sức chứa 15 vạn 
tấn). Hoa tiêu Nguyễn Minh 
Tiến cùng thuyền trưởng điều 
khiển dẫn dắt con tàu buộc 
nối vào tàu chứa. Lúc này trên 
cabin buồng lái chỉ có anh, 
thuyền trưởng và hai thủy thủ 
lái người Triều Tiên. Các thủy 
thủ trước mũi tàu đội mũ và 
mang áo quần bảo hộ như 
những người lính ra trận, đợi 
lệnh hoa tiêu phát ra trong 
máy bộ đàm, tất cả nhanh tay 
kéo neo, mũi con tàu hướng 
về mục tiêu thẳng tiến. Anh 
dùng rada, ống nhòm và mắt 
thường quan sát tính toán 
khoảng cách và tốc độ để 
cập. Ngoài ra, anh còn dựa 
vào máy đo tốc độ và hướng 
gió, tốc độ và hướng chảy 
thủy triều, máy đo tốc độ tàu 
(như đồng hồ km ô tô) để xác 
định tốc độ tàu di chuyển 
nhanh hay chậm. Khi đang ở 
tầm xa, anh cho tàu chạy từ 
từ. Khi đến gần vài hải lý – anh 
cho tàu chạy thật chậm, ta cứ 
tưởng tàu đang dừng lại một 
chỗ nhưng thật ra tàu đang 
di chuyển từng tấc một, đầy 
kiên nhẫn. Lúc này, tàu dịch 
vụ Sao Mai 01 đến hỗ trợ kéo 
dây đằng sau lái, sẵn sàng níu 
giữ tàu khi có lệnh, khắc phục 

tàu trôi quá trớn đâm vào tàu 
chứa. Cho đến lúc hai tàu nối 
đã nối dây xong, tàu dịch vụ 
vẫn giữ dây sau lái đến khi tàu 
nhận dầu xuất cảnh.
     Khoảng cách hai tàu chỉ 
còn 100m. Người song hành 
cùng hoa tiêu trong việc 
cập tàu và chỉ huy nối ống 
xuất dầu (MOORING AND 
LOADING MASTER) là anh Vũ 
Khắc Tiến (cùng tên với hoa 
tiêu) thuyền trưởng tàu chứa 
Ba Vì thuộc XN khai thác 
Vietsovpetro. Nguyên thuyền 
trưởng nổi tiếng trong các 
thuyền trưởng Việt Nam mấy 
năm về trước, được đào tạo 
tại trường Đại học Hàng hải 
Nga. Anh đang đứng trước 
mũi tàu để chỉ huy dàn thủy 
thủ nối dây, bắt ống. Chốc 
chốc anh liên lạc bằng máy 
bộ đàm với hoa tiêu, lúc này 
trời nhá nhem tối: Tiến ơi 
(hoa tiêu), khoảng cách hai 
tàu lúc này còn 120m – trớn 
hơi nhiều – Nói tàu dịch vụ 
Sao Mai giữ cho căng dây – 
Đã nhận được dây mồi, tàu 
bắt đầu thu dây – OK. Những 
lời thoại mang ý thức lao 
động cao của người công 
nhân chân chính giữa trời 
biển mênh mông, đáng trân 
trọng làm sao.

     Việc nối hai tàu lại với 
nhau bằng một sợi lin đặc 
biệt, tạo thành một đường 
thẳng. Rồi nối ống bơm 
dầu. (Nhiệm vụ Hoa tiêu 
coi như tạm nghỉ, chờ mấy 
chục tiếng đồng hồ khi tàu 
“ăn no hàng”, Hoa tiêu mới 
điều khiển con tàu tách 
khỏi tàu chứa xuất bến). 
Làm xong công việc của 
mình một cách an toàn, anh 
thở phào nhẹ nhõm, khuôn 

mặt rạng ngời niềm vui. 
Trong quá trình điều khiển 
tàu, tôi thấy anh nghiêm 
trang, đi đứng chững chạc, 
khẩu lệnh dứt khoát. Hết 
xem ra đa lại cầm ống 
nhòm rồi theo dõi máy đo 
tốc độ…, gương mặt đầy tự 
tin, làm cho thuyền trưởng 
và sĩ quan an tâm phó mặc 
con tàu trị giá hàng trăm 
triệu đô la và số phận 30 
thủy thủ cho anh.
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     Một lần khác, tôi lại cùng 
đoàn thủ tục, hoa tiêu và chỉ 
huy bắt ống người Nga lên 
tàu KAOHSIUNG, quốc tịch 
Panama để cặp tàu chứa Chi 
Lăng lấy 57.000 tấn dầu thô. 
Theo kế hoạch tàu cặp xong 
chiều hôm nay để thực hiện 
đúng hợp đồng thưởng 
phạt của Petechim. Gió Tây 
Nam cấp 4 và dòng chảy 
mỗi lúc một mạnh.
     Nghe thuyền trưởng báo 
cáo đã kéo xong 8 đường 
neo lên khỏi mặt biển, Hoa 
tiêu gật đầu trầm tư. Tôi biết 
anh đang suy nghĩ, nhẩm 
tính tìm phương pháp độc 
đáo để điều khiển con tàu 
luồn lách qua ba giàn khoan 
phía trái cách tàu 0,8 hải lý 
và chiếc phao đỏ neo sẵn 
nằm bên phải đường tàu 
cặp Chi Lăng. Tàu tiến đến 
gần cách mục tiêu 300m 
nhưng mũi tàu vẫn còn ở 
120 độ so với lái Chi Lăng. 
Chỉ cần sơ suất nhỏ về kỹ 
thuật điều động, không 
có kinh nghiệm thực tế 
ngoài biển, góc lái và tốc 
độ không hợp lý, tàu rất có 
thể dạt vào giàn khoan hay 
đâm vào lái Chi Lăng. Anh 
thận trọng cho tàu đi giữa 
giàn khoan và phao tiến vào, 

cũng lúc này tàu Chi Lăng 
quay đuôi theo dòng chảy. 
Anh vận dụng kinh nghiệm 
tích lũy 26 năm trong nghề 
hoa tiêu để điều khiển tình 
huống phức tạp này. Rồi khi 
tàu nhích theo đuôi tàu Chi 
Lăng buộc được dây cũng là 
lúc đồng hồ chỉ đúng 19h15’. 
Buồng lái bật đèn sáng 
trưng, tôi nhìn rõ trán anh 
lấm tấm mồ hôi. Anh khiêm 
tốn mỉm cười, đôi mắt sáng 
lên niềm vui thầm lặng. 
Viên thuyền trưởng khó tính 
người Philippines đến bắt 
tay anh tỏ vẻ thán phục. Đó 
là anh Phan Trọng Thiện, 
quê ngoài Nghệ, một hoa 
tiêu đầy bản lĩnh. Anh làm 
hoa tiêu cặp tàu giỏi, nhưng 
anh đã không làm hoa tiêu 
cho một trong những anh 
em trong đoàn thủ tục 
chúng tôi được se duyên kết 
tóc với cô con gái đầu xinh 
đẹp của anh, (đang học năm 
thứ năm trường Đại học Y) 
để tháng sau cô gái bước 
lên xe hoa. Làm cho ai nấy 
tiếc ngẩn ngơ và thầm khen 
chàng nào làm rể hoa tiêu. 
Tuy nhiên vẫn còn hi vọng 
được làm rể anh vì còn một 
cô con gái út đang học năm 
thứ 2 đại học…

CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN 
… HOA TIÊU
     Sau khi tốt nghiệp Đại 
học Hàng hải phải “điếu 
đóm” cho các bậc đàn anh 
trong nghề từ 3 đến 5 năm, 
vừa học lý thuyết vừa đi 
thực tế mới đủ “tư cách” 
thi hoa tiêu hạng chót là 
hạng 3, hạng này chỉ dẫn 
dắt tàu có chiều dài 115m 
trở xuống. Ba năm sau thi 
lên hoa tiêu hạng 2, chỉ 
dẫn tàu 145m trở xuống. Ba 
năm nữa thi lên hoa tiêu 
hạng 1, chỉ dẫn tàu 170m 

trở xuống và ba năm tiếp 
theo thi lên ngoại hạng, 
dẫn dắt cho tất cả các 
loại tàu, không khống chế 
chiều dài và mớn nước 
đăng ký. (Nhưng muốn thi 
lên các hạng bậc, ngoài 
làm tốt công tác chuyên 
môn ra, còn phải tham gia 
tích cực các hoạt động 
khác). Tất cả các cuộc thi 
lên hạng đều do Cục Hàng 
hải Việt Nam tổ chức. Thế 
là kể từ lúc tốt nghiệp Đại 
học Hàng hải cho đến khi 
trở thành hoa tiêu ngoại 

hạng, phải phấn đấu không 
ngừng ít nhất là 20 năm liên 
tục, mới khẳng định mình 
với nghề và đồng nghiệp, 
nếu “thuận buồm xuôi gió”.
     Được biết, mấy năm qua 
mặc dù khối lượng công việc 
rất lớn nhưng Công ty Hoa 
tiêu khu vực I đã tạo điều 
kiện cho tất cả các anh em 
hoa tiêu ngoại hạng thay 
nhau sang tu nghiệp ở Úc 
hay ở Pháp, để tay nghề siêu 
hạng của hoa tiêu Việt Nam 
sánh ngang với hoa tiêu khu 
vực và quốc tế.



151

     Kỷ niệm buồn, vui của 
các anh mấy chục năm 
trong nghề hoa tiêu kể sao 
cho hết. Những năm tháng 
giặc Mỹ leo thang đánh phá 
miền Bắc ác liệt, người hoa 
tiêu chẳng khác gì người 
lính thực thụ. Họ dũng 
cảm dẫn dắt con tàu vượt 
qua bãi thủy lôi dày đặc và 
bị máy bay Mỹ phát hiện 
ném bom là chuyện như 
cơm bữa. Một ngày tháng 7 
năm 1972, anh Phan Trọng 
Thiện làm hoa tiêu dẫn 
tàu từ Trung Quốc về cảng 
Hải Phòng. Khi qua khu 
vực vịnh Hạ Long bị dính 
thủy lôi nổ chìm tàu, anh bị 
thương điều trị 3 tháng mới 
bình phục.
     Giữa năm 1994, Nguyễn 
Minh Tiến được lệnh dẫn 
tàu dầu đã dỡ hết hàng từ 
cảng Nhà Bè đi Vũng Tàu. 
Trên đường đi, biết bên kia 
khúc cua sông Sài Gòn có 

ghe của ngư dân đánh cá, 
hoa tiêu đề nghị thuyền 
trưởng người Na Uy giảm 
tốc độ máy để căn đúng 
luồng lạch nhưng thuyền 
trưởng không nghe. Tàu tiếp 
tục chạy, do thiếu nước dưới 
lườn, khi qua khúc quanh 
thấy chướng ngại vật rất gần 
tàu không điều khiển được, 
thuyền trưởng hoảng hốt 
buông tay lái (lái thay cho 
thủy thủ lái). Hoa tiêu nhanh 
trí lệnh cho tàu dừng máy, 
nhưng lỡ trớn tàu trôi về hai 
đáy đơm cá rồi dừng lại. Hoa 
tiêu cho lùi máy nên lưới 
không quấn vào chân vịt 
và nhổ đáy đi. Sau khi định 
và thần thấy không hề hấn 
gì, viên thuyền trưởng mới 
phục cách xử lý thông minh 
của người hoa tiêu Việt Nam 
trẻ tuổi. Trong những hiểm 
họa xảy ra cho tàu, người 
hoa tiêu bình tĩnh chọn cái 
thiệt hại rẻ nhất.

TÂM TÌNH VỚI HOA TIÊU
     Khi còn nhỏ, nghe các chú 
bộ đội lái xe chở hàng vào 
chiến trường kể về các cô 
TNXP làm hoa tiêu cho đoàn 
xe ngầm tránh bom tọa độ và 
vượt qua bãi bom an toàn, tôi 
thích thú như nghe kể chuyện 
cổ tích. Thời sinh viên có dịp 
cùng lớp đi tắm biển Thuận 
An, tôi tách xa bạn bè đứng 
lặng một mình hướng ra con 
đường mòn trên biển năm 
nào để tưởng nhớ và tự hào 
những thuyền trưởng - hoa 
tiêu của các con tàu không số 
vận chuyển súng đạn, lương 
thực thuốc men phục vụ cho 
chiến trường miền Nam. Bạn 
tôi là lính quan trắc của một 

đơn vị pháo binh, nay làm hoa 
tiêu mặt đất ở sân bay quốc 
tế Tân Sơn Nhất. Tôi chưa có 
dịp chứng kiến công việc của 
bạn mình. Riêng nghề Hoa 
tiêu trên biển, tôi đam mê từ 
lúc nào chẳng rõ. Tôi vui lây 
niềm vui của các anh mỗi 
khi cặp tàu thành công. Các 
anh đã đóng góp công sức 
không nhỏ của mình cho sự 
phát triển của ngành dầu khí 
non trẻ. Tôi thương cho các 
anh mái đầu đã hai thứ tóc, 
nghề nghiệp đứng chân nơi 
đầu sóng ngọn gió, giấc ngủ 
lắc lư theo nhịp chao con 
tàu, ăn không ngon miệng vì 
bạn nấu không hợp khẩu vị. 
Mỗi khi lên xuống tàu bằng 

thang hay chiếc rọ không ít 
hiểm nguy. Tuổi như các anh 
lẽ ra sớm tối có vợ con chăm 
sóc, chiều tối lai rai với bạn 
bè nơi góc phố ngắm hoàng 
hôn rơi, thế mà… Các anh là 
một trong những thành viên 
đầu tiên tiếp xúc với thuyền 
trưởng mỗi khi lên tàu đến 
mỏ Bạch Hổ mua dầu. Bằng 
tài nghệ điều khiển tàu của 
mình, các anh đã thể hiện tư 
cách và bản lĩnh của người 
Hoa tiêu Việt Nam. Con trai 
tôi năm nay gần 3 tuổi, mỗi 
khi mua đồ chơi cho cháu 
chỉ thích tàu thủy. Có lẽ cháu 
mê nghề sông biển, sau này 
tôi sẽ hướng cho cháu làm 
nghề hoa tiêu  
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7 NĂM LIÊN TỤC PHÁT TRIỂN
     Thành lập ngày 2/6/2008 
với cơ sở vật chất ban đầu 
còn thiếu thốn và lực lượng 
nhân sự mỏng (18 người) 
nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn 
kết, phấn đấu, Công ty Hoa 
tiêu khu vực IX (nay là Công 
ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng 
hải khu vực IX) đã hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được 
giao, không ngừng củng 
cố, phát triển mọi mặt cả về 
quy mô tổ chức lẫn công tác 
Đảng, đoàn thể, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho 
người lao động.
     Trong suốt 7 năm liên tục, 
Công ty đã đáp ứng đầy đủ, 
kịp thời, đảm bảo chất lượng 
an toàn hàng hải, an ninh 

hàng hải và phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường cho nhu 
cầu cung cấp hoa tiêu của 
khách hàng tại khu vực khai 
thác dầu khí phía Nam Việt 
Nam và các tuyến dẫn tàu 
được giao với những kết quả 
đáng tự hào. Số lượt tàu, sản 
lượng khai thác và doanh thu 
luôn vượt mức kế hoạch đề 
ra. Năm 2009, chỉ vừa mới 
đi vào hoạt động, Công ty 
đã dẫn 745 lượt tàu, tăng 
2,34% so với kế hoạch, sản 
lượng khai thác 208.062.560 
(GTxHL) tăng 3% so với kế 
hoạch, thu phí hoa tiêu hơn 
16 tỷ đồng, tăng 7,61% so 
với kế hoạch. Năm 2012, dù 
nền kinh tế gặp nhiều khó 
khăn, ảnh hưởng không nhỏ 
đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp 

nhưng số lượt tàu Công ty 
dẫn vẫn đạt 720 lượt, tăng 
8,27% so với kế hoạch, sản 
lượng khai thác 202.159.480 
(GTxHL), tăng 12,31% và thu 
về hơn 18 tỷ đồng phí hoa 
tiêu, tăng 13,32% so với kế 
hoạch. Năm 2013 và 2014, 
số lượt tàu Công ty dẫn và 
sản lượng khai thác tiếp tục 
vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 
với 736 lượt tàu, sản lượng 
khai thác 209.470.000 (GTxHL) 
năm 2013 và 712 lượt tàu, sản 
lượng khai thác 203.109.000 
(GTxHL) năm 2014. Đặc biệt, 
Công ty không để xảy ra bất 
cứ trường hợp tai nạn, sự cố 
nào do hoa tiêu dẫn tàu. Tất 
cả khách hàng đều tin tưởng 
và hài lòng về thái độ phục 
vụ, chuyên môn nghiệp vụ 
của đội ngũ hoa tiêu Công ty. 

     Được sự quan tâm của 
lãnh đạo các cấp, sau hơn 
1 năm khởi công xây dựng 
(tháng 4/2013), đầu năm 2015, 
Công ty đã về làm việc tại 
trụ sở chính của mình tại số 
279 đường 3/2, phường 11, 
thành phố Vũng Tàu. Công 
ty cũng chính thức trở thành 
Hội viên của Hiệp hội Hoa 
tiêu hàng hải Việt Nam, hoạt 
động quản lý và điều hành 
theo hệ thống quản lý chất 
lượng ISO: 9001-2008 từ ngày 
01/4/2015. Đây cũng là bước 
tiến mạnh mẽ của đơn vị 
trong 7 năm hoạt động, đáp 
ứng được nhu cầu đón nhận 
lớp hoa tiêu mới trẻ hơn, ý 
chí mạnh mẽ hơn về đầu 
quân thay cho lớp hoa tiêu 
đã đến tuổi nghỉ hưu theo 
quy định của Nhà nước.

năm
 Uy tín - An toàn - Chất lượng7

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG 
HẢI KHU VỰC IX ĐƯỢC GIAO NHIỆM 

VỤ CÔNG ÍCH DẪN DẮT TÀU BIỂN RA 
VÀO CÁC KHU VỰC KHAI THÁC DẦU KHÍ 

NGOÀI KHƠI VÙNG BIỂN VIỆT NAM. 
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC KHẮC NGHIỆT, 

TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO, TAI NẠN, CÓ 
THỂ NGUY HIỂM ĐẾN TÍNH MẠNG 

NHƯNG SUỐT 7 NĂM LIỀN KỂ TỪ NGÀY 
THÀNH LẬP ĐẾN NAY, ĐỘI NGŨ HOA 

TIÊU CỦA CÔNG TY LUÔN ĐẢM BẢO UY 
TÍN – AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG, KHÔNG 

ĐỂ XẢY RA BẤT KỲ SỰ CỐ NÀO.

Công ty TNHH MTV
Hoa tiêu hàng hải

khu vực IX

HẢI ÁNH
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GIỮ VỮNG UY TÍN – AN TOÀN – 
CHẤT LƯỢNG
     Để có thể đảm nhận 
nhiệm vụ dẫn tàu ở các 
“cảng không bến” – khu vực 
giàn khoan dầu khí, các hoa 
tiêu phải là những hoa tiêu 
ngoại hạng, dày dạn kinh 
nghiệm, giỏi chuyên môn 
nghiệp vụ, bản lĩnh trước 
khó khăn, thử thách và nhất 
là phải thật sự yêu nghề, tràn 
đầy nhiệt huyết cống hiến. 
Ông Lê Xuân Hồng, Trưởng 
phòng Hoa tiêu – Kế hoạch, 
cho biết: “Điều kiện làm việc 
của hoa tiêu điều động tàu 
tại khu vực giàn khoan rất 
khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng 
của thời tiết, sóng gió, tiếng 
ồn, các chất độc hại của 
dầu mỏ, tiềm ẩn nhiều rủi 

ro, tai nạn, nguy hiểm đến 
tính mạng, thêm vào đó là 
những nguy cơ bất ổn trên 
biển Đông hiện nay. Hơn 
nữa, những khó khăn đó lại 
đi kèm với áp lực công việc 
cao và trọng trách lớn”. Kết 
cấu giàn khoan mang tính 
chất đặc thù mà những con 
tàu ra tiếp nhận dầu thô lại 
có kích thước và trọng tải lớn 
(thường có chiều dài 244m, 
trọng tải 100 ngàn tấn) nên 
chỉ cần một va chạm nhẹ 
cũng có thể gây ra những 
tổn thất nặng nề về kinh tế, 
môi trường, thậm chí cả tính 
mạng. Thế nhưng, việc điều 
động tàu lại phải đảm bảo 
đúng kế hoạch lấy dầu theo 
hợp đồng, chỉ cần chậm một 
vài tiếng là cả dây chuyền 

sản xuất sẽ ngưng hoạt 
động, thiệt hại hàng triệu đô 
la cho đối tác.
     Lắng nghe câu chuyện 
của các hoa tiêu trực tiếp 
dẫn tàu nơi “cảng không 
bến”, chúng tôi mới hình 
dung và thầm cảm phục 
những con người quả cảm, 
sáng tạo, đem hết tài năng, 
bản lĩnh và kinh nghiệm để 
hoàn thành nhiệm vụ, bất 
chấp những khó khăn, thử 
thách. Hoa tiêu Lê Thanh 
Phong tâm sự: “Ở khu vực 
giàn khoan, lằn ranh an 
toàn – mất an toàn rất 
mỏng manh mà hướng 
sóng, hướng gió lại không 
ngừng thay đổi. Nguyên tắc 
cập buộc tàu là hướng gió 
và dòng nước thuận chiều. 

Tuy nhiên, đó là điều kiện 
lý tưởng, còn trên thực tế, 
nhiều khi gió và nước tạo 
thành góc 40 – 500 , rất khó 
xoay chuyển tàu. Chúng 
tôi phải tính toán kỹ lưỡng 
phương án cập buộc và quan 
trọng là quyết định đúng 
thời điểm điều động tàu an 
toàn, thường là trước khi 
tàu xoay 180o hoặc khi tàu 
xoay gần xong lúc trời còn 
sáng”. Hoa tiêu Phan Minh 
Tuấn, Phó Trưởng phòng 
Hoa tiêu – Kế hoạch cho biết 
thêm: “Khi thời tiết sóng gió 
bất thường là lúc người hoa 
tiêu cần phải tỉnh táo và bản 
lĩnh nhất. Chúng tôi phải 
tìm ra thời gian “cửa sổ”, lúc 
thời tiết ổn hơn một chút để 
quyết định cập buộc. Sau 

khi tính toán xong, hoa tiêu 
còn phải thuyết phục được 
thuyền trưởng, đại diện mỏ 
và thuyền trưởng tàu lai dắt 
về phương án điều động tàu 
của mình. Nếu không tính 
toán chính xác, không có bản 
lĩnh, khả năng thuyết phục 
và tinh thần trách nhiệm 
cao thì chúng tôi không thể 
làm được điều ấy. Hơn nữa, 
khu vực giàn khoan có quy 
định cập buộc tàu trước 18 
giờ. Nhưng đôi khi, hoa tiêu 
phải quyết định cập tàu tối 
vì khoang chứa dầu cố định 
nổi trên biển đã đầy, cần phải 
hút dầu sang tàu nếu không 
toàn bộ dây chuyền sản xuất 
phải ngưng hoạt động. Lúc 
đó, trách nhiệm đặt nặng 
lên vai hoa tiêu nhưng nếu 
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cập buộc và hút dầu thành 
công, đối tác sẽ rất vui mừng. 
Chẳng hạn, tôi đã cập buộc 
tàu Maria Princess, quốc tịch 
Liberia, để tàu hút dầu trong 
2 tiếng từ 17h20’ đến 19h06’ 
ngày 13/7/2012, tại khu vực 
mỏ Bạch Hổ, chỉ cách giàn 
khoan 1 hải lý, giúp khách 
hàng thực hiện đúng hợp 
đồng, không bị thiệt hại về 
tài chính”. 
     Bên cạnh niềm vui từ 
những thành quả lao động, 
mang lại lợi ích lớn cho khách 
hàng, các hoa tiêu dẫn tàu 
dầu cũng chịu khá nhiều 
thiệt thòi so với các hoa 
tiêu dẫn tàu ở các khu vực 
khác. Không chỉ khó khăn, 
thử thách bởi điều kiện làm 
việc khắc nghiệt, yêu cầu, áp 

lực cao, họ còn phải hy sinh 
thời gian dành cho gia đình, 
người thân, tìm cách hòa 
hợp và thích nghi với những 
phong tục, tập quán của các 
nền văn hóa khác nhau trên 
các con tàu đa quốc tịch. 
Hoa tiêu Ngô Văn Tuấn kể 
với chúng tôi anh đã từng bị 
mẩn đỏ khắp người vì nước 
biển đục, ăn cơm nấu chung 
với bơ nhưng hạt gạo còn 
sống, vừa sượng vừa ngấy, rất 
khó ăn. Hoa tiêu dẫn tàu trên 
các luồng khác thường đi về 
trong ngày nhưng với hoa 
tiêu dẫn tàu dầu, chuyến đi 
nhanh nhất cũng mất 2 ngày, 
còn khi bão tố, hoa tiêu phải 
lênh đênh trên biển 8 – 10 
ngày, thậm chí phải ăn Tết 
một mình giữa đại dương. 

Những lúc như vậy, anh em 
hoa tiêu không khỏi chạnh 
lòng, nhớ đất liền, nhớ gia 
đình. Nhưng với tinh thần 
trách nhiệm, tình yêu nghề, 
mối dây đoàn kết, gắn bó 
giữa các đồng nghiệp và sự 
quan tâm chu đáo của ban 
lãnh đạo Công ty, họ đã vượt 
qua mọi thử thách, gian khó 
để luôn luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của người hoa 
tiêu nơi đầu sóng, ngọn gió.
     Ông Nguyễn Minh Tiến, 
Giám đốc Công ty Hoa tiêu 
hàng hải khu vực IX, không 
khỏi tự hào khi nói đến đội 
ngũ hoa tiêu ngoại hạng 
của Công ty cùng những 
thành tích đáng kể mà họ 
đã đạt được trong suốt 7 
năm qua. Ông khẳng định: 

“Nhưng chúng tôi không 
hề tự mãn, tự bằng lòng với 
chính mình. Dù đã là hoa 
tiêu ngoại hạng, đã nhiều 
năm dẫn tàu trọng tải lớn, 
với đủ mọi điều kiện khó 
khăn, thử thách nhưng lúc 
nào chúng tôi cũng không 
ngừng học hỏi, đúc rút kinh 
nghiệm từ thực tiễn để mỗi 
ngày một vững vàng hơn 
trên biển, đảm bảo uy tín, 
chất lượng, an toàn và sự 
hài lòng của đối tác. Công 
ty rất quan tâm đến công 
tác đào tạo, có riêng một 
bộ nguyên tắc cập buộc và 
thường xuyên trao đổi, cập 
nhật những trường hợp, tình 
huống mới, tổ chức các hội 
nghị, hội thảo chuyên đề về 
an toàn cập buộc”.

     Có thể nói rằng, bí quyết 
giữ vững thành tích 7 năm 
uy tín, an toàn, chất lượng 
của Công ty Hoa tiêu hàng 
hải khu vực IX chính là định 
hướng phát triển đúng đắn, 
sáng suốt của ban lãnh đạo 
cùng sự hy sinh, đoàn kết, cố 
gắng không ngừng của tập 
thể CBNCV Công ty, đặc biệt 
là đội ngũ hoa tiêu ngoại 
hạng. Không dừng bước 
trước gian khổ, thử thách, 
không tự mãn, tự hài lòng 
với kết quả đạt được, cùng 
nhau phấn đấu, lao động, 
sáng tạo vì sự phát triển 
chung, Công ty sẽ tiếp tục 
phát huy được thế mạnh, 
truyền thống, vươn lên 
khẳng định thương hiệu ở 
những tầm cao mới 
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 Xây cho hải đăng Trường Sa

 vững mãi
KHI HAI MIỀN CỦA ĐẤT NƯỚC CÒN CẮT CHIA BỞI CHIẾN TRANH, 
ĐÃ CÓ NHỮNG THẾ HỆ THỢ XÂY HĂNG SAY XÂY DỰNG NÊN 
NHỮNG CÔNG TRÌNH MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG MIỀN BẮC XHCN 
VÀ HẰNG ƯỚC MONG MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG, 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC ĐỂ CÓ THỂ ĐI KHẮP MỌI MIỀN CỦA 
TỔ QUỐC XÂY NHỮNG NGÔI NHÀ TƯƠNG LAI. ĐÓ LÀ HÌNH ẢNH 
ĐẸP VỀ THẾ HỆ CHA ANH ĐI TRƯỚC ĐƯỢC KHẮC HỌA BỞI NGƯỜI 
NHẠC SĨ TÀI HOA PHAN HUỲNH ĐIỂU. VÀ DƯỜNG NHƯ, NHỮNG 
HÌNH ẢNH ẤY ĐANG ÂM THẦM ĐƯỢC VẼ TIẾP BỞI NHỮNG CÁN 
BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG 
TRÌNH HÀNG HẢI MIỀN NAM, NHỮNG NGƯỜI XÂY CHO HẢI 
ĐĂNG TRƯỜNG SA VỮNG MÃI. 

NHẬT MINH       NGỌC NAM

Hải đăng Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa.

Công ty Cổ phần 
Xây dựng công 
trình hàng hải 
miền Nam trước 

đây là Công ty TNHH MTV 
Xây dựng công trình hàng 
hải miền Nam, trực thuộc 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
(tiền thân là Xí nghiệp 
Xây dựng công trình 251, 
thành lập năm 2006) thành 
công ty cổ phần từ ngày 
29/01/2015. Với các lĩnh vực 
hoạt động chính: Xây dựng, 

sửa chữa, bảo dưỡng các 
công trình phục vụ công 
tác vận hành hệ thống báo 
hiệu đèn biển và hệ thống 
báo hiệu hàng hải luồng 
tàu biển; Xây dựng, sửa 
chữa công trình dân dụng 
và công nghiệp phục vụ 
ngành hàng hải; Xây dựng, 
sửa chữa, bảo dưỡng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bảo 
đảm an toàn hàng hải; Thiết 
kế công trình cảng – đường 
thủy; Giám sát công tác xây 
dựng và hoàn thiện công 

trình thủy…, 9 năm qua, CB-
CNV Công ty đã hoàn thành 
xuất sắc nhiều công trình 
trọng điểm, đòi hỏi kỹ thuật 
cao của ngành mà nổi bật 
nhất là các công trình xây 
dựng và sửa chữa ở quần 
đảo Trường Sa, nơi tuyến 
đầu Tổ quốc. Mỗi công trình 
là một trải nghiệm không 
thể nào quên trong cuộc đời 
CBCNV Công ty để rồi từ đó 
họ trưởng thành hơn, gắn 
bó với nghề hơn và thêm 
yêu quê hương, đất nước.
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Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa được thi công năm 2009.

SÓNG GIÓ TRƯỜNG SA LỚN
     Trường Sa Lớn là đảo đầu 
tiên trong khu vực quần đảo 
Trường Sa Công ty được giao 
nhiệm vụ xây dựng trạm hải 
đăng vào năm 2009. Và đúng 
như những gì ông cha ta 
thường nói: “Vạn sự khởi đầu 
nan”, việc tiến hành thi công 
trạm hải đăng Trường Sa 
Lớn gặp rất nhiều khó khăn, 
thử thách. Từ bản vẽ thiết 
kế của Viện xây dựng công 
trình biển (Đại học Xây dựng) 
đến thực tế thi công và hoàn 
thành là cả một quá trình với 
biết bao mồ hôi, công sức 
của CBCNV Công ty.
     Khó khăn đầu tiên có lẽ 
phải kể đến quá trình vận 
chuyển vật tư, máy móc, thiết 
bị từ đất liền ra đảo. Khi trời 
êm, biển lặng, tàu có thể vận 
chuyển theo đúng lịch trình. 
Nhưng khi thời tiết xấu, mưa 
bão, sóng to, gió lớn, việc 

vận chuyển gặp không ít trắc 
trở. Tàu phải neo đậu trú bão 
hoặc di chuyển theo cung 
đường vòng, xa hơn để đến 
đảo. Những lúc như vậy, dù 
có sốt ruột đến mấy, những 
công nhân xây dựng công 
trình cũng chỉ biết chờ đợi và 
thầm mong trời quang, mây 
tạnh để tàu cập đảo an toàn 
rồi nhanh chóng tập kết vật 
tư, chuẩn bị thi công.
     Anh Nguyễn Y Vận, Phó 
Trưởng phòng Kỹ thuật của 
Công ty cho biết: “Không 
như những công trình trên 
đất liền thường bằng phẳng, 
địa hình xây dựng hải đăng 
Trường Sa Lớn khá phức 
tạp, vừa nằm ngay sát biển 
lại ở trên rìa của các rạn san 
hô. Để có thể đào móng, 
đóng cọc, xây bờ kè, anh 
em chúng tôi phải sử dụng 
một khối lượng lớn đá hộc, 
bao cát chắn. Đã thế, chúng 

tôi còn phải canh theo con 
nước, tranh thủ từng phút 
một. Có khi cả ngày, chúng 
tôi chỉ có thể thi công được 
vài tiếng, rồi phải nghỉ vì 
sóng lên”. Khi móng và bờ kè 
xây xong, đến giai đoạn cất 
trạm, họ lại trực tiếp đối mặt 
với những cơn gió lớn ở độ 
cao chênh vênh (tháp đèn 
Trường Sa Lớn cao 32m) giữa 
bốn bề trời biển. Nếu không 

có tay nghề vững vàng và 
lòng dũng cảm, kiên cường 
thật khó để họ có thể hoàn 
thành được công việc, vừa 
đảm bảo chất lượng công 
trình vừa đảm bảo an toàn 
lao động. Ngắm nhìn hải 
đăng đầu tiên do chính bàn 
tay và khối óc của anh em 
Công ty xây dựng vươn cao 
giữa vùng trời, vùng biển 
của Tổ quốc, bao thử thách, 

hiểm nguy của 6 tháng trời 
thi công ròng rã bỗng như 
tan biến, lòng mỗi người 
lâng lâng niềm vui sướng và 
tự hào khó tả. Kể từ đây, tàu 
thuyền qua lại đảo Trường 
Sa Lớn sẽ hành hải an toàn. 
Và cũng kể từ đây, sẽ có 
thêm một cột mốc vững 
chãi, khẳng định chủ quyền, 
quyền chủ quyền biển đảo 
của Việt Nam với thế giới.
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CHEO LEO GIỮA BIỂN TRỜI ĐÁ LÁT
    Hải đăng Đá Lát nằm ở cực 
Tây quần đảo Trường Sa. Từ 
xa nhìn lại, trạm đèn chỉ là 
một cái tháp bằng sắt lênh 
khênh, đứng chơ vơ giữa bốn 
bề mênh mông sóng nước. 
Qua thời gian và những khắc 
nghiệt của điều kiện khí hậu, 
thời tiết, nhiều thanh sắt, đầu 
nối thanh ngang cầu thang 
đã hoen gỉ, cần phải sửa chữa, 
duy tu để tháp đèn đứng 
vững và đảm bảo an toàn cho 
những anh em công nhân 
gác đèn biển nơi đây. Ngay 
khi nhận nhiệm vụ, CBCNV 
Công ty Xây dựng công trình 

hàng hải miền Nam đã xác 
định được mức độ gian khổ 
và nguy hiểm khi tiến hành 
sửa chữa, gia cố trên tháp 
đèn có độ cao 40m giữa biển 
khơi, thế nhưng, không một 
phút chần chừ, 8 cán bộ, 
công nhân Công ty nhanh 
chóng xách ba lô lên đường 
ra đảo. Anh Nguyễn Duy Luật 
-  Chủ tịch Công đoàn, Đội 
Trưởng Đội công trình giải 
thích rằng: “Với những người 
làm xây dựng, an toàn – chất 
lượng công trình là trên hết, 
hơn nữa, tại trạm, lại có anh 
em, đồng chí của mình sống 
và làm việc, bảo đảm cho hải 

đăng thắp sáng, giúp tàu 
thuyền hành hải an toàn và 
góp phần bảo vệ biển đảo 
của Tổ quốc, vậy thì, không 
có lý do gì để mình chần 
chừ, suy nghĩ, không có khó 
khăn, nguy hiểm nào khiến 
mình bỏ cuộc”.
    4 tháng sửa chữa, gia cố hải 
đăng Đá Lát vào năm 2010 là 
4 tháng thật sự chiến đấu của 
những cán bộ kỹ thuật, công 
nhân xây dựng của Công ty. 
Họ thường xuyên phải treo 
mình chơi vơi ở độ cao 30 – 
40m so với mặt nước biển, 
phải dừng sức người kéo thủ 
công từng thanh sắt nặng 

200 – 300kg và không lúc 
nào được lơi là, mất cảnh giác 
trước từng thay đổi nhỏ của 
sóng, của gió để kịp thời neo 
giữ các thanh sắt, đảm bảo an 
toàn cho công trình và cho 
cả tính mạng của bản thân, 
đồng đội. 
    Công việc đã gian khổ, 
nguy hiểm mà điều kiện 
sinh hoạt cũng vất vả, khó 
khăn trăm bề. “8 cán bộ, 
công nhân công ty cùng 
với 4 công nhân gác đèn 
biển chia nhau ở trong căn 
phòng vỏn vẹn 28m2. Thức 
ăn chủ yếu là đồ hộp, đồ 
khô. Nước ngọt tại trạm thì 

cực hiếm. Ai cũng phải dùng 
hết sức tiết kiệm, ưu tiên cho 
nấu ăn và đun nước uống. 
Những ngày nắng đẹp, mỗi 
người một công một việc, 
hăng say quên cả khổ cực. 
Nhưng những ngày mưa 
bão, biển động, 12 con người 
đứng không được, ngồi cũng 
không yên, gió giật khiến 
tháp rung lắc, sóng lớn tạt 
nước ướt hết cả phòng. 
Những lúc như vậy, thấy 
mình bản lĩnh hơn, thấy 
công việc mình làm thêm ý 
nghĩa hơn và thấy tình anh 
em, đồng chí đáng giá vô 
cùng”, anh Luật tâm sự.

Sửa chữa, gia cố hải đăng Đá Lát (2010).
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ĂN TẾT NƠI ĐẢO XA
     Đi xây dựng những công 
trình nơi hải đảo xa, thật 
khó để biết trước lịch trình 
chính xác cho mọi thứ từ 
khi thi công công trình 
đến ngày trở về nhà. Anh 
Mai Viết Thuật, Phó Giám 
đốc Công ty kiêm Trưởng 
phòng Kỹ thuật, nhớ lại: 
“Khi đội chúng tôi xây dựng 
hải đăng Sinh Tồn năm 
2011, do điều kiện đảo xa 
khắc nghiệt, tiến độ hoàn 
thành công trình bị chậm 
so với dự định. Đến khi trạm 
đèn hoàn thành, thì tàu Hải 
Đăng 05 ra tiếp tế lương 
thực và đưa công nhân 
đèn biển ra các đảo thay ca 
lại gặp trục trặc, hỏng máy 
giữa đường, không thể tiếp 
tục hành trình đến Sinh Tồn. 
Tâm lý con người khi đi xa 
công tác, hoàn thành công 
việc là ai cũng muốn trở về 
nhà ngay. Lúc đó, Tết Nguyên 
đán cũng sắp đến gần. Vậy 
mà, chúng tôi phải ở lại đảo, 
trong khi, lương thực đã cạn 
kiệt. Đây thật sự là một thử 

thách tinh thần với toàn đội.
Có gì khổ sở hơn là chờ đợi, 
mong ngóng và cô đơn?”
     Thế nhưng, cái Tết ở đảo 
Sinh Tồn, xa đất liền hàng 
trăm hải lý đã trở thành 
một kỷ niệm khó quên với 
đội thi công công trình hải 
đăng Sinh Tồn. Anh em 
được các đồng chí bộ đội sẻ 
chia lương thực, quan tâm, 
động viên những lúc khó 
khăn, thiếu thốn. Ở trong 
đất liền, Công ty cũng hàng 
ngày gọi điện thăm hỏi, 
nhanh chóng gửi nhu yếu 
phẩm, các hương vị ngày 
Tết ra đảo. Tình cảm ấm áp 
của đồng đội, đồng chí, của 
người thân, bạn bè đã làm 
đầy thêm không khí ngày 
Tết, xóa mờ khoảng cách địa 
lý giữa hải đảo và đất liền, 
thắp lên niềm tin yêu con 
người và cuộc đời trong trái 
tim của mỗi người. 
     Có câu nói rằng: Hạnh phúc 
là mỗi chuyến đi. Những CBC-
NV Công ty cổ phần Xây dựng 
công trình hàng hải miền Nam 
có lẽ là những người cảm 

nhận được sâu sắc nhất câu 
nói đó. Họ đã kế tục truyền 
thống của những thế hệ cha 
anh đi trước, vượt qua bao khó 
khăn, thử thách, hiểm nguy để 
xây nên những ngọn hải đăng 
vững mãi, góp phần cùng 
Tổng công ty BĐATHHMN 
thiết lập và duy trì môi trường 
an toàn hàng hải cho những 
chuyến tàu bình yên trên biển, 
đồng thời, đóng góp vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. Mỗi bước chân họ đi, 
mỗi công trình họ xây mới 
như vang lên Bài ca xây dựng: 

“Bạn đời ơi!
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng 
chúng tôi
Những người thợ xây, tin yêu 
cuộc đời mới
Trong khói bom, dưới ánh 
trăng, suốt bốn mùa
Tôi vẫn xây, tiếng hát vui
cho chúng tôi, tiếng hát vui 
cho các bạn...
Cho ngày nay, cho ngày 
mai, cho muôn đời sau...
Cho ngày nay, cho ngày 
mai, cho muôn đời sau...” H
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Công ty cổ phần 
Thiết bị báo hiệu 
hàng hải miền 
Nam nằm chung 

trong khu hậu cứ bảo 
đảm an toàn hàng hải của 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam, đường 30/4, phường 

11, TP. Vũng Tàu. Mặc dù 
cơ sở hạ tầng vẫn còn 
ít nhưng chính nơi đây 
lại là cái nôi nuôi dưỡng 
những con người yêu 
nghề, say mê sáng tạo để 
từ đó nhiều sáng kiến hay, 
nhiều công trình khoa 
học có ích ra đời.

Say mê lao động

sáng tạo

MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU ẤN TƯỢNG 
KHI CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM CÔNG TY 
CỔ PHẦN THIẾT BỊ BÁO HIỆU HÀNG 
HẢI MIỀN NAM, ĐÓ LÀ NIỀM SAY MÊ 
LAO ĐỘNG, SÁNG TẠO TOÁT LÊN TỪ 
ÁNH MẮT, GIỌNG NÓI VÀ NHỮNG 
CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM 
RA TỪ BÀN TAY, KHỐI ÓC CỦA TẬP THỂ 
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN NƠI ĐÂY.

HOÀNG ÁNH       NGỌC NAM

Công ty CP Thiết bị
báo hiệu hàng hải miền Nam
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ĐÈN BIỂN KÉP “THÔNG MINH”
     Kể từ khi những ngọn hải 
đăng đầu tiên được người 
Pháp xây dựng ở nước ta hơn 
100 năm trước cho đến ngày 
nay, hệ thống vận hành đèn 
biển luôn bao gồm đèn chính 
và đèn phụ, lắp đặt độc lập 
với nhau. Đèn chính vận hành 
liên tục mỗi đêm với tầm hiệu 
lực chiếu sáng quy định, đảm 
bảo an toàn cho tàu thuyền 
qua lại. Nếu có sự cố xảy ra với 
đèn chính, người vận hành 
phải xử lý kịp thời, chuyển 
sang dùng đèn phụ bất kể 
mọi điều kiện thời tiết sóng 
gió, bão tố, đồng thời phải 
thông báo ngay về cho đơn vị 
quản lý để ra thông báo hàng 
hải gửi các đơn vị liên quan 
và tàu thuyền lưu thông 
trên biển vì đèn phụ có tầm 
hiệu lực thấp hơn đèn chính, 
tầm chiếu sáng cũng bị che 
khuất đi một phần. Việc bảo 
dưỡng, sửa chữa đèn biển 
cũng khá tốn kém và khó 
khăn vì hầu hết vật tư phải 
nhập từ nước ngoài.
     Xuất phát từ thực tế đó, 
với sự hỗ trợ của Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam, các kỹ sư 
của Công ty đã tích cực tìm 
tòi, nghiên cứu, cho ra đời 

loại đèn biển kép với đặc 
tính chớp phù hợp với tiêu 
chuẩn quốc tế cũng như 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về báo hiệu hàng hải được 
ban hành tại QCVN20:2010/
BGTVT theo Thông tư số 
17/2010/TT-BGTVT ngày 
05/7/2010của Bộ GTVT. 
Đồng thời, tích hợp hệ 
thống giám sát từ xa sử 
dụng công nghệ GSM và 
phần mềm giám sát dựa 
trên ứng dụng web, vận 
hành theo mô hình hàng hải 
điện tử mà Tổ chức hàng hải 
quốc tế IMO đề ra. 
     Đây được xem là loại đèn 
biển “thông minh” được bố 
trí 2 hệ thống chiếu sáng 
có tâm sáng đồng trục theo 
phương thẳng đứng và có 
đặc tính kỹ thuật tương 
đương nhau. Trong trường 
hợp hệ thống chiếu sáng 1 
có sự cố không hoạt động, 
bộ GSM nhắn tin về số trung 
tâm báo cáo và 1 phút sau 
bộ xử lý trung tâm sẽ kích 
hoạt cho hệ thống chiếu 
sáng 2 hoạt động. Lúc này 
bộ GSM cũng nhắn tin về 
trung tâm thông báo hệ 
thống chiếu sáng 2 bắt đầu 
hoạt động. Khi hệ thống 
chiếu sáng 2 hoạt động, 

ta có thể tháo toàn bộ hệ 
thống chiếu sáng 1 ra để 
kiểm tra, sửa chữa mà không 
làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của hệ thống chiếu 
sáng 2. Điều này vừa giúp 
giảm chi phí vận hành, chủ 
động hơn trong việc bảo trì, 
sửa chữa với một số thiết bị, 
linh kiện trong nước có thể 
tự xản xuất và quan trọng 
nhất là duy trì được tầm 
hiệu lực chiếu sáng ổn định, 
không làm ảnh hưởng đến 
việc lưu thông của các tàu 
thuyền trên biển, tiết kiệm 
2 lần chi phí ra thông báo 
hàng hải.
     “Hiện nay, hệ thống đèn 
biển kép đã được vận hành 
thử nghiệm tại trạm hải 
đăng Đại Lãnh (Phú Yên), 
Hồ Tàu (Trà Vinh), Cao Trạng 
(Vũng Tàu) và chúng tôi 
đang tiếp tục hoàn thiện sản 
phẩm này với mục tiêu ứng 
dụng rộng rãi tại tất cả các 
trạm hải đăng và đưa sản 
phẩm ra cạnh tranh với thị 
trường quốc tế trong 2 năm 
tới”  – Kỹ sư Lê Văn Tuấn, 
Trưởng phòng Kế hoạch kỹ 
thuật vật tư của Công ty cho 
chúng tôi biết bằng đôi mắt 
ánh lên niềm vui và giọng 
nói đầy nhiệt huyết.
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TÍN HIỆU CHỚP ĐỒNG BỘ
     Còn chưa hết ấn tượng 
về đèn biển kép “thông 
minh”, chúng tôi lại bị cuốn 
hút vào sáng kiến “Tạo tín 
hiệu chớp đồng bộ thông 
qua tín hiệu vệ tinh GPS”. 
Dù còn đang trong giai 
đoạn nghiên cứu nhưng 
với sự trình bày dễ hiểu 
và sinh động từ ông Ngô 
Văn Hồng, Giám đốc Công 
ty, một trong những cánh 
chim đầu đàn về kỹ thuật, 

gắn bó hơn 20 năm với 
nghề bảo đảm an toàn 
hàng hải, chúng tôi như 
thấy trước mắt mình là các 
tuyến luồng và cơ chế vận 
hành của các thiết bị hàng 
hải trên luồng. Hiện, các 
báo hiệu lắp đặt trên các 
tuyến luồng rất đa dạng 
và thực hiện đặc tính chớp 
độc lập với nhau. Sáng kiến 
“Tạo tín hiệu chớp đồng 
bộ thông qua tín hiệu vệ 
tinh GPS” sẽ tạo ra 1 hành 

lang ánh sáng dọc theo 
các tuyến luồng vào ban 
đêm, giúp tàu thuyền dễ 
quan sát, định hướng tàu di 
chuyển đúng luồng, đảm 
bảo an toàn hơn trong quá 
trình hành hải. 24 bóng đèn 
Led siêu sáng, có thể thay 
đổi màu sắc ánh sáng đèn 
(xanh, trắng, đỏ, vàng…) và 
chớp đúng chu kỳ, tiêu thụ 
ít năng lượng mà không 
phụ thuộc vào khoảng cách 
các phao báo hiệu, không 

bị ảnh hưởng bởi các tín 
hiệu của môi trường xung 
quanh. Ông Hồng cho biết 
thêm, việc thiết kế chế tạo 
thiết bị báo hiệu dẫn luồng 
chớp đồng bộ qua tín hiệu 
vệ tinh GPS còn giúp Công 
ty chủ động trong công 
nghệ chế tạo, từng bước 
nội địa hóa khâu sản xuất 
các thiết bị báo hiệu hàng 
hải với giá thành hợp lý, 
cung cấp cho ngành, tiết 
kiệm ngoại tệ nhập thiết bị.
     Năm 2015, Công ty chính 
thức được Nhà nước thoái 
vốn để chuyển sang hoạt 
động theo mô hình mới đó 
là Công ty cổ phần Thiết 
bị báo hiệu hàng hải miền 
Nam theo Luật Doanh 
nghiệp. Do ngành nghề 
đăng ký kinh doanh ban 
đầu chủ yếu phục vụ dịch 
vụ công ích bảo đảm hàng 
hải nên khi mới chuyển đổi 
mô hình hoạt động, Công 
ty gặp không ít khó khăn 
về cơ cấu tổ chức, đặc biệt 
trong lĩnh vực tìm công 
ăn việc làm trong điều 
kiện kinh tế thị trường. Tuy 

nhiên, được sự đồng thuận 
giúp đỡ của Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, Công ty đã từng 
bước khắc phục được khó 
khăn và đề ra được chiến 
lược phát triển trong tương 
lai, đó là: Phát triển toàn 
diện hệ thống thiết bị báo 
hiệu hàng hải đồng bộ theo 
hướng hiện đại hóa, ứng 
dụng các tiến bộ khoa học 
công nghệ tiên tiến, chủ 
động trong sản xuất cung 
ứng thiết bị thay thế khi có 
sự cố, đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu về cung cấp hạ 
tầng hỗ trợ hàng hải theo 
khuyến cáo của các hiệp 
hội, điều ước quốc tế mà 
nước ta đã ký kết, gia nhập.
Với định hướng rõ ràng, cụ 
thể cùng tình yêu nghề và 
lòng say mê sáng tạo của 
CBCNV, chúng tôi tin rằng 
Công ty sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, đưa ra các dòng sản 
phẩm hiện đại, có tính cạnh 
tranh trên thị trường, tìm 
kiếm thêm nhiều đối tác 
tiềm năng để hợp tác, cùng 
phát triển 
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Báo hiệu hàng hải trên luồng Phú Quý .
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Công ty Cổ phần Cơ 
khí hàng hải miền 
Nam là đơn vị có 
truyền thống gần 

40 năm về thiết kế, đóng 
mới, sửa chữa, bảo dưỡng 
các phao báo hiệu hàng 
hải, phao neo đậu tàu, các 
phương tiện thủy và sản 
phẩm cơ khí… Trải qua các 
thời kỳ hình thành và phát 
triển, nhất là giai đoạn từ 
năm 2005 đến nay, cùng với 
sự lớn mạnh của Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, Công ty đã có 
những thay đổi đáng kể: Cơ 
sở vật chất từng bước được 
đầu tư, bổ sung, cải thiện, 
đáp ứng nhiệm vụ chuyên 
ngành cơ khí, vấn đề an 
toàn và chất lượng được đặt 
lên hàng đầu, trở thành yếu 
tố tiên quyết cho sự thành 
công của Công ty.

AN TOÀN LÀ NỀN TẢNG
     Công việc thường xuyên 
tiếp xúc với máy móc, có khi 
phải thao tác trong không gian 
nhỏ hẹp, buồng kín nên cơ 
khí được xếp vào một trong 
những ngành nghề độc hại 
và có nguy cơ mất an toàn lao 
động cao. Ý thức được điều đó, 
Công ty xác định lấy an toàn 
làm nền tảng cho sự phát triển. 
Mọi CB-CNV đều phải tuân thủ 
nghiêm ngặt quy định về an 
toàn. Công ty trang bị đầy đủ 
bảo hộ cho người lao động 
từ quần áo, giày, bao tay, mặt 
nạ, kính chuyên dụng… theo 
đúng quy định về danh mục 
trang bị phương tiện bảo vệ 
cá nhân cho lao động làm 
nghề, công việc có yếu tố nguy 
hiểm độc hại của Nhà nước, 
ngoài ra do đặc thù công việc 
thường xuyên làm việc trong 
các khoang két tàu, buồng kín 

thân phao nên Công ty còn 
trang bị thêm mặt nạ phòng 
độc có lắp ống thở riêng 
giúp người công nhân  có 
thể làm việc trong điều kiện 
độc hại, thiếu không khí như 
khoang két của tàu hay trong 
thân phao mà vẫn an toàn. 
Đối với mỗi máy công cụ đều 
có bảng hướng dẫn sử dụng 
cho từng loại máy để người 
lao động vận hành đúng quy 
trình và đảm bảo an toàn. 
     Khách hàng hay khách 
tham quan khi vào xưởng 
cũng phải thực hiện đúng các 
quy định về an toàn và được 
cấp đồ bảo hộ lao động. Bởi 
thế mà, dù trong xưởng sản 
xuất có đủ các loại máy móc 
lớn nhỏ khác nhau, chúng tôi 
vẫn cảm nhận được một môi 
trường an toàn. Những tia 
lửa rực đỏ bắn ra từ que hàn 
hay tiếng kêu bén ngọt của 

các loại máy cắt, máy mài… 
không còn khiến chúng tôi 
e sợ như thường thấy mà 
dường như lại mang âm 
thanh tươi vui của bài ca 
lao động. Tại đây, mọi công 
nhân đều an tâm làm việc, 
thi đua lao động sản xuất, 
hoàn thành nhiệm vụ và 
tiến độ được giao. 
     Tâm sự với chúng tôi, ông 
Đinh Thái Công, Giám đốc 
Công ty cho biết: “Liên tục  
nhiều năm liền, Công ty đã 
phấn đấu không để xảy ra 
bất cứ tai nạn lao động nào 
dù lớn hay nhỏ”. Đây có thể 
xem là một thành tích trong 
ngành cơ khí, thể hiện sự 
quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của ban lãnh đạo đồng thời 
cũng cho thấy ý thức tự 
giác, chấp hành nội quy và 
tinh thần trách nhiệm cao 
của từng CB-CNV Công ty.

Vươn lên từ
an toàn & chất lượngCông ty CP Cơ khí

hàng hải miền Nam

CHÚNG TÔI ĐẾN THĂM CÔNG TY CỔ 
PHẦN CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN NAM 
VÀO MỘT NGÀY NẮNG GẮT LẠI CÚP 

ĐIỆN NHƯNG CÔNG VIỆC NƠI ĐÂY 
KHÔNG VÌ THẾ MÀ GIÁN ĐOẠN. TỪ 

VĂN PHÒNG ĐẾN XƯỞNG SẢN XUẤT, 
ĐI ĐẾN ĐÂU CHÚNG TÔI CŨNG THẤY 

KHÔNG KHÍ HĂNG SAY LAO ĐỘNG 
VỚI PHƯƠNG CHÂM “AN TOÀN - CHẤT 

LƯỢNG - KỶ CƯƠNG VÀ TIẾN ĐỘ”.

HOÀNG HÀ
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CHẤT LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH 
THÀNH CÔNG 
     Có an toàn làm nền tảng, 
Công ty tiếp tục chú trọng 
nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ cho CB-CNV 
để người lao động có thể 
làm chủ được các công nghệ 
tiên tiến, hiện đại, không 
ngừng sáng tạo, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Các 
khóa đào tạo tại chỗ, thường 
xuyên cập nhật kỹ thuật mới 
ngay trong quá trình làm việc 

khiến đội ngũ công nhân 
của Công ty ngày càng lành 
nghề, tự tin vào sản phẩm 
mình làm ra. Ông Phạm 
Trung Dũng, Trưởng phòng 
Kế hoạch - Kỹ thuật - Vật tư, 
giới thiệu với chúng tôi máy 
vê chỏm cầu với giọng nói 
không giấu được niềm vui và 
tự hào: “Bằng bàn tay và khối 
óc của CB-CNV đơn vị, chúng 
tôi đã chế tạo thành công 
máy vê chỏm cầu, đáp ứng 
mục đích sử dụng của Công 

ty với giá thành rẻ hơn nhiều 
lần so với máy nhập ngoại. 
Với máy vê chỏm cầu này, 
các phao báo hiệu sản xuất 
mới được vê tròn ở phần 
nắp phao và đáy phao, tăng 
độ cứng vững  đồng thời 
nâng cao tính thẩm mỹ, có 
mẫu mã, chất lượng tương 
đương các phao do nước 
ngoài sản xuất ”. 
     Không chỉ tham gia đấu 
thầu các sản phẩm, dịch vụ 
cung cấp cho Tổng công ty 

Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, Công ty còn mở 
rộng ra thị trường bên ngoài 
nhằm tăng doanh thu, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho người lao động, 
đồng thời từng bước xây 
dựng thương hiệu, tạo ra chỗ 
đứng riêng trên thị trường. 
     Với năng lực sản xuất 
của mình, Công ty đã được 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận: cơ 
sở sản xuất, đóng mới tàu 

hàng đến 1.000 DWT hoạt 
động nội địa, sửa chữa tàu 
có trọng tải đến 3.000 DWT 
và cơ sở cung cấp dịch vụ 
kiểm định các thiết bị công 
nghiệp (thử kéo xích, xích 
neo, cáp thép và các chi tiết 
của chúng). Nhiều đơn vị 
như Công ty cổ phần Thiết 
bị hàng hải MECOM, Công ty 
cổ phần Liên hợp Mekong, 
… đã chọn trạm kiểm định 
của Công ty để kiểm tra các 
thiết bị của mình.



167

LINH HOẠT VỚI MÔ HÌNH MỚI
     Từ mô hình Công ty 
TNHH MTV, thực hiện chủ 
trương của Đảng và Nhà 
nước về cổ phần hóa các 
doanh nghiệp nhà nước, 
Ban lãnh đạo Công ty đã 
phối hợp với tổ chức công 
đoàn của đơn vị kịp thời 
tổ chức tuyên truyền đến 
từng CB-CNV để người lao 
động trong đơn vị hiểu 
về chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về 
công tác cổ phần hóa, giúp 
họ yên tâm công tác, tiếp 
tục gắn bó xây dựng đơn 
vị. Quá trình cổ phần hóa 
được thực hiện đảm bảo 
đúng tiến độ và kế hoạch 
đề ra. Ngày 03/02/2015, 
Công ty cổ phần Cơ khí 
hàng hải miền Nam chính 
thức đi vào hoạt động. 
Chi bộ Đảng đã phối hợp 
với HĐQT Công ty chỉ đạo 
Ban lãnh đạo sắp xếp, kiện 
toàn lại cơ cấu tổ chức, xây 
dựng và ban hành các nội 
quy, quy chế quản lý nội bộ. 
Chính quyền cùng với tổ 
chức công đoàn tích cực tìm 
kiếm việc làm cho người lao 
động. Đến nay, Công ty đã 
đi vào hoạt động ổn định, 
đời sống vật chất và tinh 

thần của người động từng 
bước được cải thiện.
     Trong giai đoạn tới, HĐQT 
và Ban lãnh đạo Công ty cổ 
phần Cơ khí hàng hải miền 
Nam quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông từng năm, 
bảo toàn nguồn vốn của 
Nhà nước, của cổ đông, xây 
dựng Công ty phát triển bền 
vững, ngày càng khẳng định 
được vị thế và năng lực của 
mình trên thị trường 
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Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam

biến khó 
thành dễ

DIỆU HƯƠNG

TỪ MỘT ĐƠN VỊ THIẾU THỐN TRĂM BỀ, SAU GẦN 
40 NĂM THÀNH LẬP, VỚI PHƯƠNG CHÂM “BIẾN 
KHÔNG THÀNH CÓ, BIẾN KHÓ THÀNH DỄ”, CÔNG 
TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM ĐÃ 
TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG LỰC LƯỢNG 
NÒNG CỐT VÀ VỮNG MẠNH TRONG NGÀNH 
HÀNG HẢI VIỆT NAM.
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BIẾN KHÓ THÀNH DỄ
     Sau ngày thống nhất 
đất nước, một trong những 
nhiệm vụ cấp bách của giao 
thông vận tải miền Nam 
lúc bấy giờ là nhanh chóng 
khắc phục hậu quả chiến 
tranh, thanh thải chướng 
ngại vật, khai thông luồng 
lạch đảm bảo an toàn giao 
thông hàng hải, phục vụ kịp 
thời công cuộc khôi phục 
và phát triển kinh tế, cũng 
như sự đi lại của nhân dân. 
Ngày 30/6/1976, Tổng Cục 
Giao thông Thủy bộ miền 
Nam quyết định thành lập 
Công ty Trục vớt trực thuộc 
Phân cục Đường biển miền 
Nam với các nhiệm vụ: 
trục vớt các phương tiện 
tàu thuyền của Mỹ ngụy bị 
đánh đắm trong chiến tranh 
trên các tuyến đường vận 
tải thủy; thăm dò đánh mốc 
báo hiệu nguy hiểm cho 
tàu thuyền biết khu vực có 
tàu đắm; giải phóng luồng, 
giải phóng các chướng ngại 
vật ở bến cảng. Đến năm 
1980, đơn vị đổi tên thành 
Công ty Trục vớt Cứu hộ 
trực thuộc Tổng cục Đường 
biển, đồng thời bổ sung 
thêm nhiệm vụ cứu hộ và 
sửa chữa cơ khí. 

     Những ngày đầu thành 
lập, hoạt động của Công ty 
vô cùng khó khăn khi nguồn 
vốn và cơ sở vật chất thiếu 
thốn, phương tiện kỹ thuật 
cũ kỹ, lạc hậu, đội ngũ cán 
bộ nhân viên còn ít lại chưa 
có chuyên môn về công tác 
trục vớt, chủ yếu phải vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm.
Trong quá trình trục vớt 
tàu, nhận thấy việc hoán cải 
hoặc phá dỡ sắt phế liệu 
là công việc ổn định giúp 
tăng nguồn thu, Ban lãnh 
đạo công ty đã quyết định 
xây dựng cơ sở sửa chữa tàu 
thuyền và phá dỡ phế liệu 
tại Đông Xuyên, Rạch Dừa, 
Vũng Tàu. Với phương châm 
tự thiết kế, thi công, công 
trình xây dựng ụ tàu khô 
cho phương tiện có trọng 
tải 3.000 tấn gặp nhiều khó 
khăn về vốn, kỹ thuật cũng 
như điều kiện thi công, lại 
không nhận được sự tin 
tưởng ủng hộ của các đơn 
vị vận tải vào tính khả thi 
của công trình.
     Mặc những cười chê, nghi 
ngờ lẫn thương hại, với tinh 
thần đoàn kết, quyết tâm 
cao, tập thể Công ty đã vượt 
qua mọi trở ngại và khai 
trương ụ tàu Đông Xuyên 

vào năm 1982, làm tiền đề 
cho việc phát triển sản xuất 
và nâng cao uy tín. Cũng 
trong năm này, Chính phủ 
quyết định thành lập XNLH 
Trục vớt Cứu hộ trực thuộc 
Bộ Giao thông Vận tải. 
     Sau nhiều lần đổi tên, đến 
năm 2010, Công ty chính 
thức đổi thành Công ty 
TNHH MTV Trục vớt Cứu hộ 
Việt Nam do Nhà nước làm 
chủ. Năm 2011, Công ty được 

chuyển về làm thành viên 
của Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Nam 
và năm 2014 được chuyển 
thành Công ty cổ phần Trục 
vớt Cứu hộ Việt Nam.
     Hiện nay, Công ty có 49% 
vốn điều lệ do Nhà nước 
nắm giữ, với nhiều ngành 
nghề kinh doanh đa dạng, 
mang tính đặc thù. Ngoài 
nhiệm vụ SXKD chính là trục 
vớt tàu, hàng hóa, lai dắt, hỗ 

trợ tàu biển và các phương 
tiện nổi tại các vùng nước 
cảng biển, sửa chữa công 
nghiệp, Công ty còn chủ 
động tìm kiếm việc làm, đẩy 
mạnh tiếp cận thị trường, 
mở rộng hợp tác quốc tế, 
tranh thủ nguồn vốn nước 
ngoài và học hỏi kỹ thuật 
hiện đại. Đời sống cán bộ 
công nhân viên toàn Công 
ty theo đó cũng ngày càng 
được nâng cao.

Thợ lặn làm việc dưới nước.
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BIẾN KHÔNG THÀNH CÓ
     Từ ngày đầu thành lập 
đến nay, Công ty đã xây 
dựng và phát triển thương 
hiệu Visal ngày càng lớn 
mạnh và là một trong 
những đơn vị tiên phong 

trong ngành nghề đặc thù 
trục vớt cứu hộ. Nguyên giá 
tài sản cố định được nâng từ 
3,7 triệu đồng năm 1976 lên 
hơn 65,5 tỷ đồng hiện nay. 
Có thể nói những nỗ lực 
không ngừng của tập thể 

lãnh đạo, CBCNV Công ty đã 
giúp Visal đạt đượcnhững 
bước tiến vượt bậc, gặt hái 
được những thành quả 
không thể không kể đến 
trong lịch sử trục vớt cứu hộ 
hàng hải Việt Nam.

     Năm 2007, tàu Hoàng 
Đạt 36 nặng 2 ngàn tấn 
bị chìm tại khu vực Cảng 
Lotus – TP. Hồ Chí Minh, 
gây thiệt hại lớn về người 
và của. Ngay khi nhận được 
thông tin, Visal đã tổ chức 
trục vớt Hoàng Đạt 36 với 
thời gian hoàn thành sớm 
hơn dự kiến 5 ngày, giúp 
nhanh chóng giải phóng 
luồng tàu, trả lại mặt nước 
an toàn cho khu vực cảng, 
sớm đưa vào tiếp tục khai 
thác, giảm thiểu thiệt hại 
cho các bên liên quan; 
đồng thời tạo thuận lợi cho 
công tác điều tra nguyên 
nhân vụ tai nạn đâm va. 
Công tác tìm kiếm, cứu nạn 
cũng được tiến hành nhanh 
chóng và chặt chẽ, góp 
phần giảm bớt nỗi đau của 
gia đình nạn nhân.
     Năm 2008, tàu Green 
Viship (trọng tải 6.606 MT) 
vừa rời cảng Vũng Tàu đi 
Indonesia đã va chạm với 
tàu Vinashin Pacific. Vụ 

va chạm khiến tàu Green 
Viship chìm hẳn 2 hầm hàng 
xuống nước, chỉ còn nổi 
phần cabin, buồng lái. Bất 
chấp sóng to, gió lớn, các 
nhân viên của Visal đã nêu 
cao tinh thần, khắc phục 
mọi khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ, giải phóng nhanh 
hàng hóa để trục vớt tàu, 
trả lại sự an toàn cho các 
phương tiện qua lại. Cũng 
trong năm 2008, Visal đã 
thực hiện nhanh chóng việc 
hút dầu tràn do Tàu New 
Oriental 15.000T Quốc tịch 
Panama chở quặng sắt bị 
chìm tại vùng biển Tuy Hòa 
tỉnh Phú Yên. 
     Ngoài ra, Công ty đã 
đóng góp không nhỏ 
vào nhiều nhiệm vụ quan 
trọng khác, như: hỗ trợ 
Cục đường bộ Việt Nam 
cứu hộ sự cố trụ cầu Hồng 
Ngự – Đồng Tháp bị sàlan 
LA0074 va chạm và trục 
vớt làm nổi sàlan; trục vớt 
xác tàu Vân Đồn 2 bị nạn 

Trục vớt tàu Trường Hải Star (2012).
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chìm ngoài khơi vùng biển 
Cà Mau, tìm kiếm thi thể 
thuyền viên và trục vớt 
phôi thép bị chìm theo tàu 
ở độ sâu 42m; gia cố sửa 
chữa giàn DK I/2 – I/9; lai 
dắt tàu Khalijia 45.000T bị 
nạn về Vũng Tàu; trục vớt 
phao cấp dầu tàu Chi Lăng 
tại phao số 0 – Vũng Tàu; 
cứu hộ tàu HD1520 bị mắc 
cạn tại khu vực sông Hàm 
Luông; khảo sát, bít vá tàu 
Vinalines Star thủng đáy 
tại khu vực bến tàu cánh 
ngầm Vũng Tàu; trục vớt 
tàu Lady Belinda 20.000T 
chở quặng sắt bị chìm 
trong sông Soài Rạp; hợp 
tác với Công ty SMIT Singa-
pore và Nippon Nhật Bản 
trục vớt tàu Takuyo Maru 
tại biển Vũng Tàu; đóng 
mới 66 ponton, sửa chữa 
129 tàu, sàlan và nhiều dịch 
vụ khác…
     Sau khi cổ phần hóa 
thành công, Visal đang 
tiếp tục đổi mới và sắp 

xếp lại Công ty, đảm bảo 
chức năng nhiệm vụ, ổn 
định sản xuất kinh doanh, 
quản lý tốt phần vốn của 
Nhà nước tại Công ty, 
đồng thời từng bước nâng 
cao hiệu quả điều hành; 
khai thác các nguồn lực, 
tiềm năng, thế mạnh; xây 
dựng và quản lý chặt chẽ 

chi phí, thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí trong sản 
xuất và quản lý doanh ng-
hiệp… Các hệ thống quản 
lý chất lượng, các chương 
trình công nghệ thông tin 
mang tính ứng dụng cao 
được áp dụng; lực lượng lao 
động chuyên nghiệp cùng 
hệ thống đào tạo huấn 

luyện tiên tiến được thường 
xuyên cập nhật, giúp Visal 
không những khẳng định 
được vị thế trong nước mà 
còn vươn ra thị trường nước 
ngoài, có mặt tại các công 
trình lớn trong khu vực. 
     Với nền tảng vững chắc 
cùng tinh thần thép của 
toàn thể cán bộ, công nhân 

viên, Visal đã “biến không 
thành có, biến khó thành 
dễ” và trở thành đơn vị hàng 
đầu trong lĩnh vực trục 
vớt, cứu hộ tại Việt Nam. 
Chắc chắn trong tương lai, 
Visal hứa hẹn sẽ còn mang 
lại nhiều hơn nữa những 
thành tích vượt trội trên con 
đường tiến ra biển lớn 
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Các anh đi
Dẫu đêm khuya hay bình minh vừa thức giấc
Đến các mỏ dầu khí ngoài khơi
Giữa muôn trùng sóng vỗ

Các anh đi
Trên những giàn khoan xa xôi
Làm bạn cùng sóng gió
Dãi dầu với nắng mưa
Gương mặt anh vẫn rạng rỡ nụ cười
Khi những con tàu an toàn cập, rời bến
Chở đầy dầu đi khắp muôn phương

Các anh đi
Xa ánh đèn thành phố
Gửi lại vợ hiền bao thương nhớ đợi chờ
Và những nhọc nhằn in dấu trên vai

Các anh đi
Vượt qua ngàn gian khó
Tay lái thêm vững tin
Cho những chuyến tàu đi dựng xây đất nước

Các anh đi
Vì một điều giản dị
Mang trong tim tình yêu đất nước
Để biển quê hương mãi thêm xanh.

* Kính tặng các anh hoa tiêu giàn khoan
Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực IX

LÊ THỊ THU HẰNG

tình
anh
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Vượt muôn trùng khơi
Đến nơi hải đảo

Không ngại giông bão
Hải Đăng 05

Nếu em hỏi anh
Vì sao anh hỡi

Về nơi đầu sóng
Đêm ngày nhọc nhằn

Mỉm cười anh nói
Anh yêu đảo xa
Anh yêu biển cả

Những ngọn Hải Đăng

Tàu anh tuy nhỏ
Vượt muôn trùng xa

Biển khơi là nhà
Ấm tình đồng đội

Qua mùa nước nổi
Tàu anh ra khơi

Mang tình đất mẹ
Đến đảo chân trời

Như chim Hải Âu
Vượt đầu sóng dữ
Cầu nối đất liền
Tới miền đảo xa

Tàu của chúng ta
Vượt ngàn hải lý
Chung một ý chí
Gian khổ vượt qua

Ấm tình quê nhà
Vững lòng chiến sỹ
Giữ vững chủ quyền
Biên cương Tổ quốc

Mang trong tim mình
Tình yêu đất nước
Cho những ngọn đèn
Sáng mãi đảo xa.

NGUYỄN NGỌC BÌNH (NGUYÊN CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ)

tàu
hải
đăng
05
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tình ca vms-south
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những chàng trai của biển
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Hải đăng Vũng Tàu.
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tổ quốc và ánh đèn
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Quý vị và chúng tôi đã cùng nhau ôn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển Tổng 
công ty với những mốc son đáng nhớ, những thành tích đáng tự hào được làm nên từ biết bao mồ 
hôi, công sức, trí tuệ, cả máu và nước mắt của các thế hệ Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Lớp 
trước, lớp sau, hàng ngàn cán bộ, công nhân viên của đơn vị đã kiên cường, bền bỉ bám trụ nơi đầu 
sóng ngọn gió, thầm lặng hy sinh, cống hiến hết mình cho sự nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải và 
công cuộc xây dựng - bảo vệ Tổ quốc.
 Phát huy truyền thống vẻ vang đó, tập thể Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo và 
CBCNV trong toàn Tổng công ty hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa của tình yêu quê 
hương, đất nước, cần cù lao động, sáng tạo, không ngừng tạo ra những bước tiến đột phá, xây dựng 
Tổng công ty ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lao 
động trong thời kỳ đổi mới do Đảng, Nhà nước trao tặng.
 Thế kỷ 21 là thế kỷ của đại dương. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị - chuyên môn 
trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội và cũng không ít những thách thức, Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính sau đây:
 • Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển BĐATHH đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phấn đấu đến năm 2020, hạ tầng kỹ thuật bảo đảm 
an toàn hàng hải ở nước ta đạt trình độ tiên tiến so với khu vực và theo kịp xu thế môi trường hàng 
hải điện tử E – navigation của thế giới; 
 • Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có khả năng áp dụng khoa 
học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải; hoa tiêu dẫn tàu và trục vớt cứu 
hộ; đổi mới, củng cố tổ chức, bộ máy quản lý cho phù hợp với nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát 
triển; tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở, phương tiện, trang thiết bị cho các Công ty Hoa tiêu và đơn vị trực 
thuộc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường; ổn 
định việc làm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động;
 • Tăng cường hội nhập quốc tế, tham gia vào các tổ chức hàng hải quốc tế và khu vực 
nhằm tiếp cận trình độ kỹ thuật cao và hợp tác phát triển trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng 
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hải; nâng cao vị thế của Tổng công ty, của ngành nói riêng và quốc gia nói chung trong khu vực 
và trên thế giới; 
 • Phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ trọn gói EPC (EC) 
hoặc một phần của các dự án trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu 
hộ với sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, giá cả cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng 
trong và ngoài nước;
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ của quốc gia có biển đối với các điều ước Quốc tế mà Việt 
Nam đã ký kết và gia nhập, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển đảo nước ta; 
trong đó, có việc tiếp tục xây dựng và quản lý, vận hành các hải đăng trên quần đảo Trường Sa, phối 
hợp với các lực lượng trên đảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 
 Chúng tôi cũng hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện 
thuận lợi của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính phủ cũng như của các cấp Bộ, ngành, địa phương để từ 
đó, một số cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành Bảo đảm an toàn hàng hải được thông qua, như: cơ 
chế huy động vốn, chính sách ưu đãi để kêu gọi vốn đầu tư, cơ chế nạo vét, cơ chế đầu tư các trang 
thiết bị báo hiệu hàng hải, các quy định, tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
trục vớt cứu hộ, góp phần mở ra những cơ hội phát triển và cạnh tranh lành mạnh trong ngành Bảo 
đảm an toàn hàng hải.
 Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, 
địa phương hữu quan và toàn thể cán bộ, công nhân viên đã đồng hành cùng Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Nam trong suốt quá trình 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đồng 
thời, đơn vị cũng xin hứa sẽ tiếp tục vượt ngàn trùng sóng gió để canh giữ cho những hải trình an 
toàn và bình yên, bắt kịp với những nước có ngành bảo đảm an toàn hàng hải phát triển, phát huy 
truyền thống “đi trước mở đường” của ngành GTVT, góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược Biển 
Việt Nam đến năm 2020, đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển và thực hiện 
tốt lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, 
có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó”.

Phạm Văn Quang
Chủ tịch Hội đồng Thành viên VMS-South H
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Chỉ đạo thực hiện

Ban Biên tập

Thiết kế mỹ thuật

Phạm Quốc Súy

Trần Đức Thi
Nguyễn Thị Thu An
Phạm Quang Giáp
Vũ Đăng Hùng
Phạm Hoàng Ánh

Lê Ngọc Nam

Hải đăng An Bang - quần đảo Trường Sa.




