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        Bạn đọc thân mến!
        Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, vượt qua vô vàn thử thách, hiểm 
nguy nơi núi cao, biển sâu, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam kiên cường và bền bỉ, sống, làm việc nơi đầu sóng ngọn gió, 
tạo lập và duy trì môi trường hàng hải an toàn từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang, 
làm tiền đề cho các ngành kinh tế biển của khu vực miền Nam phát triển nhanh 
và mạnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những 
đóng góp đó, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã trao tặng danh hiệu Anh hùng 
lao động cho Tổng công ty.
        Để có thể hiểu hơn về chặng đường phấn đấu vươn lên cũng như những cống 
hiến thầm lặng của các thế hệ cán bộ công nhân viên Tổng công ty, Tạp chí Biển 
xin giới thiệu tới bạn đọc những bài viết, hình ảnh chân thực về công việc và 
cuộc sống của những người làm công tác bảo đảm an toàn hàng hải. Với quyết 
tâm “Tất cả vì sự an toàn hành hải”, họ đã không ngừng lao động, sáng tạo, đưa 
con tàu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vươn xa ra biển lớn, 
đồng thời, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo 
vệ an ninh, chủ quyền biển đảo.
        Bên cạnh đó, Tạp chí Biển cũng không quên gửi đến bạn đọc những bài học 
quý báu từ các nước có nền kinh tế biển và khoa học kỹ thuật phát triển, những 
ý kiến xoay quanh các vấn đề còn nhiều bất cập ở nước ta và cuối cùng là những 
thông tin giải trí, khám phá thú vị, hấp dẫn. 
        Hy vọng rằng, mỗi khi cầm cuốn Tạp chí Biển trên tay, bạn đọc trên mọi 
miền của Tổ quốc sẽ cảm thấy hài lòng và thích thú. Để từ đó, tình yêu biển và 
tình yêu quê hương, đất nước thắp sáng lên trong tim của mỗi người.
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theo Suốt chiều dài của lịch Sử hƠn 4 nghìn năm dựng nước và giữ nước, biển lúc nào cũng in Sâu 
trong tâm thức người việt, ghi đậm dấu ấn trong những nét văn hÓa độc đáo của dân tộc và để 
lại những mốc Son chÓi lọi trong Sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ đất nước. tiếp tục vận dụng, phát 
huy những ưu thế của Sông, của biển, Sau khi đất nước thống nhất, những thế hệ làm công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải miền nam lại ngày đêm gắn bÓ với biển, vượt qua mọi khÓ khăn, thử thách nƠi 
đầu SÓng ngọn giÓ, không ngừng lao động, Sáng tạo, lập nên những kỳ tích vì tổ quốc thân yêu.

Sơn Ca
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Ngay sau ngày 
miền Nam 
hoàn toàn 
giải phóng, 

thống nhất đất nước, Ty 
Bảo đảm hàng hải – tiền 
thân của Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam  được 
thành lập nhằm tiếp 
nhận, khôi phục, nâng 
cấp, quản lý, vận hành 
hệ thống báo hiệu hàng 
hải từ Đà Nẵng đến 
Kiên Giang. Trải qua 
nhiều giai đoạn chia 
tách, sáp nhập, không 
ngừng phát triển lớn 
mạnh, tháng 5/2011, 
được sự đồng ý của 
Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ GTVT đã ban 
hành QĐ số 1099/QĐ-
BGTVT, chính thức 

thành lập Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam. 
     Đi qua 37 năm với 
vô vàn khó khăn, thử 
thách, hiểm nguy nơi 
núi cao hay giữa biển 
khơi sóng cả, bằng 
ý chí, bản lĩnh kiên 
cường, bền bỉ, bằng 
tình yêu Tổ quốc thiết 
tha, mãnh liệt, CBC-
NV Tổng công ty đã 
lập nên những kỳ tích 
đáng tự hào, góp phần 
vào công cuộc xây 
dựng Chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc.

Tất cả vì sự an toàn 
hành hải 
     Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam được nhà 

nước giao trách nhiệm 
đảm bảo an toàn hàng 
hải trên vùng biển từ 
phía Nam cây đèn Sa 
Huỳnh, tỉnh Quảng 
Ngãi đến hết tỉnh Kiên 
Giang. Với phạm vi 
quản lý rộng lớn, trong 
điều kiện lao động gian 
khổ, hiểm nguy, các 
thiết bị báo hiệu hàng 
hải thường bố trí ở 
những nơi đặc biệt: Có 
xoáy lốc, sóng dữ, đá 
ngầm, nhưng CBCNV 
Tổng công ty vẫn ngày 
đêm bám trụ nơi đầu 
sóng ngọn gió, hoàn 
thành xuất sắc mọi 
nhiệm vụ được giao. 
     Từ 14 cây đèn biển 
cũ kỹ, xuống cấp và một 
số báo hiệu hàng hải 
đã lạc hậu của những 

năm đầu thống nhất 
đất nước, đến nay, Tổng 
công ty đã quản lý vận 
hành 17 tuyến luồng 
tàu biển, có chiều dài 
gần 600 km, cùng hệ 
thống báo hiệu luồng, 
với 52 đèn biển. Đồng 
thời, Tổng công ty cũng 
từng bước mở rộng quy 
mô và lĩnh vực hoạt 
động: Tiến hành nạo 
vét duy tu các tuyến 
luồng hàng hải; tổ chức 
khảo sát ra thông báo 
hàng hải; xây dựng các 
công trình hàng hải; 
đóng mới và sửa chữa 
các phương tiện thủy; 
hoa tiêu hàng hải dẫn 
dắt tàu biển ra vào các 
cảng, khu neo đậu; 
tham gia tìm kiếm cứu 
nạn, trục vớt cứu hộ; 

01.

VMS -  outh



10 - 2012 | biển | 11

TIN TỨC & SỰ KIỆN

phối hợp với các ngành 
chức năng bảo vệ môi 
trường biển và an ninh 
quốc phòng… 
     Trong thời đại khoa 
học kỹ thuật làm chủ, 
nhằm cải tiến các thiết bị 
báo hiệu hàng hải theo 
hướng hiện đại hóa, tự 
động hóa, tiết kiệm chi 
phí và tăng hiệu quả quản 
lý, vận hành, đội ngũ 
CBCNV Tổng công ty 
đã không ngừng thi đua 
sáng tạo, nghiên cứu, tạo 
ra các sản phẩm mang 
tính ứng dụng thực tế 
cao.  Những công trình 
như: Nghiên cứu xây 
dựng hệ thống giám sát, 
điều khiển báo hiệu hàng 
hải từ xa thông qua mạng 
điện thoại di động GSM; 
Xây dựng phần mềm xử 
lý sóng để nâng cao độ 
chính xác đo sâu; Ứng 
dụng công nghệ định 
vị động cho quy trình 
đo sâu không quan trắc 
mực nước; Chế tạo đèn 
báo hiệu gắn trên phao 
sử dụng công nghệ đi-ốt 
phát quang; và hàng trăm 
đề tài, sáng kiến, cải tiến 
hợp lý hóa sản xuất khác 
của Tổng công ty đã được 
nghiệm thu ở cấp Bộ, 
Cục và cơ sở. 
     Đặc biệt, Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam 
là đơn vị đầu tiên tại 
Việt Nam nghiên cứu, 
xây dựng thành công 
hệ thống hải đồ điện 
tử - ENC 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, được Cục 
Bản quyền tác giả - Bộ 
Văn hóa thông tin cấp 
Giấy chứng nhận đăng 
ký quyền tác giả. Hiện 
nay, sản phẩm Hải đồ 
điện tử do Tổng công 
ty sản xuất đã được 
đưa vào sử dụng trên 

tất cả các tuyến luồng 
trong phạm vi quản 
lý, được Cảng vụ hàng 
hải, các Công ty Hoa 
tiêu trong Tổng công 
ty và các đơn vị có liên 
quan sử dụng để phục 
vụ công tác quản lý, lai 
dẫn tàu, tiết kiệm nhân 
công cũng như chi phí 

di chuyển, đồng thời 
bảo đảm an toàn cho 
các phương tiện khi 
lưu thông trên luồng.

02.
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Cột mốc chủ quyền 
biển đảo
     Xác định rõ ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng về 
vị trí chiến lược, tiềm 
năng kinh tế, an ninh 
quốc phòng của khu 
vực quần đảo Trường 
Sa; ngay từ sau ngày 
thống nhất đất nước, 
Đảng - Nhà nước đã 
chủ trương ưu tiên, đầu 
tư, phát triển mạnh 
cả về kinh tế lẫn quốc 
phòng tại Trường Sa. 
Hệ thống đèn biển cũng 
lần lượt được xây dựng 
và bố trí trải dọc khắp 
khu vực quần đảo. Hiện 
tại, khu vực Trường 
Sa đã có 12 trạm đèn, 
trong đó, 4 đèn được 
bố trí trên các nhà giàn 
DK1: Huyền Trân, 
Phúc Tần, Quế Đường, 
Ba Kè; 5 đèn nằm trên 
các đảo nổi: Song Tử 
Tây, An Bang, Sơn Ca, 
Trường Sa lớn, Sinh 
Tồn; những đèn còn 
lại đứng chân trên các 
cồn san hô, bãi đá ngầm 
thuộc 3 đảo chìm Đá 
Lát, Đá Tây, Tiên Nữ. 
     Việc hình thành 
những trạm hải đăng 
tại quần đảo Trường 
Sa – với ngành hàng 
hải nói chung, và với 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam nói riêng là nỗ 
lực phi thường. Nỗ lực 
trong tìm kiếm giải 
pháp xây dựng cơ sở 
vật chất; đặc biệt là nỗ 
lực trong xây dựng đội 
ngũ có thể sống, làm 
việc nơi tuyến đầu của 
Tổ quốc. Hầu hết anh 

em công nhân gác đèn 
Trường Sa đều xuất 
thân từ những miền 
duyên hải phía Bắc. 
Sóng và gió biển dường 
như đã thấm vào máu 
thịt từ nhỏ. Thế nhưng, 
những khắc nghiệt của 
khoảng cách địa lý, 
điều kiện thời tiết, cơ 
sở vật chất thiếu thốn 
và nhất là những thử 
thách tinh thần giữa 
người đi xa và người 
ở nhà đòi hỏi ở họ rất 
nhiều sự hy sinh, mất 
mát. Có những thời 
điểm mọi thông tin 
liên lạc đều chưa có, 
bốn mặt chỉ có biển và 
biển, trải dài đến mênh 
mông, vô tận. 6 tháng, 
1 năm, có khi đến gần 
2 năm, họ mới được về 
thăm nhà một lần. Nỗi 
nhớ quê hương, nỗi 
nhớ gia đình lúc nào 
cũng canh cánh trong 
tim. Phải yêu nghề và 
yêu nước đến tha thiết, 
mãnh liệt, họ mới có 
thể sống, hết mình vì 
công việc, thắp sáng hải 
đăng Trường Sa, bảo 
đảm an toàn cho tuyến 
hàng hải biển Đông và 
hơn thế nữa, sẵn sàng 
trở thành chiến sĩ nơi 
tiền tiêu của Tổ quốc. 
Chính họ là những 
cột mốc sống cùng với 
ánh đèn biển đêm đêm 
chiếu sáng như đôi mắt 
dõi nhìn ra thế giới, 
khẳng định với thế giới 
rằng biển đảo của Việt 
Nam là đây, không gì 
có thể thay đổi được 
dẫu cho biển Đông 
không ngừng sóng dậy.
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Tập thể đoàn kết, 
vững mạnh
     Không chỉ xuất sắc 
trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên ngành bảo đảm an 
toàn hàng hải, Tổng công 
ty còn là đơn vị dẫn đầu 
ngành về tổ chức Đảng và 
các hoạt động đoàn thể. 
     Đảng bộ cơ sở Tổng 
công ty nhiều năm liền 
được tặng danh hiệu 
“Đảng bộ cơ sở trong sạch, 
vững mạnh”, được Đảng 
bộ tỉnh 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. Ngoài ra, 
năm 2011, Đảng bộ cơ sở 
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.
     Hoạt động Công Đoàn, 
Đoàn thành niên và các 
hoạt động xã hội từ thiện 
cũng được Tổng công ty 
chú trọng. Người lao động 
được chăm lo toàn diện 
về điều kiện - môi trường 
làm việc, về thu nhập, sức 
khỏe cũng như đời sống 
tinh thần. Hoạt động văn 
hóa - văn nghệ - thể thao 
và các chương trình xã 
hội từ thiện do Tổng công 
ty tổ chức, phát động 
vừa làm cầu nối gắn kết 
người lao động trong các 
đơn vị, vừa kết nối vòng 
tay chia sẻ giữa người lao 
động với cộng đồng.

     Như một quy luật 
tất yếu – tổ chức Đảng, 
chính quyền vững mạnh, 
chính là tiền đề cho 
hoạt động đoàn thể phát 
triển tương xứng. Vì vậy, 
nhiều năm liền Tổng 
công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
được Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam, Công 
Đoàn ngành GTVT, 
Công đoàn Cục HHVN, 
Trung ương Đoàn TNCS 
HCM tặng bằng khen, cờ 
thi đua xuất sắc.
     Ghi nhận, trân trọng 
những nỗ lực của CBCNV 
Tổng công ty trong suốt 
37 năm qua, Tổng công ty 
BĐATHH miền Nam đã 
vinh dự được đón nhận 
nhiều bằng khen, cờ thi 
đua của Chính phủ, Bộ 
GTVT, UBND các tỉnh, 
thành nơi có địa bàn hoạt 
động. Năm 2009, Tổng 
công ty được trao tặng Cúp 
vàng doanh nghiệp tiêu 
biểu Việt Nam. Năm 2010, 
Tổng công ty được Chủ 
tịch nước trao tặng Huân 
chương Độc lập hạng nhất. 
Đặc biệt, ngay trong dịp 
kỷ niệm 37 năm thành lập, 
Tổng công ty cũng vinh dự 
đón nhận danh hiệu Anh 
hùng lao động do Đảng, 
Nhà nước và Chính phủ 
trao tặng 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. 
     Ông Phạm Đình Vận, 
Tổng giám đốc Tổng công 
ty, bày tỏ: “Danh hiệu Anh 
hùng lao động là một phần 
thưởng cao quý, là niềm 
mơ ước của tập thể CBC-

NV Tổng công ty nay đã 
thành hiện thực. Để xứng 
đáng với danh hiệu cao quý 
này, trong tương lai, chúng 
tôi sẽ phải không ngừng 
nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục 
đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng, tăng cường quy mô, 
năng lực sản xuất kinh 
doanh; đổi mới công nghệ, 
trang thiết bị theo hướng 
hiện đại và tự động hóa; 
duy trì và mở rộng mối 
quan hệ hợp tác đầu tư với 
các đối tác trong nước và 
nước ngoài, tạo ra một môi 
trường hàng hải an toàn, 
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; 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

01. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 
thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng 
Huân chương Độc lập hạng Nhất 
cho TCT BĐATHH miền Nam.
02. Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT 
Hồ Nghĩa Dũng và đ/c Phạm 
Đình Vận - TGĐ VMS-South ra 
thăm Trường Sa (4/2011).
03. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La 
Thăng thăm CBCNV VMS-South 
đang công tác tại Trường Sa (5/2012).
04. Hải đăng Song Tử Tây - quần 
đảo Trường Sa.04.
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Ban Cán Sự đảng Bộ gTVT Tổ ChứC

Hội ngHị kiểm điểm
Theo nghị quyếT Trung ương 4Nguyễn Toàn

Ngày 12/9, 
Ban Cán 
sự đảng Bộ 
GTVT đã 

tổ chức Hội nghị kiểm 
điểm theo Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI) 
“Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện 
nay”. Đồng chí Ngô Văn 
Dụ, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra Trung 
ương đã tới dự và chỉ 
đạo Hội nghị.
    Phát biểu khai mạc 
Hội nghị, Bí thư Ban 
Cán sự đảng Bộ GTVT 
Đinh La Thăng đã báo 
cáo tóm tắt công tác tổ 
chức thực hiện việc kiểm 
điểm của tập thể Ban 
Cán sự đảng Bộ và cá 

nhân các đồng chí thành 
viên Ban Cán sự đảng Bộ 
theo Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI “Một số 
vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay”. 
Theo đó, căn cứ hướng 
dẫn của TW, Ban cán 
sự đảng Bộ đã nghiêm 
túc tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 trong toàn 

ngành, chấp hành đúng 
mọi quy trình góp ý với 
các tổ chức và cá nhân 
theo quy định. Đồng 
thời Ban cán sự đã triển 
khai việc xin ý kiến góp ý 
của các tập thể, cá nhân 
đối với Ban Cán sự đảng 
Bộ và cá nhân các thành 
viên Ban Cán sự đảng 
Bộ đúng đối tượng, 
đúng quy định.
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     Cụ thể, ngay sau khi 
có Nghị quyết Trung 
ương 4, theo hướng 
dẫn của Trung ương, 
Ban cán sự đảng Bộ và 
Đảng ủy Bộ GTVT đã 
tổ chức Hội nghị quán 
triệt Nghị quyết do Ban 
cán sự đảng Bộ phối 
hợp với ban Thường 
vụ Đảng ủy Bộ tổ chức 
(ngày 14/4/2012) với 
gần 600 đồng chí là các 
cán bộ chủ chốt của 
Bộ, lãnh đạo chủ chốt 
các đơn vị trực thuộc, 
các đồng chí Bí thư, ủy 
viên Ban Thường vụ, 
BCH các đảng bộ, Chi 
bộ trực thuộc Đảng bộ 
Bộ GTVT; các đồng 

chí đứng đầu các tổ 
chức Công đoàn, đoàn 
thanh niên các đơn vị 
trong Bộ, lãnh đạo chủ 
chốt các cơ quan tham 
mưu, giúp việc của Bộ 
trưởng tham dự. Đảng 
ủy Bộ GTVT cũng đã 
tổ chức Hội nghị quán 
triệt Nghị quyết (ngày 
21/4/2012) cho gần 300 
đồng chí đảng viên, 
quần chúng các cơ quan, 
đơn vị khối Cơ quan Bộ.
     Ban cán sự đảng Bộ 
đã xây dựng và ban 
hành Chương trình 
hành động, kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 về triển 
khai thực hiện kiểm 
điểm tự phê bình, phê 
bình của Ban cán sự 
đảng Bộ. Đảng ủy Bộ và 
các đảng bộ cơ sở đều 
có chương trình hành 
động, kế hoạch triển 
khai và thu hoạch sau 
học tập nghị quyết của 
cán bộ, đảng viên. Song 
song đó, Ban cán sự 
đảng Bộ đã gửi công văn 
tới các Ban của Đảng ở 
Trung ương, Đảng đoàn 
Quốc hội, Ban Cán sự 
đảng Chính phủ; Đảng 
ủy Khối các cơ quan 
Trung ương, Đảng ủy 
Khối doanh nghiệp 
Trung ương; Đảng đoàn 
các đoàn thể chính trị-
xã hội ở Trung ương, 
Ban Cán sự đảng Kiểm 
toán Nhà nước, Ban 
Cán sự đảng Thanh tra 
Chính phủ; Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, 
chống tham nhũng; 
Ban cán sự đảng Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
Trung ương; các tập 

đoàn, tổng công ty nhà 
nước thuộc Bộ; các tổng 
cục, cục, vụ, đơn vị, hội 
đồng thành viên các 
tổng công ty nhà nước 
trực thuộc Bộ để xin ý 
kiến đóng góp đối với 
tập thể Ban cán sự đảng 
Bộ và cá nhân các đồng 
chí Thành viên Ban cán 
sự đáng Bộ. 
     Phát biểu chỉ đạo 
Hội nghị, đồng chí Ngô 
Văn Dụ đã hoan nghênh 
công tác triển khai thực 
hiện kiểm điểm của 
Ban Cán sự đảng Bộ 
GTVT. Đồng chí nhấn 
mạnh, Ban Cán sự đảng 
cũng như các thành 
viên Ban Cán sự đảng 
phải quán triệt sâu sắc 
các quan điểm tư tưởng 
của Trung ương Đảng, 
cũng như các ý kiến 
mà Tổng bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã phát biểu 
tại một số diễn đàn, hội 
nghị. Các quan điểm, tư 
tưởng này đã được thể 
hiện đầy đủ trong Nghị 
quyết Trung ương 4, 
cũng như các văn bản, 
chỉ thị của Trung ương 
và các Ban đảng. Nội 
dung kiểm điểm phải 
bám sát các nội dung 
trong Nghị quyết, thực 
hiện kiểm điểm theo 
chuyên đề, không phải 
thực hiện kiểm điểm 
công việc. Quá trình 
kiểm điểm phải liên hệ 
và làm rõ trách nhiệm 
của chính Ban cán sự 
cũng như phạm vi lãnh 
đạo của Ban cán sự nếu 
có sai sót. Trong khi tiến 
hành kiểm điểm, ngoài 
làm rõ trách nhiệm tập 
thể, còn phải làm rõ 
trách nhiệm cá nhân, 

trong đó trách nhiệm cá 
nhân phải gắn với trách 
nhiệm tập thể. 
     Đồng chí Ngô Văn 
Dụ cũng yêu cầu các 
đồng chí tham gia kiểm 
điểm phải phát huy tinh 
thần phê bình và tự phê 
bình, nhận thức rõ ý 
nghĩa, trách nhiệm của 
đợt sinh hoạt lần này 
thông qua báo cáo tự 
phê bình. Việc phê bình 
phải thẳng thắn, chân 
thành trên tinh thần xây 
dựng. Đồng chí mong 
rằng sau đợt sinh hoạt 
này, Ban Cán sự đảng 
Bộ GTVT sẽ có một khí 
thế mới, tinh thần mới, 
lãnh đạo ngành GTVT 
tiếp tục phát triển.
     Thay mặt Ban Cán 
sự đảng Bộ GTVT, Bí 
thư, Bộ trưởng Đinh 
La Thăng đã cảm ơn 
sự chỉ đạo cụ thể của 
đồng chí Ngô Văn Dụ 
và hứa sẽ nghiêm túc 
kiểm điểm theo chỉ đạo 
của Trung ương, tiếp 
tục hoàn thiện các bản 
kiểm điểm, để đợt kiểm 
điểm này thành công và 
có hiệu quả.
     Tiếp đó, Hội nghị đã 
nghe đồng chí Nguyễn 
Ngọc Đông, Ủy viên 
Ban cán sự, Thứ trưởng 
Bộ GTVT đọc báo cáo 
kiểm điểm của tập thể 
Ban cán sự và tiến hành 
kiểm điểm tập thể cũng 
như kiểm điểm cá nhân 
các đồng chí ủy viên 
Ban cán sự 
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Bà rịa - Vũng Tàu
Tổ cHức FesTival

cảng biển quốc tế
lần thứ nhất

Ngày 28/7, tại 
TP. Hồ Chí 
Minh, UBND 
tỉnh BR-VT 

và đơn vị đăng cai tổ chức 
Festival cảng biển quốc tế 
lần thứ I tổ chức họp báo 
công bố nội dung của sự 
kiện này. Theo đó, Festival 
sẽ diễn ra tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu từ ngày 10 đến 
ngày 12/11.

     Công ty CP Thương 
mại toàn cầu Long Mai 
(LOMA), đơn vị được 
Thủ tướng Chính phủ 
và UBND tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu giao tổ chức 
chương trình, đã hoàn 
thành kịch bản chương 
trình lễ hội Festival cảng 
biển lần thứ I. Theo đó, 
chương trình Festival 
gồm 8 nội dung: Carnaval 

chào mừng và đồng hành 
cùng Festival; Triển lãm 
các hãng tàu, cảng biển, 
logistics và hội chợ; Giải 
golf hữu nghị gây quỹ “Vì 
Trường Sa thân yêu”; Lễ 
khai mạc và chương trình 
trình diễn công nghệ ánh 
sáng “Vườn ánh sáng”; 
các hội nghị, diễn đàn; 
Chương trình ca nhạc 
quốc tế và lễ bế mạc. 

     Bà Mai Thị Kim Chung, 
Tổng Giám đốc Công ty 
LOMA cho biết: “Đây là lần 
đầu tiên Việt Nam tổ chức 
Festival cảng biển quốc tế, 
vì vậy chúng tôi quyết tạo 
nên những điểm nhấn ấn 
tượng cho lễ hội”. Theo bà 
Kim Chung, một trong 
những điểm nhấn đó là 
chương trình carnaval diễu 
hành đồng loạt trên đường 

Thành Huy
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bộ, đường không và đường 
biển. Đặc biệt, chương trình 
biểu diễn công nghệ ánh 
sáng sẽ do các tập đoàn giải 
trí quốc tế cung cấp và thực 
hiện trên nền nhạc hiện đại 
với mô hình mô phỏng tàu 
biển, thuyền buồm, đèn hải 
đăng, nàng tiên cá, đô thị 
cảng… Đồng hành cùng 
công nghệ ánh sáng là các 
màn trình diễn âm nhạc 
của các DJ, các nhóm Pop & 
Rock, dance sport, Hiphop 
của Việt Nam và thế giới.
     Riêng lễ khai mạc 
Festival cảng biển quốc tế 
lần thứ I với chủ đề “Việt 
Nam - thương cảng hòa 
bình và phát triển”, sân 
khấu được thiết kế sát bờ 
biển, sử dụng hình ảnh 
tàu, thuyền và các phương 
tiện hàng hải trên vùng 
biển làm phông chính, 
sử dụng tối đa hiệu quả 
của ánh sáng LED tạo ra 
những kỹ xảo đặc biệt, 
hiện đại mang phong cách 
quốc tế - bà Mai Thị Kim 
Chung cho biết thêm.
     Hoạt động mang tính 
chiều sâu của Festival vẫn 
là hội thảo và diễn đàn 
quốc tế về định hướng 
phát triển cảng biển và đô 
thị cảng biển. Ông Hồ Văn 
Niên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Phó Trưởng ban tổ 
chức Festival cho biết, hội 
thảo và diễn đàn sẽ chia ra 
làm 6 phiên, trong đó có 2 
phiên toàn thể và 4 phiên 
chuyên ngành. Nội dung 
bàn về việc phát triển đầu 
tư, xây dựng, quản lý, điều 
hành cảng biển và đô thị 
cảng. Diễn đàn gồm các 
cuộc đối thoại trực tiếp 
giữa các nhà đầu tư trong 
nước và quốc tế về quy 
hoạch phát triển hệ thống 

cảng biển đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 
và hiện đại hóa thủ tục hải 
quan cảng biển, luật hàng 
hải quốc tế với sự tham gia 
của lãnh đạo Chính phủ, 
các bộ ngành Trung ương 
và các chuyên gia hải quan 
quốc tế và Việt Nam, các 
công ty hoạt động trong 
lĩnh vực logistics trong và 
ngoài nước.
     Festival cảng biển 
quốc tế lần thứ I tổ chức 
tại BR-VT sẽ mở ra cơ 

hội hợp tác, thu hút đầu 
tư, thu hút tài chính, tạo 
điều kiện thuận lợi hơn 
nữa cho quá trình phát 
triển cảng biển, xây dựng 
đô thị cảng biển của 
tỉnh; nâng cao vị trí và 
tầm quan trọng của cảng 
trung chuyển BR-VT để 
tiến tới cạnh tranh với 
các cảng của Singapore, 
Malaysia, Hong-Kong… 
Thông qua Festival, các 
nhà đầu tư có cơ hội tìm 
hiểu về cơ chế, chính 

sách, tiềm năng các cảng 
biển, du lịch biển Việt 
Nam. Mặt khác, tạo cơ 
hội giao lưu trao đổi kinh 
nghiệm về quản lý điều 
hành thương cảng, kết 
nối với các hãng tàu và hệ 
thống logistics, xây dựng 
chiến lược phát triển các 
cảng biển và đô thị cảng 
biển tại Việt Nam 
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hội nghị Thủy đạC đông á lần Thứ 11

đánh giá cao những nỗ lực
của Việt nam

Trong khuôn 
khổ hoạt 
động định kỳ 
của tổ chức 

Thủy đạc thế giới IHO 
(International hydro-
graphic Organisation), 
Ủy ban thủy đạc Đông 
Á EAHC (East Asia 

hydrographic com-
mission) đã tổ chức 
hội nghị lần thứ 11 tại 
Thành phố Chiang-
mai- Thái Lan từ ngày 
4/9/2012 đến 6/9/2012.
     Đại diện của đoàn 
đại biểu Việt Nam 
gồm ông Phạm Đình 

Vận - Tổng Giám đốc 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam và ông Lưu Văn 
Quảng  - Tổng giám 
đốc Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Bắc đã tham dự 
hội nghị lần này. 

     Tại hội nghị, Ủy 
ban Thủy đạc Đông Á 
đã báo cáo hoạt động 
nhiệm kỳ 3 năm 2010-
2012 của EAHC, tập 
trung vào 3 nhiệm vụ 
chính: Công tác đào tạo 
nâng cao năng lực các 
quốc gia, công tác xây 

Nguyễn Trọng Thành

01.
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TIN TỨC & SỰ KIỆN

dựng hợp tác giữa các 
thành viên thông qua 
các hội thảo định kỳ, các 
dự án khu vực,  công tác 
an toàn hàng hải và tiếp 
tục thực hiện các dự án 
liên quan. Tiếp đó, các 
đại biểu trao đổi, thảo 
luận các nội dung liên 
quan về hải đồ điện tử 
ENC và hệ thống ECDIS 
trong giai đoạn hiện nay, 
đồng thời đề ra các định 
hướng hoạt động trong 
nhiệm kỳ tới.
     Hội nghị đã ghi nhận 
và đánh giá cao những 
nỗ lực của Việt Nam 
trong việc tích cực tham 
gia các hội thảo, hội nghị 
chuyên đề kỹ thuật, cử 
người tham gia các khóa 
đào tạo do EAHC và 
IHO tổ chức nhằm nâng 
cao năng lực chuyên 
môn trong công tác sản 
xuất hải đồ, hải đồ điện 
tử…và mong muốn Việt 
Nam sẽ sớm trở thành 
thành viên chính thức 
của Tổ chức Thủy đạc 
thế giới IHO 

     Ủy ban Thủy đạc Đông Á (EAHC) là ủy ban thủy đạc khu vực 
hoạt động trong khuôn khổ của Tổ chức Thủy đạc quốc tế (IHO). 
EAHC được thành lập vào năm 1971. Các thành viên của EAHC 
gồm 9 quốc gia: Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Philippines, Thái Lan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều tiên, 
Malaysia và Singapore.
     Mục đích  của EAHC là nhằm: Phối hợp hoạt động của các cơ 
quan thủy đạc quốc gia trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc trao đổi, hỗ trợ các thông tin liên quan đến khảo sát, nghiên 
cứu các chi tiết kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực thủy đạc và xây 
dựng các chương trình hợp tác khu vực trong công tác thủy đạc.

01. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
02. Các đại biểu thảo luận trong Hội nghị.
03. Tổng Giám đốc VMS -South Phạm Đình Vận 
và Ông Romeo Ho - Giám đốc cơ quan thủy đạc 
Philippines.

03.

02.
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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 tnhh mtv 

xây dựng công trình hàng hải miền 
nam, những người xây cho hải đăng 

trường Sa vững mãi.

Phạm Hoàng

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. 
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…, 
CBCNV 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 
của 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.

Xây cho hải đăng Trường Sa

vững mãi
01.

VMS -  outh
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Sóng gió
Trường Sa Lớn
     Trường Sa Lớn là 
đảTrường 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 Xây 
dựng công trình hàng 
hải miền Nam. 
     Khó khăn đầu tiên 
có lẽ phải kể đến quá 
trình vận chuyển vật tư, 
máy móc, thiết bị từ đất 
liền ra đảo hoàn toàn 
bằng đường biển nên 
phụ thuộc rất nhiều vào 
thời tiết. 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, quá trình 
thực hiện từ khâu vận 
chuyển, kế hoạch xuất 
phát rời cảng, cập bến 
neo đậu tại Đảo không 
chủ động, vị trí neo 
đậu thường phải thay 
đổi để tránh hướng gió, 
con sóng ngược do đó 
công tác chuyển tải gặp 
nhiều khó khăn và kéo 
dài. 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 Duy 
Luật - cán bộ 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, 
nằm trên thềm san hô 
ngập nước giáp với 
tường kè chắn sóng 
của đảo. Để có thể đào 
móng, xây bờ kè, cần 
phải sử dụng một khối 
lượng lớn đá hộc, bao 
cát chắn sóng, hệ thống 

rãnh bơm thu nước. 
Ngoài ra, còn phải canh 
theo mực nước thủy 
triều. Có khi cả ngày, 
chúng tôi chỉ có thể thi 
công được vài tiếng, rồi 
phải nghỉ vì sóng lên”. 
Khi hạng mục bờ kè, 
móng nhà đèn xây dựng 
xong, đến giai đoạn xây 
dựng phần thân tháp 
đèn, họ lại trực tiếp đối 
mặt với những cơn gió 
lớn ở độ cao chênh vênh 
(tháp đèn Trường Sa 
Lớn cao 27m) 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.

02.
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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, 
giằng, bản mã ốp của 
hệ khung tháp đèn dã 
bị hao mòn, 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 42m giữa biển 

khơi, thế nhưng, không 
một phút chần chừ, 8 
cán bộ, công nhân Công 
ty nhanh chóng xách 
balo lên đường ra đảo. 
Anh Nguyễn Y Vận - cán 
bộ kỹ thuật của Công 
ty 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”. 
     Bốn tháng sửa chữa, 
gia cố hải đăng Đá 

Lát vào năm 2011 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 dùng 
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. 
Tám 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 Nguyễn 
Y Vận tâm sự.03.
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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...

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 thi công 
công trình đến ngày trở 
về nhà. Anh Mai Viết 
Thuật, phụ trách Đội 
công trình số 01, được 
giao nhiệm vụ chỉ huy 
trưởng công trình, nhớ 
lại: “Đội chúng tôi xây 
dựng hải đăng Sinh Tồn 
bắt đầu từ tháng 8 năm 
2011. Đây là thời gian 
đỉnh điểm của mùa mưa 
bão trong năm. Các hạng 
mục thi công ngầm như 
phần kè chắn sóng phải 
phụ thuộc rất nhiều vào 
thủy triều, có những 
ngày chỉ thi công trong 
thời gian khoảng 2 tiếng 
và có tháng chỉ làm được 
8 đến 9 ngày và phần thi 
công giai đoạn cuối các 
hạng mục của công trình 
gần với dịp Tết Nguyên 
đán Nhâm Thìn. Do 
đó anh em xác định tư 
tưởng sẽ đón Tết Nguyên 
Đán trên Đảo. Khi đó 
lương thực đã cạn kiệt và 
các nhu yếu phẩm hàng 
ngày cũng hết do sóng 
to, gió lớn tàu ra tiếp tế 
không kịp. Đây thật sự là 
một thử thách tinh thần 
với toàn anh em”. 
     Nhưng nhờ sự quan 
tâm sát sao của Lãnh 
đạo chính quyền và Tổ 
chức Công đoàn Công ty 
(thường xuyên gọi điện 
thoại hỏi thăm sức khỏe, 
chỉ đạo công việc, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi), Đội 
thi công công trình hải 
đăng Sinh Tồn đã đón 
một cái Tết cổ truyền trên 
Đảo thật ấm cúng và đầy 

hương vị ngày Tết cả về 
vật chất lẫn tinh thần. 
Cái Tết xa nhà, xa đất liền 
hàng trăm hải lý đã trở 
thành một kỷ niệm khó 
quên với toàn đội, nhất là 
đúng thời khắc đêm giao 
thừa. Anh em được các 
đồng chí bộ đội sẻ chia 
lương thực, quan tâm, 
động viên những lúc khó 
khăn, thiếu thốn. 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. 
     Ông Đặng Quốc 
Cường, Chủ tịch kiêm 
Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Xây dựng 
công trình miền Nam, 
bày tỏ: “Kế tục truyền 
thống của những thế 
hệ cha anh đi trước, 
CBCNV công ty chúng 
tôi đã vượt qua bao khó 
khăn, thử thách, hiểm 
nguy để xây nên những 
ngọn hải đăng vững chãi, 
góp phần cùng Tổng công 
ty bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam 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. Trong 
tương lai, Công ty sẽ tiếp 
tục mở rộng qui mô, lĩnh 
vực hoạt động, nâng cao 
hơn nữa đời sống cho 
CBCNV để mỗi bước 
chân chúng tôi đi, mỗi 
công trình chúng tôi 
đảm nhận luôn vang lên 
Bài ca xây dựng:

01. Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo 
Trường Sa được xây dựng năm 2009.
02. Hải đăng Sinh Tồn - quần đảo 
Trường Sa được xây dựng năm 2011.
03. Hải đăng Đá Lát - quần đảo Trường Sa.
04. Công nhân Công ty TNHH MTV 
Xây dựng công trình hàng hải miền Nam 
vận chuyển nguyên vật liệu ra đảo Đá 
Lát để sửa chữa hải đăng Đá Lát.



VMS -  outh

| biển | 10 - 201224

Công ty Hoa tiêu Hàng Hải kHu vựC iX

công ty trẻđẳng cấp cao
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khi nÓi tới một 
công ty mới, mọi 

người thường nghĩ 
ngay đến những 
con người trẻ và 

quá trình tìm kiếm 
chỗ đứng trên thị 

trường. thế nhưng, 
lẽ thường ấy lại trái 

ngược hoàn toàn 
với công ty hoa 

tiêu hàng hải khu 
vực ix. để rồi từ Sự 

khác biệt đÓ, những 
câu chuyện và bài 

học thú vị về công 
ty trẻ - đẳng cấp 

cao bắt đầu ra đời.

Hải Âu

Công ty Hoa 
tiêu hàng hải 
khu vực IX 
chính thức đi 

vào hoạt động từ ngày 
01/01/2009 với nhiệm vụ 
công ích chính là lai dắt 
tàu biển ra vào các cảng, 
khu neo đậu, chuyển tải 
thuộc khu vực khai thác 
dầu khí phía Nam của 
nước ta. Tính đến nay, 
Công ty mới chỉ thành 
lập được gần 4 năm, còn 
khá non trẻ so với nhiều 
công ty lớn. Thế nhưng, 
tính cả tuổi đời và tuổi 
nghề của đội ngũ hoa 
tiêu Công ty cùng với 
khối lượng công việc mà 
họ hoàn thành thì chẳng 
hề nhỏ bé chút nào. Còn 
nói về những ngày đầu 
thành lập Công ty thì 
chắc hẳn mọi người sẽ 
vô cùng kinh ngạc và 
thán phục.

Một cây… mà làm 
nên non 
     Năm 2008, Cục Hàng 
hải Việt Nam ban hành 
quy định: Mỗi công ty 
hoa tiêu chỉ được hoạt 
động trên một vùng biển 
nhất định nhằm chuyên 
nghiệp hóa trong quản 
lý và điều hành. Trên cơ 
sở đó, Cục quyết định 
thành lập Công ty Hoa 
tiêu khu vực IX trên cơ 
sở tách ra từ Trạm hoa 
tiêu Vũng Tàu, thuộc 
Công ty Hoa tiêu khu 
vực I và ký quyết định 
bổ nhiệm ông Nguyễn 
Minh Tiến – hoa tiêu 
ngoại hạng - làm Giám 
đốc vào ngày 19/11/2008, 
đồng thời giao nhiệm vụ 
cho Giám đốc phải làm lễ 
công bố thành lập Công 
ty vào tháng 12 để ngày 
01/01/2009 chính thức đi 
vào hoạt động. 

     Ông Nguyễn Minh 
Tiến, Giám đốc Công ty 
Hoa tiêu hàng hải khu 
vực IX, tâm sự: “Lúc bấy 
giờ, nhận quyết định 
trong tay, tôi không 
khỏi lo lắng và suy nghĩ. 
Làm sao để có thể xin 
giấy phép kinh doanh 
trong vòng chưa đầy 2 
tháng? Và làm sao để có 
nhân sự, cơ sở vật chất 
cho Công ty hoạt động? 
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra 
trong đầu và một khối 
lượng công việc lớn 
hiện ra trước mắt, tưởng 
chừng như khó mà hoàn 
thành được”. 
     Nói là vậy, nhưng 
với bản lĩnh của người 
hoa tiêu dạn dày sóng 
gió cùng tinh thần trách 
nhiệm, quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ, ông đã 
làm việc quên cả ngày 
đêm, một mình xoay sở, 

gánh vác tất cả công việc 
từ nhỏ đến lớn. “Ban 
ngày, tôi chạy khắp nơi 
để lo thủ tục, giấy tờ. Tối 
đến, nhiều đêm, tôi lại 
thức trắng để chuẩn bị 
công việc cho ngày hôm 
sau. Rất may là tôi luôn 
nhận được sự giúp đỡ, 
hỗ trợ nhiệt tình của Cục 
Hàng hải Việt Nam, Công 
ty Hoa tiêu khu vực I và 
các ban, ngành của tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy 
nhiên, việc tìm kiếm hoa 
tiêu chịu đầu quân cho 
Công ty mới là gian nan, 
vất vả nhất. Bởi Công ty 
còn chưa đi vào hoạt động 
chính thức, con đường 
tương lai vẫn còn mơ hồ 
trong khi yêu cầu, áp lực 
công việc lại rất cao. Chỉ 
có hoa tiêu ngoại hạng 
mới được lai dắt tàu ra 
vào khu vực giàn khoan 
dầu khí”, ông Tiến nhớ lại.

Đ/c Phạm Đăng Lâu thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty BĐATHH miền Nam trao tặng
huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Minh Tiến - GĐ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX.
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     Trong nghề hoa tiêu, 
phải có cả một quá 
trình phấn đấu khoảng 
20 năm, vượt qua rất 
nhiều khóa huấn luyện 
và kỳ thi nâng bậc, một 
hoa tiêu mới có thể 
được thăng hạng từng 
bậc, cho phép dẫn dắt 
tàu theo quy định về 
trọng tải, chiều dài, 
mớn nước và nấc thang 
cuối cùng là trở thành 
hoa tiêu ngoại hạng, 
dẫn dắt mọi loại tàu. Vì 
thế, hoa tiêu ngoại hạng 
là “tài sản” quý được tất 
cả các công ty hoa tiêu 
săn đón, được hưởng 
mọi chế độ ưu tiên cao 
nhất. Và lẽ dĩ nhiên, 
thật hết sức khó khăn 
để một công ty mới có 
thể thu hút, tuyển mộ 
các bậc anh tài, dày 
dạn kinh nghiệm trong 
nghề và cả trong cuộc 
sống như thế này. Thế 
nhưng, bằng sự nhiệt 
tình, uy tín và kiên trì, 
bằng cái tâm sáng của 
người hoa tiêu, ông 
đã khiến 5 hoa tiêu 
ngoại hạng – những 
đồng nghiệp, đồng 
thời cũng là những 
người bạn – cảm động, 
tin tưởng, quyết định 
đầu quân cho Công ty 
Hoa tiêu khu vực IX.  
Ngày 25/12/2008, sau 
đúng 1 tháng 6 ngày 
kể từ khi nhận quyết 
định bổ nhiệm chức 
vụ Giám đốc, ông đã 
tổ chức thành công lễ 
ra mắt công ty mới và 
chính thức đưa Công 
ty đi vào hoạt động 
ngày 01/01/2009, hoàn 
thành nhiệm vụ được 
cấp trên giao phó.

Nhiều cây chụm lại 
ắt thành núi cao
     Vượt qua giai đoạn 
đầy thử thách, gian khổ 
ban đầu, Công ty đã 
nhanh chóng xây dựng 
và ban hành hệ thống 
các quy chế, quy trình 
về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu 
tổ chức các phòng ban; 
quy chế dẫn tàu, nội 
quy lao động, quy chế 
phân phối thu nhập, 
thỏa ước lao động 
tập thể, thi đua, khen 
thưởng… Đây là những 
nền tảng căn bản hết 
sức quan trọng, giúp 
CBCNV Công ty không 
những thực hiện quyền 
dân chủ, tự quyết mà 
còn có ý thức và trách 
nhiệm hơn với nhiệm 
vụ được giao. 
     Song song đó, đội 
ngũ hoa tiêu của Công 
ty cũng bắt tay ngay vào 
nhiệm vụ chính, dẫn 
dắt tàu ra vào khu vực 
các mỏ dầu khí. Ngay 
trong năm 2009, hoa 
tiêu Công ty đã dẫn 732 
lượt tàu ra vào cảng an 
toàn với sản lượng hơn 
204,752 triệu GTxHL, 
doanh thu đạt 16,089 
tỷ đồng, nộp ngân sách 
Nhà nước 2,3 tỷ đồng. 
Từ đó về sau, mỗi năm, 
số lượt tàu do Công ty 
lai dẫn càng tăng, đem 
lại doanh thu năm sau 
luôn cao hơn năm trước 
(năm 2010: 17,9 tỷ; năm 
2011: 20,3 tỷ). Đánh giá 
của tất cả khách hàng, 
đối tác về đội ngũ hoa 
tiêu của Công ty luôn là 
những lời khen ngợi, hài 
lòng và tin tưởng. Dù lai 
dắt các tàu quốc tế, với 

những thủy thủ đoàn 
mang nhiều quốc tịch 
khác nhau, di chuyển 
trong điều kiện sóng gió 
khắc nghiệt, lênh đênh 
trên biển khơi, nhưng 
lúc nào đội ngũ hoa tiêu 
Công ty cũng khẳng 
định vị thế của Công ty 
Hoa tiêu hàng hải khu 
vực IX nói riêng và hoa 
tiêu Việt Nam nói chung 
với bạn bè quốc tế. 
     Công tác Công đoàn, 
công tác phát triển 
Đảng, Đoàn, Hội luôn 
được Công ty chú trọng 
nhằm chăm lo tốt nhất 
cho đời sống của CBC-
NV, đồng thời xây dựng 
lực lượng nòng cốt cho 
sự phát triển ổn định 
và bền vững của Công 
ty. CBCNV của Công ty 
luôn yên tâm làm việc 
và cống hiến, bởi Công 
ty thường xuyên quan 
tâm, động viên từng 
người, đầu tư phương 
tiện mới, phục vụ cho 
công tác chuyên môn, tổ 
chức các hoạt động vui 
chơi, thể thao, giải trí 
sau những ngày làm việc 
căng thẳng, vất vả. 
     Cuối năm 2011, khi 
sáp nhập vào Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam 
và đổi tên thành Công 
ty Hoa tiêu hàng hải 
khu vực IX, Công ty đã 
cùng với Công ty mẹ 
đề ra nhiều kế hoạch, 
chiến lược cho tương 
lai. Trong đó, đặc biệt 
ưu tiên công tác đào 
tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao, đưa ra 
những yêu cầu chặt chẽ 
trong việc tuyển dụng 
đầu vào, đảm bảo an 

toàn tuyệt đối khi dẫn 
dắt tàu, không để xảy 
ra bất cứ sự cố, tai nạn 
nào do lỗi của hoa tiêu 
Công ty. Công ty đang 
chuẩn bị tiến hành xây 
trụ sở mới tại đường 
3/2, phường 8, TP. 
Vũng Tàu nhằm tạo 
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điều kiện tốt hơn nữa 
cho CBCNV Công ty, 
thúc đẩy mọi người tiếp 
tục hăng say lao động 
và sáng tạo, góp phần 
tạo ra môi trường an 
toàn hàng hải, làm bệ 
phóng cho các ngành 
kinh tế biển Việt Nam 

phát triển và góp phần 
giữ vững chủ quyền, 
quyền chủ quyền của 
quốc gia trên biển đảo.
     Chỉ trong vòng chưa 
đầy 4 năm đi vào hoạt 
động, Công ty đã có 
một chỗ đứng vững 
chắc, giữ vị trí là một 

trong những cánh chim 
đầu đàn của ngành, 
sánh ngang với các 
công ty hoa tiêu đẳng 
cấp quốc tế. Để đạt 
được những kết quả 
ấn tượng đó, toàn thể 
CBCNV Công ty đã 
luôn đoàn kết một lòng, 

cùng nhau vun đắp cho 
Công ty không ngừng 
phát triển lớn mạnh. 
Những nỗ lực, cố gắng 
của họ tạo nên những 
câu chuyện và bài học 
thú vị, bổ ích về một 
công ty trẻ mang đẳng 
cấp cao 
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Tăng cường bảo đảm an toàn hàng hải
khu vực nam trung bộ

nhằm đảm bảo an toàn giao 
thông hàng hải trong khu 

vực nam trung bộ, phòng 
tránh Sự cố, tai nạn cÓ thể 
xảy ra trong mùa mưa bão, 

công ty bđathh nam trung bộ 
(thuộc tổng công ty bđathh 
miền nam) đã chủ động lên kế 

hoạch tăng cường bảo đảm an 
toàn hàng hải trên các tuyến 

luồng, trạm hải đăng mà công 
ty quản lý, đồng thời, phối 

hợp với cảng vụ hàng hải các 
tỉnh trong khu vực kiểm tra, 

đôn đốc các đƠn vị thực hiện 
việc bảo dưỡng, duy tu các 

báo hiệu hàng hải.

Phạm Hoàng     Ngọc Nam

02.
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Luồng Quy Nhơn: 
Trực ca 24/24 giờ
     Trong 5 tuyến luồng 
do Công ty BĐATHH 
Nam Trung Bộ quản 
lý, luồng Quy Nhơn 
có dòng chảy phức tạp 
nhất và thường xuyên có 
giông bão. Tàu thuyền 
khi đi từ ngoài biển vào 
cập cảng tương đối dễ 
dàng nhưng chiều ngược 
lại, từ cảng ra biển lại 
khá nguy hiểm. Dòng 
chảy xiết khiến mũi tàu 
dễ bị va vào các vách 
đá của bán đảo Phương 
Mai. Những năm gần 
đây, luồng Quy Nhơn 
được tiến hành nâng 
cấp để trở thành luồng 
cho cảng nước sâu. Tuy 
nhiên, tiến độ thi công 
dự án chậm do nhiều 
nguyên nhân khác nhau 
dẫn đến tình trạng chưa 
bàn giao tuyến luồng 
mới trong khi đã có một 
số phao báo hiệu phải 
thay đổi vị trí theo yêu 
cầu thi công. Điều này 
khiến cho việc quản lý, 
vận hành tuyến luồng 
gặp nhiều khó khăn. 
Ban lãnh đạo Công ty 

BĐATHH Nam Trung 
Bộ đã chỉ đạo CBCNV 
làm việc tại trạm luồng 
Quy Nhơn và trạm hải 
đăng Phước Mai (bán 
đảo Phương Mai), song 
song với việc hoàn thành 
tốt nhiệm vụ thường 
trực, đảm bảo quản lý, 
vận hành các thiết bị báo 
hiệu hàng hải đúng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, còn tăng 
cường bố trí nhân sự 
thay phiên nhau kiểm tra, 
giám sát 24/24 giờ để kịp 
thời cảnh báo và xử lý, 
phối hợp với các đơn vị, 
cơ quan chức năng xử lý 
những bất trắc có thể xảy 
ra trên tuyến luồng, nhất 
là trong mùa mưa bão.

Phối hợp kiểm tra, 
đôn đốc BĐATHH 
luồng chuyên dùng
     Trong tháng 7/2012, 
Công ty BĐATHH Nam 
Trung Bộ đã phối hợp 
với Cảng vụ Hàng hải 
Nha Trang tiến hành 
kiểm tra thực trạng hệ 
thống báo hiệu hàng 
hải các luồng chuyên 
dùng vùng biển tỉnh 
Khánh Hòa. Kết quả, 

nhìn chung các cảng 
chuyên dùng vùng biển 
tỉnh Khánh Hòa đã được 
lắp đặt báo hiệu hàng 
hải dẫn luồng, báo hiệu 
vùng nước trước cảng. 
Các báo hiệu mới lắp đặt 
như: Báo hiệu vùng nước 
trước cảng Kho xăng dầu 
ngoại quan Vân Phong, 
báo hiệu luồng tàu vào 
Cảng xăng dầu K720 
tại vịnh Cam Ranh 
hoạt động bình thường, 
đúng theo QCVN 
20:2010/BGTVT. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số 
hệ thống báo hiệu hàng 
hải của các cảng lắp đặt 
đã lâu, hiện đã xuống 
cấp, như: Hệ thống báo 
hiệu hàng hải luồng vào 
cảng Nhà máy đóng, sửa 
chữa tàu Hyundai Vi-
nashin, cảng Ninh Thủy 
(thuộc vịnh Vân Phong), 
cảng Nhà máy đóng 
tàu Cam Ranh, cảng 
Xi măng Cam Ranh, 
cảng Muối Hòn Khói 
lần lượt do nhà máy tàu 
biển Hyundai Vinashin, 
Công ty Nghi Sơn, 
Công ty TNHH MTV 
Đóng tàu Cam Ranh, 

Công ty 
BĐATHH 
Nam Trung 
Bộ quản lý 

17 hải đăng và 5 tuyến 
luồng từ phía Nam cây 
đèn biển Sa Huỳnh, 
tỉnh Quảng Ngãi đến 
hết vùng biển tỉnh Bình 
Thuận. Công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải 
được theo dõi chặt chẽ 
hàng ngày, đảm bảo việc 
quản lý, vận hành các 
thiết bị báo hiệu hàng 
hải đúng tiêu chuẩn kỹ 
thuật, thiết lập và duy trì 
môi trường hàng hải an 
toàn cho tàu thuyền qua 
lại các tuyến luồng do 
Công ty quản lý. Tiếp tục 
hưởng ứng Năm an toàn 
giao thông 2012 và thực 
hiện mục tiêu: Không 
để xảy ra bất cứ sự cố, 
tai nạn nào do lỗi của 
các báo hiệu hàng hải 
do Công ty quản lý, Ban 
giám đốc Công ty đã chỉ 
đạo đến từng bộ phận 
tăng cường công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải, 
đặc biệt là trong mùa 
mưa bão và trên các 
tuyến luồng phức tạp.

01.
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Nhà máy Xi măng Cam 
Ranh, Công ty CP Muối 
Khánh Hòa quản lý và 
hệ thống báo hiệu trụ đỡ 
tuyến cáp treo vượt biển 
tại cảng Nha Trang do 
Công ty TNHH Vinpearl 
quản lý.
     Dựa trên kết quả 
kiểm tra thực tế này, Ban 
An toàn giao thông tỉnh 
Khánh Hòa đã đề nghị 
các đơn vị, cơ quan sử 
dụng vùng nước, cảng 
biển nhanh chóng sửa 
chữa, bổ sung các thiết 
bị báo hiệu hàng hải 
còn thiếu, đã hư hỏng 
hay mất mát và đề nghị 
Cảng vụ Hàng hải Nha 
Trang tiếp tục phối hợp 
với Công ty BĐATHH 
Nam Trung Bộ kiểm tra, 
đôn đốc các đơn vị hoạt 
động trên vùng biển tỉnh 
Khánh Hòa chấp hành 
nghiêm các quy định 
của Nhà nước về đảm 
bảo an toàn giao thông 
hàng hải, giảm thiểu tai 
nạn, sự cố hàng hải trên 
vùng biển Khánh Hòa 

01. Hải đăng Cù Lao 
Xanh - Bình Định.
02. Tàu lưu thông trên 
luồng Quy Nhơn.
03. Hải đăng Gành Đèn - 
Phú Yên.

03.
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g i ả i  p h á p
tăng độ lợi tín hiệu thu gps 

&  triệt nhiễu phát sinh
khi tích hợp chức năng gsm và gps

trên cùng một phần cứng

I. Ảnh hưởng can nhiễu đến 
tín hiệu thu GPS
     Việc tích hợp chip GSM và GPS 
trên cùng một phần cứng và hoạt 
động chung với nhau mang đến cho 
thiết bị có nhiều tính năng vượt 
trội, tuy nhiên, việc tích hợp hai 
chip này với nhau thường không 
đơn giản do những phát sinh liên 
quan đến nhiễu và suy hao tín hiệu, 
đặc biệt là tín hiệu GPS.
     Công suất thu tín hiệu GPS ở 
anten là rất thấp, thậm chí 
ở trường hợp tốt nhất là 
-120dBm thì nó cũng thấp 
hơn xấp xỉ 15dB so với 
nguồn nhiễu từ nhiệt. 
Từ thực tế này, một 
bộ thu GPS dễ bị ảnh 
hưởng từ các nguồn sóng 
RF lân cận bất kể ở tần 
số nào. Có thể phân biệt 
thành 2 loại như sau:

•     Sự can nhiễu ngoài băng 
tần: Thông thường bất kỳ hệ 
thống truyền thông không dây 
nào (GSM, CDMA, 3G, WLAN, 
Bluetooth, …) đều có thể phát ra 
một công suất lớn nhất tại vị trí 
gần với anten thu GPS nếu các hệ 
thống này được tích hợp chung 
với bộ thu GPS trong các ứng 
dụng. Ngay cả khi anten GPS được 
chọn lọc loại tôt nhất thì các mức 
công suất có khả năng phá hủy 
vẫn có thể ảnh hưởng đến ngõ vào 
RF của bộ thu GPS. 
•     Sự can nhiễu trong băng tần: 
Mặc dù dải tần GPS đã được tách 
rời riêng biệt đối với các chuẩn 
giao tiếp sử dụng sóng RF, nhiều 

thiết bị phát công suất RF vào dải 
tần GPS với mức lớn hơn bản thân 
tín hiệu GPS. Một lý do đó là dải 
tần số trên 1GHz không tuân thủ 
các quy định EMI, và thậm chí 

nếu các mức tín hiệu cho phép cao 
hơn công suất tín hiệu GPS. Đặc 
biệt nhất là, tất cả các loại thiết bị 
kỹ thuật số như máy tính, máy ảnh 
số, màn hình LCD … có khuynh 
hướng phát một phổ rộng tần số 
lên đến vài GHz. Ngoài ra, các bộ 
phát không dây có thể tạo ra các sự 
phát sóng không mong muốn mà 
lại rơi vào dải tần số của GPS.
     Ví dụ, GSM sử dụng các mức 
công suất lên đến 2W (+33dBm). 
Giá trị lớn nhất tuyệt đối của 
công suất ngõ vào RF của bộ thu 
GPS có thể là -5dBm. Chuẩn 
GSM cho phép các tín hiệu phát 
không mong muốn có thể lên đến 
-36dBm, trong khi đó tín hiệu 
GPS nhỏ hơn -120dBm. Bằng cách 
so sánh đơn giản ta có thể thấy 
vấn đề ảnh hưởng can nhiễu phải 
được đặc biệt chú trọng trong thiết 
kế bộ thu GPS.

Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh
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II. Giảm can nhiễu
1. Can nhiễu trong dải tần
     Với sự can nhiễu trong giải 
tần, tần số của tín hiệu rất gần 
đến tần số 1575 MHz của GPS. 
Các nguồn nhiễu trong dải tần 
thường được gây ra bởi các hàm 
điều hòa sinh ra từ các mạch 
hiển thị, vi điều khiển, hệ thống 
bus dữ liệu…

Nguồn gây ra can nhiễu trong dải tần

     Một số giải pháp để làm giảm 
nguồn nhiễu này:
•     Tuân thủ tốt quy luật grounding 
trong thiết kế.
•     Làm các hàng rào che chắn.
•     Tối ưu layout.
•     Sử dụng các bộ lọc thông 
thấp cho các nguồn nhiễu.
•      Đặt anten GPS xa các nguồn nhiễu.
•     Sử dụng một bộ lọc thông dải 
trước các máy thu phát CDMA, 
GSM, WCDMA.
•     Sử dụng bộ lọc thông dải cho GPS.

2. Can nhiễu ngoài
dải tần
      Sự can nhiễu 
ngoài dải tần được sinh 
ra bởi các tần số k hác với 
tần số sóng mang GPS. Các 
nguồn chính là các hệ thống 
truyền thông k hông dây như 
GSM, CDMA, WCDMA, 
WiFi,  BT …

Can nhiễu ngoài dải tần

     Tuân thủ luật grouding trong 
thiết kế và sử dụng bộ lọc thông 
dải cho GPS là các giải pháp để 
giảm thiểu các nguồn nhiễu này.
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3. Giảm thiểu can nhiễu và tăng 
độ lợi bộ thu GPS

Gắn thêm bộ LNA ngoài để cải thiện độ 
nhạy thu GPS

     Từ các cơ sở trên, ta có thể thấy 
2 vấn đề cần giải quyết khi thiết 
kế với bộ thu GPS là giảm thiểu 
can nhiễu và tăng công suất tín 
hiệu thu. Việc này có thể được giải 
quyết sử dụng các bộ lọc thông 
dải dải tần số GPS và bộ khuếch 
đại nhiễu thấp LNA (Low Noise 
Amplifier).
     Sơ đồ thiết kế như bên dưới: 
Trình bày phương án cải thiện độ 
nhạy thu cho GPS khi tích hợp 
GSM và GPS bằng giải pháp dùng 
thêm bộ LNA và BPF (SAW filter) 
cho GPS.

Giải pháp tăng độ nhạy thu cho GPS

Giải pháp cho LNA
     Trong bộ LNA, sử dụng transistor 
băng rộng BFG425W của hãng 
NXP làm hạt nhân, sơ đồ mạch 
được trình bày như sau:

     Sau đó, sử dụng phương pháp 
mô phỏng để chọn các thông số 
của bộ LNA, để LNA có như độ 
lợi (Gain), hệ số nhiễu (NF: Noise 
Figure) và hệ số ổn định (Stability) 
đảm bảo LNA hoạt động ổn định, 
sau đó sẽ sử dụng các thông số này 
cho thiết kế phần cứng.

III. Mô phỏng LNA dùng 
HSPICE
     Kết quả mô phỏng bộ lọc LNA 
bằng HSPICE cho kết quả như sau:
     Độ lợi tần số GPS ở 1.575GHz 
là ~17dB

Độ lợi tần số GPS ở tần số 1.575 GHz

     Hệ số nhiễu của mạch lọc tại 
tần số 1.575 GHz là 1.3 dB

Hệ số nhiễu của mạch lọc ở tần số 1.57GHz

     Hệ số ổn định (Stability Factor) 
của mạch ở tần số 1.575 GHz là 
1.73 dB giá trị này lớn hơn 1 trong 
tầm 1G ÷ 2G, điều này nói lên 
rằng bộ LNA bền vững ở vùng tần 
số gần 1.575G.

Hệ số ổn định của mạch lọc ở tần số 1.57 GHz

IV. Kết luận
     Giải pháp sử dụng bộ lọc LNA và 
LBF giúp cải thiện độ nhạy thu GPS 
và triệt nhiễu trong trường hợp tích 
hợp GPS và GSM trên cùng một 
bo mạch và giúp mạch hoạt động 
ổn định với độ chính xác cao. Kết 
quả này đã được áp dụng trong việc 
nghiên cứu xây dựng hệ thống giám 
sát và kiểm soát báo hiệu hàng hải 
từ xa qua sóng di động cho vùng 
biển Nam Việt Nam. Kết quả thu 
được đáp ứng được các chỉ tiêu kỷ 
thuật của thiết.

 
GSM
1800

BPF GPS
FE

-19.0 dBm
GSM phát ở lớp 3

LNA BPF Độ nhạy thu được 
cải thiện bằng việc 

gắn thêm LNA ngoài

 LNA với 
BFG425W 

Bộ lọc 
SAW 

GPS Tín hiệu thu 
từ anten 

Sơ đồ mạch LNA
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Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước 
trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ:
Chuyên thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt mới, bảo dưỡng các thiết bị báo hiệu 
hàng hải | Thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt mới, bảo dưỡng hệ thống thông tin 
liên lạc, hệ thống chống sét phục vụ công tác vận hành các báo hiệu đèn biển và 
các báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Tham gia xây dựng hệ thống hỗ trợ an 
toàn hàng hải AIS, VTS, DGPS...| Nghiên cứu cải tiến, đổi mới hệ thống kỹ thuật 
bảo đảm an toàn hàng hải...

SẢN PHẨM:

Đèn biển kép cấp I 
tầm hiệu lực 20-25 hải lý

(AECS-RBII-400)

Đèn biển cấp I 
tầm hiệu lực 20-25 hải lý

(AECS-RB400)

Đèn biển cấp III
tầm hiệu lực 10-15 hải lý

(AECS-ML400)

Đèn dẫn luồng hàng hải
sử dụng công nghệ Diode

phát quang Led
(MS-L133 LED LANTERN)

Đèn dẫn luồng hàng hải
tích hợp bộ giám sát từ xa GSM
(MS-L133-GSM LED LANTERN)

Địa chỉ: 847/15 đường 30/4 - phường 11  - TP. Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: (064) 3623966; Fax: (064) 3626569

TOÅNG COÂNG TY BAÛO ÑAÛM AN TOAØN HAØNG HAÛI MIEÀN NAM
COÂNG TY TNHH MTV THIEÁT BÒ BAÙO HIEÄU HAØNG HAÛI MIEÀN NAM

Southern Aids to Navigation Equipment Company Co.Ltd
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10
  Độc Đáo trên thế giới

Thành
phố

khi tốc độ gia tăng dân Số và những tác động 
của biến đổi khí hậu tỉ lệ thuận với nhau thì 
tình trạng thiếu đất ở các khu đô thị ngày 

càng trở nên trầm trọng. trước thực trạng 
đÓ, nhiều quốc gia đã cÓ những Suy nghĩ 

đột phá khi quyết định xây dựng thêm những 
thành phố mới trên biển, nƠi chiếm 70% diện 

tích bề mặt trái đất. dưới đây là 10 thành phố 
nổi trên biển Sẽ tạo ra một không gian mới cho 

nền văn minh tiên tiến của nhân loại.

nổi
Hồng Nhung

VMS -  outh
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1.“đại sứ quán”
 dưới nước

     “Đại sứ quán” này 
nằm ở Fort Denison, 
nước Úc. Nó được 
thiết kế đặc biệt 
dành cho những 
người đã bị mất nhà 
cửa vì nước biển 
dâng. Ý tưởng đột 
phá này là sự kết hợp 

từ cách thiết kế đảo 
ngược khiến tòa nhà 
có khả năng chìm 
sâu dưới nước khi 
mực nước biển dâng 
cao mà con người 
vẫn có thể trú ngụ 
an toàn ngay trong 
tòa nhà này.



VMS -  outh

| biển | 10 - 201238

2.Thành phố nổi
 Boston arcology
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    Thành phố Boston 
Arcology (hay còn 
gọi là BOA) được 
thiết kế nhằm tạo 
ra một không gian 
sống an toàn và 
khô ráo, có khả 
năng đón nhận 
hơn 15.000 người 
nếu các thành phố 
khác bị nước biển 
dâng cao và cuốn 
đi. Thành phố BOA 

cung cấp đầy đủ cả 
về nhà ở, khu phức 
hợp, siêu thị, khu 
vui chơi, giải trí, 
các dịch vụ khác 
như khách sạn, văn 
phòng, điểm mua 
bán lẻ, các viện bảo 
tàng, các cơ quan 
hành chính và một 
trung tâm mua sắm 
lớn. BOA có kiểu 
dáng kiến trúc khá 

đặc biệt với khung 
hình chữ nhật, bên 
trong là những 
đường chéo tạo nên 
các tam giác, tứ giác 
rỗng. BOA được xây 
dựng trên bờ biển, 
cạnh bến cảng Bos-
ton, thủ đô của bang 
Massachusetts, Hoa 
Kỳ dọc theo bờ biển, 
tạo nên một thành 
phố nổi tuyệt đẹp.
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3.Thành phố
 năng lượng sạch

     Một nhóm các nhà 
khoa học, kỹ sư thuộc 
tập đoàn Shimizu, Nhật 
Bản đã bắt tay vào dự án 
thiết kế, xây dựng một 
ngọn tháp cao 1km trên 
khu đất liền kéo dài ra 
biển. Theo các nhà thiết 
kế, “Thành phố nổi” 
sẽ trôi chứ không được 
neo cố định trên biển.
Thành phố này gồm 
nhiều tổ hợp nối lại, có 
thể cung cấp chỗ ở cho 
100.000 người dân. Khu 

dân cư và dịch vụ chính 
được nằm ở độ cao trên 
700m để tận dụng nhiệt 
độ ôn hòa quanh năm 
(mức nhiệt độ dao động 
trong khoảng 26 – 28 
độ C). “Thành phố trên 
mây” này có thiết kế để 
“tự cung tự cấp” thức 
ăn. Các trang trại nuôi 
trồng và chế biến rau, 
gia súc được đặt xung 
quanh không gian gần 
chân tháp. Ngoài ra, cá 
và hải sản được đánh bắt 

từ các khu rừng ngập 
nước và biển. Theo thiết 
kế, lượng khí carbonic 
thải ra môi trường 
được giảm 40% dựa vào 
những phương tiện di 
chuyển mới. 30% khí 
thải động cơ sẽ được cắt 
giảm dựa vào những 
công nghệ tiên tiến 
như vật liệu cách nhiệt 
tốt, các công trình hoạt 
động với hiệu năng cao. 
Năng lượng mặt trời và 
thủy năng của biển được 

chuyển thành điện năng 
bởi các vệ tinh nhân tạo, 
nhà máy phát điện gió và 
thủy năng. Nguồn năng 
lượng sạch này giúp cắt 
giảm thêm 30% lượng 
khí carbonic. Khối lượng 
rác thải của “thành phố 
nổi” được tái chế hoàn 
toàn và phục vụ cho việc 
tái tạo năng lượng. Ngoài 
ra, các nhà thiết kế cũng 
tạo ra các “đảo thu rác” 
với mục đích thu hồi rác 
thải trên biển.
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4.lilypad - thiên đường xanh
 của tương lai

     Thành phố Lilypad 
là thiết kế của kiến trúc 
sư người Bỉ Vincent 
Callebaut sẽ được xây 
dựng như một khu cao 
cấp dành cho những 
“người tị nạn thời tiết” 
vào năm 2100. Lấy cảm 
hứng từ chiếc thuyền 
Noah trong Kinh Thánh, 
không gì là không thể 
với một công nghệ xanh 
cao cấp được sử dụng ở 
đây. Một nửa phía dưới 

của thành phố nổi này sẽ 
chìm trong nước, trong 
khi đó phần nửa phía 
trên sẽ nằm nhô lên trên 
để tận dụng nguồn năng 
lượng dồi dào từ ánh sáng 
mặt trời. Mỗi thành phố 
xinh đẹp có hình dáng 
bông hoa súng này có thể 
chứa được 50.000 người. 
Trong đó, trung tâm 
thành phố là một chiếc hồ 
lớn để hứng và lọc nước 
mưa, còn xung quanh 

là 3 bến du thuyền riêng 
biệt cùng những dãy núi 
nhân tạo để cư dân có 
thể thưởng ngoạn phong 
cảnh biển từ những 
khung cảnh khác nhau. 
Không chỉ là những hòn 
đảo, các Lilypad còn có 
thể trôi nổi trên khắp thế 
giới như một ngôi nhà 
độc lập và có khả năng 
tự cung tự cấp. Năng 
lượng của thành phố 
nổi sử dụng từ gió, năng 

lượng mặt trời và thủy 
năng. Đây là nguồn năng 
lượng tái sinh, không bao 
giờ cạn và không sinh ra 
bất cứ khí thải độc hại 
nào, trong đó có các tấm 
thu năng lượng mặt trời 
được đặt ở các sườn núi, 
turbine gió và trạm khai 
thác năng lượng từ sóng 
biển. Theo tính toán, 
thành phố này sẽ sản sinh 
ra nhiều năng lượng hơn 
là mức tiêu thụ.
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5.Thành phố nổi
 ở haiti

     Thành phố này được xây 
dựng như là một giải pháp giúp 
những người bị ảnh hưởng từ 
trận động đất phá hủy Haiti xảy 
ra gần đây. Thành phố do các 
kiến trúc sư E.Kevin Schopfer 
và Tangram 3DS thiết kế, giống 
như một hệ thống kiểm soát 
các đe dọa đến từ thiên nhiên. 
Ý tưởng xây dựng thành phố 
Haiti trên biển là một ý tưởng 
vô cùng tham vọng, gồm nhiều 
thành phố nổi trên đảo với 
khoảng 300.000 cư dân có thể 
tự cung tự cấp độc lập, tất cả 
nhờ vào tiện nghi của công 
nghiệp và nông nghiệp dồi dào 
trên thành phố nổi.

VMS -  outh
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6.Thành phố  
 công nghệ sinh thái

     Thành phố công 
nghệ sinh thái được 
xem như một thành 
phố nổi lớn nhất 
nước Nga được xây 
dựng trên nhiều đảo 
nhân tạo. Người dân 
có thể sinh sống trên 
một trung tâm cao 
150 mét (500 feet) 
có những nông trại 
thẳng đứng, các tấm 
pin mặt trời và những 
thiết bị trữ nước mưa. 
Bao quanh tòa tháp 
cao chính là những 
khu vui chơi giải trí, 
dịch vụ.
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7.Thành phố gyre
nền văn minh của nhân loại

    Được sáng tạo từ 
phần mềm thiết kế nhà 
ở Zigloo (Canada), công 
trình này được Karl 
Stromberg thiết kế qua 
chuyến đi xuyên Đại 
Tây Dương. Thiết kế 
này được xem như một 
tòa nhà chọc trời, nằm 
sâu 400m dưới lòng đại 
dương với 4 cánh tay 
vươn ra xung quanh 
tạo thành các cảng biển 
cho những con tàu lớn. 
Gyre sử dụng năng 

lượng mặt trời, gió và 
sóng nước. Bên trong là 
một quần thể cơ sở vật 
chất vô cùng hiện đại 
với nhà hàng, siêu thị, 
vườn cây, công viên 
và khu giải trí, khu tự 
phục vụ, nhà ở và khu 
nghỉ dưỡng. Thành 
phố này sẽ bao phủ 
một khu vực với diện 
tích rộng hơn 40 sân 
vận động cộng lại, có 
khả năng tạo chỗ ở cho 
hơn 2000 người dân.
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     Ý tưởng xây dựng 
thành phố này do 
nhà kinh doanh Mỹ 
Norman Nixon thiết 
kế. Thành phố như 
một con tàu có thể di 
chuyển trên biển, có 
độ dài khoảng 1.566m 
(4.500 feet), rộng 
khoảng 260m (750 
feet) và cao khoảng 120 
mét (350 feet). Thành 
phố nổi trên con tàu 

mang tên Freedom dài 
1.300m, rộng 240m, 
cao 100m, nặng 3 triệu 
tấn, sẽ là tàu du lịch 
lớn nhất trong lịch sử 
hàng hải. Tàu được bố 
trí 17.000 căn hộ, 4.000 
điểm buôn bán, một 
sân bay, 15 bến kè cho 
tàu nhỏ và ghe thuyền 
cập bến đưa đón khách. 
Đường xe lửa điện giúp 
mọi người đi lại, một 

bệnh viện với phòng mổ 
hiện đại, trường học, 
công viên xanh, khách 
sạn với tiêu chuẩn quốc 
tế, sòng bạc, ngân hàng 
và nhiều loại hình dịch 
vụ cung cấp các điều 
kiện sinh sống ở mức 
trung lưu, một trung 
tâm mua sắm miễn 
thuế và khu thương mại 
rộng trên 1,7 triệu m2. 
Freedom đi hết một 

vòng trái đất trong 2 
năm, neo đậu ở Bắc 
bán cầu vào mùa hè và 
sau đó lại tiếp tục lịch 
trình. Đến mỗi một 
nước, tàu đều đậu ở hải 
phận quốc tế bởi với 
hình dáng đồ sộ, con 
tàu không thể cập cảng 
nào được. Khách đến 
thăm tàu có thể ngụ 
lại trong 10 giờ để mua 
sắm hàng giảm thuế.

8.Thành phố
 trên con tàu
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9.Thành phố
 tự cung tự cấp

    Kiến trúc sư người 
Malaysia Sarly Adre 
Bin Sarkum cho biết, 
tòa nhà có kiến trúc 
với những xúc tu có 
thể tạo ra năng lượng 
duy trì hoạt động 
khi chúng di chuyển. 
Đây được xem là 
những sáng tạo cách 
mạng từ công nghệ 
xanh. Thành phố này 
sẽ tạo ra điện riêng 

cho nó bằng cách sử 
dụng năng lượng từ 
sóng, gió, mặt trời, 
thậm chí từ động 
năng. Chưa dừng lại 
ở đó, thành phố sẽ 
có nhiều trang trại, 
một khu rừng nhỏ 
có giếng nước, phân 
ranh rõ ràng đâu là 
những khu vực làm 
việc, sinh sống của 
con người.
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10.Thành phố
 ahearn Schopfer

     Các kiến trúc sư 
của Ahearn Schopfer 
đã thiết kế thành 
phố này với mong 
muốn xây dựng nên 
một khu thương mại, 
sinh sống và hành 
chính hoàn hảo. Nó 
sẽ được đặt tại New 
Orleans, thuộc tiểu 
bang Louisiana, Mỹ, 
gồm 20.000 hộ trên 
diện tích trung bình 
khoảng 1.100m2, 3 
khách sạn, 1.500 đơn 

vị có thể chia sẻ và 
500.000m2 dành cho 
khu vực mua bán lẻ. 
Ngoài ra, thành phố 
còn có thêm 3 sòng 
bạc, 500.000 khu vực 
công, bãi đỗ xe với 
sức chứa 8.000 chiếc 
xe hơi, một trường 
học, 100.000m2 dành 
cho các khu vực 
giao lưu văn hóa và 
20.000m2 dành cho 
khu vực chăm sóc 
sức khỏe.
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       năng lượng
Từ THiên nHiên

Việt Phương     Arcadia Yachts
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Arcadia là hãng đầu 
tiên sản xuất du 
thuyền có động cơ 
pano năng lượng 

mặt trời lắp trong kính của 
boong tàu, đáp ứng đủ nhu 
cầu năng lượng ban ngày trên 
tàu. Nhờ yếu tố này và các 
phụ kiện khác mà du thuyền 
Arcadia trở thành sản phẩm 
thân thiện với môi trường.
     Hiện tại, Arcadia vẫn 
đang trong giai đoạn khởi 
nghiệp nhưng đã sớm tạo 
tiếng vang trong nhiều lĩnh 

vực. Cụ thể, thuyền có thiết 
kế ngoại thất mới và cách bố 
trí nội thất thông minh, kiến 
trúc trên boong với kính 
hai lớp và pano năng lượng 
mặt trời, nhiều phụ kiện 
tiêu chuẩn, mức tiêu hao 
nhiên liệu thấp, độ ổn định 
cao ngay cả khi sóng to. Giá 
du thuyền Arcadia khá hấp 
dẫn, có tính cạnh tranh cao 
giúp khách hàng có nhiều 
sự lựa chọn, nhất là trong 
giai đoạn đang khủng hoảng 
ngành du lịch tàu biển.
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     Ý tưởng và đặc điểm chính của các du thuyền gắn 
động cơ của Arcadia là:
•     Phía trên boong tàu được trang bị kính hai lớp cho 
phép thưởng thức cảnh biển trong một không gian 
đầy đủ tiện nghi.
•     Với hệ thống màn cửa trượt, bạn có thể điều chỉnh 
độ sáng hay không gian riêng tư khi cần.
•     Sử dụng các thiết bị đặc biệt để bảo vệ môi trường 
như các pano năng lượng mặt trời (4Kw) và thiết bị xử 
lý nước chứa dầu. Động cơ hỗn hợp sẽ được cung cấp 
theo yêu cầu của khách hàng.
•     Một hệ thống lắp ráp đơn giản mới giúp làm giảm 
thời gian thi công và giá thành.
•     Thiết bị nội thất hoàn toàn theo phong cách Ý với 
vật liệu hoàn thiện, chất lượng cao của Poltrona Frau.01.

02.
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     Với thân tàu bán lướt 
và hệ thống cách âm tốt, 
du thuyền Arcadia có thể 
chạy ban đêm mà vẫn bảo 
đảm tiện nghi và an toàn 
tuyệt đối, cho phép chủ 
nhân và khách tận hưởng 
cả ngày dài tắm nắng và 
neo đậu yên bình tại bến 
tàu mà họ yêu thích.
     Một số khách yêu 
thích và muốn chọn 

mua chiếc Arcadia 85’ 
(25,9m) vì họ quá mệt 
mỏi với những chiếc tàu 
nhanh, không tiện nghi 
và ồn ào. Một số khác lại 
thích ý tưởng gắn động 
cơ  thân thiện với môi 
trường, rộng rãi, lịch 
lãm và dễ điều khiển. 
Hãng nhận thấy rằng 
các chủ tàu cũng bắt đầu 
chú ý nhiều hơn đến 

mức tiêu hao nhiên liệu.  
Hiện nay, chiếc Arcadia 
115’ (35m) đầu tiên đã 
được hoàn thiện và giao 
hàng vào năm 2011. Tất 
cả các giải pháp kỹ thuật 
và bản vẽ cho chiếc Ar-
cadia 135’ (41m) đều đã 
được hoàn thiện. Sắp tới, 
Arcadia sẽ hướng đến 
sản xuất dòng du thuyền 
trung cấp 

01. Khoang lái.
02. Ban công.
03. Boong chính.
04. Phòng ngủ.

03.

CÔNG NGHỆ TÀU BIỂN
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         những người con

âm thầm
c ủ a  b i ể n  Ngọc Nam
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giữa màn đêm u tối, ánh Sáng 
của những ngọn hải đăng 
tựa như những đôi mắt của 
biển, lấp lánh, tinh khôi. vẫn 
đứng đÓ, Sừng Sững và hiên 
ngang mặc cho SÓng giÓ thét 
gào, đôi mắt ấy ngày ngày 
dẫn lối những con tàu vượt 
đại dưƠng muôn dặm. hình 
ảnh đÓ chắc hẳn đã quá đỗi 
quen thuộc với những người 
đi biển. nhưng, ít ai biết được 
rằng, đằng Sau Sự lấp lánh đÓ 
cÓ những con người âm thầm 
lao động, chịu đựng vất vả, 
khÓ nhọc để đôi mắt biển khƠi 
mãi Sáng ngời.
tạp chí biển kỳ này Sẽ giới thiệu 
đến bạn đọc phÓng Sự ảnh về 
những người công nhân trạm 
hải đăng hòn lớn - khánh hòa 
để chúng ta hiểu thêm về công 
việc và cuộc Sống thường 
ngày của họ - những người 
con âm thầm của biển.



VMS -  outh

| biển | 10 - 201256

VMS -  outh

01.

02.



THƯ VIỆN ẢNH

10 - 2012 | biển | 57

01. 02. 03. Qua hơn 3km đường núi dốc thẳng đứng, hải 
đăng Hòn Lớn hiện ra nổi bật giữa biển trời bao la.
04. Từ trên hải đăng nhìn xuống, vịnh Nha Trang 
xanh biếc một màu.

THƯ VIỆN ẢNH

03.

04.
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05.
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THƯ VIỆN ẢNH

05.

05. 06. Không kể ngày nắng gió hay đêm 
mưa bão, anh em công nhân luôn đảm bảo 
cho hải đăng tỏa sáng, giúp tàu thuyền qua 
lại an toàn. (Anh Trần Văn Luận và anh 
Đỗ Minh Hùng lau chùi, bảo dưỡng đèn)
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07.

08.
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07. 08. 09. Luôn quan sát, theo dõi tình 
hình trên biển, kịp thời báo cáo về đơn vị.

09.
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10.

10. 11. 12. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh em công nhân gác đèn còn 
chủ động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. (Trạm phó Nguyễn Trọng 
Mạo, “chuyên gia” tăng gia sản xuất của hải đăng Hòn Lớn)

11.

12.
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    Thướt tha cùng 
biển
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    Thướt tha cùng 
biển

 Ngọc Nam (TH)

khÓ cÓ ánh mắt nào cÓ 
thể bỏ qua khi bạn diện 
lên mình những chiếc 
váy tuyệt đẹp như thế 
này. thêm một chiếc nÓn 
rộng vành, 1 chiếc túi cÓi 
xách tay và một bông hoa 
xinh xắn cài nhẹ lên mái 
tÓc, bạn Sẽ thật thướt 
tha cùng biển xanh, cắt 
trắng, nắng vàng.
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THỜI TRANG BIỂN



VMS -  outh

| biển | 10 - 201270



THỜI TRANG BIỂN

10 - 2012 | biển | 71



VMS -  outh

| biển | 10 - 201272

VMS -  outh



THỜI TRANG BIỂN

10 - 2012 | biển | 73

THỜI TRANG BIỂN
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                  Kỳ thúcá “mũi người”

Ngọc Oanh

loài cá này cÓ khuôn 
mặt khá giống người, 
đặc biệt Sở hữu “chiếc 

mũi” to khác thường và 
còn cÓ khả năng thay 

đổi màu Sắc cƠ thể.

10 - 2012 | biển | 75
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Đó là loài cá lạ có 
tên khoa học 
Naso brevirostris, 
mới xuất hiện 

gần đây tại SeaLife Centre, 
Weymouth, Dorset, phía 
Nam nước Anh. Người ta 
còn gọi là cá Nimrod, đặt 
theo tên một loại máy bay 
quân sự vì cơ thể cá giống 
với máy bay.
      “Chiếc mũi” của loài cá này 
thực chất là một chiếc sừng có 
thể tìm thấy ở các vị trí khác 
nhau của những loài động vật 
khác. Tuy nhiên, các nhà khoa 
học vẫn chưa tìm được lý do 
vì sao loài cá này có chiếc sừng 
khác thường đến vậy.

     “Không ai biết tại sao 
chúng lại có chiếc sừng to 
như vậy ở ngay trước đầu. 
Nó không được dùng để tự 
vệ. Tôi nghĩ rằng chiếc sừng 
ấy của nó chỉ dùng để thu 
hút sự chú ý của các loài cá 
khác”, Matthew Fuller, một 
nhà khoa học cho biết.
      Loài cá này có chiều dài 
khoảng 18cm, chiếc sừng 
dài khoảng 5cm. Mặc dù 
chúng có khả năng biến đổi 
màu sắc theo môi trường 
nhưng màu thông thường 
của chúng là màu xám. 
“Mũi”, hay thực chất là chiếc 
sừng của con cái và con đực 
không khác gì nhau 
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Loài cá này còn được gọi là Nimrod, theo tên loại máy bay do hình dáng cơ thể của chúng.
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mũi né chính là điểm dừng chân thú 
vị cho những ai muốn kiếm tìm Sự bình 

yên nƠi tâm hồn, tận hưởng vẻ đẹp 
thiên nhiên thƠ mộng với hàng dừa 
xanh biếc chạy dọc bờ biển, thử Sức 
trong các môn thể thao mạo hiểm, 

ngỡ ngàng trước những đồi cát bao 
la cÓ thể thay da đổi thịt theo mùa. 
dường như tại nƠi này, tạo hÓa đã 

quá nuông chiều.

Vũ Long

mũi nÉsự nuông chiều của tạo hóa
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Về tên gọi Mũi 
Né có hai 
cách lí giải. 
Trước tiên, 

tên gọi Mũi Né xuất 
phát từ việc ngư dân 
đánh cá, mỗi khi đi biển 
gặp bão, thường đến 
đây nương náu. “Mũi” là 
cái mũi đất đưa ra biển, 
“Né” có nghĩa là để né 
tránh. Tên gọi Mũi Né 
xuất hiện từ đây, như 
một vùng đất hiền hòa, 
không có bão to sóng 
lớn, tạo cảm giác ấm áp 
và yên bình. Cũng có 
một cách lí giải khác về 
tên gọi này. Theo đó, tên 
gọi Mũi Né xuất phát 
từ công chúa Út của 
vua Chăm là công chúa 
Chuột. Tương truyền 
vùng đất này là của 
người Chăm, xưa kia lau 
sậy mọc um tùm. Công 
chúa Chăm năm 16 tuổi 

mắc bệnh nan y, về sau 
xây dựng nhiều miếu 
Am để tu lại Hòn Rơm. 
Từ đó lấy biệt danh 
là bà Nà Né – lâu dần 
người dân đọc trại chữ 
Nà Né thành Mũi Né. 
“Né” là tên công chúa 
Út, “Mũi” là mũi đất 
đưa ra biển.
     Dù nguồn gốc tên 
gọi Mũi Né có xuất phát 
từ đâu đi chăng nữa, 
thì không thể phủ định 
đây chính là chốn thiên 
đường du lịch và nghỉ 
dưỡng. Một Mũi Né 
với bãi biển nông thoải, 
nước trong xanh, nắng 
ấm quanh năm thích 
hợp cho hoạt động tắm 
biển, nghỉ ngơi. Một 
Mũi Né với những đồi 
Cát bao la đã trở thành 
nguồn cảm hứng sáng 
tác cho bao nhiếp ảnh 
gia. Một Mũi Né với 

hoạt động đánh bắt thủy 
hải sản phát triển gắn 
liền với hình ảnh chiếc 
thuyền thúng bập bềnh. 
Hay là một Mũi Né với 
nhiều cảnh quan đẹp 
như suối Tiên, lầu Ông 
Hoàng, tháp Chàm Pô-
Sha-Nư, bãi biển hoang 
sơ như bãi Ông Địa, bãi 
Trước, bãi Sau….
     Đến Mũi Né, mỗi 
người còn có cơ hội trải 
nghiệm cuộc sống lao 
động của ngư dân làng 

chài. Cảnh tấp nập tàu 
thuyền ra khơi và trở về 
với những mẻ lưới đầy 
cá, cảnh náo nhiệt của 
phiên chợ cá buổi sớm 
hay tự mình lựa chọn 
những món hải sản tươi 
ngon, bổ dưỡng. Hơn 
hết, mỗi người khi đến 
với Mũi Né sẽ được 
chào đón bởi những nụ 
cười hiền hòa và tấm 
lòng mến khách của 
con người Mũi Né chất 
phác, hiền hậu.

VMS -  outh
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    Cửa Lò
điểm dừng chân

Cửa Lò cách Hà 
Nội 300km, 
nằm ở phía 
Đông tỉnh 

Nghệ An, từ TP. Vinh ra 
Cửa Lò chỉ mất 15 phút 
xe chạy. Người thành 
Vinh, sau một ngày lao 
động mệt mỏi, vợ chồng 
con cái thích đi tắm biển 
Cửa Lò bằng xe máy, 
rồi về ăn bữa tối sum 
họp gia đình tại nhà. 
Thị xã Cửa Lò nối liền 
với Lào, Thái Lan bằng 
quốc lộ 7 và 8. Nhờ hệ 
thống giao thông thuận 
lợi, du khách có thể đến 
Cửa Lò bằng đường bộ, 
đường sắt, đường thủy, 
cả đường hàng không 
qua TP. Vinh. 

thú vịLê Sỹ Tứ
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     Thị xã Cửa Lò, diện tích 
30km2, dân số 6 vạn người, 5 
phường, 2 xã, trên địa bàn có 
đảo Ngư và đảo Mắt. Phố xá 
rộng, hệ thống xe buýt tiện lợi 
cho khách đi lại tham quan. 
Đại lộ Bình Minh chạy dọc bờ 
biển, hai bên đường mọc san 
sát những dãy nhà cao tầng, 
khu chung cư hiện đại, khối 
các trường đại học, cao đẳng, 
trung tâm dạy nghề… Khi màn 
đêm buông xuống, ánh đèn lung 
linh, trăng sao huyền ảo, gió 
thổi rì rào cùng tiếng ầm ì lao 
xao của sóng biển, Cửa Lò càng 
trở nên huyền ảo, hấp dẫn.
     Cửa Lò có một khách sạn 
4 sao, một khách sạn 3 sao, 
15 khách sạn 2 sao, đủ khả 
năng tổ chức các hội nghị, hội 
thảo tầm cỡ quốc gia, quốc 
tế. Ngoài ra, Cửa Lò có 6.000 
phòng, 12.500 giường đủ đáp 
ứng cho 15.500 lượt khách/
ngày. Cửa Lò có nhiều công 
trình công cộng: Bưu điện 
quốc tế, khu thể thao gồm sân 
quần vợt, sân cầu lông, bóng 
bàn, bóng chuyền, sân golf 18 
lỗ, nhiều khu vực vui chơi giải 
trí đủ sức làm “vui lòng khách 
đến, vừa lòng khách đi”. 
     Bãi biển Cửa Lò dài 10km, 
nước biển trong xanh bốn mùa, 

độ mặn vừa phải, sóng biển lăn 
tăn rì rào mời gọi. Dọc bờ biển là 
những rặng phi lao, dừa, thông 
xanh tốt, tỏa bóng mát cho du 
khách nghỉ ngơi sau những giờ 
phút nô đùa trên sóng. Xa xa 
là đảo Ngư huyền bí, cách Cửa 
Lò 3 km, diện tích dọc ngang 
2km2. Trên đảo có bãi tắm tiên, 
giếng nước thần, nhiều cây cổ 
thụ hàng trăm năm tuổi, trong 
đó đặc biệt là cây lộc vừng to 
nhất Việt Nam. “Đất lành chim 
đậu”, nhiều loài chim quý đã tìm 
về đảo trú ngụ, cùng với những 
loài thú khác như vượn, chồn, 
sóc, hươu… làm cho đảo Ngư 
trở thành một vườn bách thú tự 
nhiên, là điểm nhấn độc đáo của 
Cửa Lò. Các nhà quản lý thị xã 
Cửa Lò đang khẩn trương đầu 
tư tàu chở khách trọng tải lớn, 
trang thiết bị hiện đại để đưa du 
khách ra thăm đảo Ngư.
     Du khách đi Cửa Lò nghỉ 
mát, sẽ thú vị hơn nếu dành 
thời gian thăm quê Bác Hồ, 
gồm “làng Sen quê cha, làng 
Trù quê mẹ” (xã Kim Liên, 
huyện Nam Đàn), di tích lịch 
sử cấp quốc gia, nhất là khi cả 
nước đang phát động phong 
trào “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”; rồi rừng nguyên sinh 

Pù Mát (huyện Con Cuông), 
di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà 
Tĩnh) nơi ghi dấu chiến công 
10 cô gái bất tử:

Anh trở về 
thăm lại ngã ba xưa
Mười nấm mồ
như mười nốt nhạc 
thanh tân
Tấu lên trời xanh khúc 
tráng ca bất tử
Em nằm đó
mười cây đèn đỏ lửa
Soi ngàn năm huyền 
thoại ngã ba hồng.
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Đườn g vô xứ N ghệ 
quanh quanh

Non xanh, nước 
biếc như tranh 
họa đồ
Ai vô xứ N ghệ 

thì vô…         

Tạo hóa ban tặng cho Cửa Lò một bức tranh “thiên tạo” và “nhân tạo” thật 
hài hòa. Biển Cửa Lò có chỗ nông, chỗ sâu tạo khoái cảm cho người tắm 

biển. Cát trắng Cửa Lò vừa đủ làm nền cho nước biển càng trong xanh 
hơn. Và du khách mỗi lần đến với Cửa Lò lại nhớ tới câu ca dao:
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bánh Khọt 
Vũng tàu
“giá trị ẩm thực
  châu á”

Nguyễn Quân

| biển | 10 - 201286
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ngày 1/8 tại Faridabad, ấn 
độ, tổ chức kỷ lục châu 

á đã chính thức công 
nhận và xác lập 10 mÓn 
ăn việt nam do tổ chức 

kỷ lục việt nam đề cử 
theo bộ tiêu chí xác lập 
“giá trị Ẩm thực châu á” 

của tổ chức kỷ lục châu 
á qui định. bánh khọt 

vũng tàu đã được vinh 
dự xướng tên trong 

danh Sách này.

Theo những người 
sống lâu năm tại 
TP. Vũng Tàu, 
nguồn gốc của 

bánh Khọt vốn xuất phát 
từ bánh căn của vùng biển 
Phan Thiết, Bình Thuận. 
Khi người dân di cư vào 
vùng đất mới đã đem theo 

món ăn truyền thống của 
cha ông rồi dần thay đổi 
cách làm, hương vị món 
ăn và tên gọi cũng từ đó 
được đổi theo.    
     Theo giải thích của 
nhiều người, cái tên 
bánh khọt xuất phát 
từ quá trình đổ bánh. 
Để lóc bánh ra khỏi 
khuôn, người ta phải 
dùng muỗng đẩy 
nhẹ. Tiếng muỗng 
va chạm vào khuôn 
bánh tạo ra tiếng 
khọt khọt vui tai. 
Nhưng cũng có 

nhiều người lý giải 
tên bánh theo một 

ý nghĩa khác. Đó là 
ngày xưa, những người 

nghèo, cơ cực, không đủ 
tiền ăn cao lương mỹ vị 
nên mới ăn cái bánh chỉ 
toàn bột chứ không có thịt 
thà gì. Người ta gọi nó là 
bánh “Khột”, nghĩa là nhọc 

nhằn, cơ cực (theo tiếng 
Hán). Lâu dần, cái tên 
“Khột” được đọc trại thành 
“Khọt” cho dễ đọc, dễ nhớ.     
     Cũng như nhiều loại 
bánh dân dã khác như 
bánh Xèo, bánh Cuốn… 
cách làm bánh Khọt khá 
đơn giản. Bánh được làm 
bằng bột gạo nguyên chất, 
không pha thêm nước cốt 
dừa hay bột nở, xốp như 
một số loại bánh khác. 
Và để có được chiếc bánh 
ngon, quan trọng nhất vẫn 
nằm ở khâu pha bột. Bột 
muốn ngon phải được xay 
ngay từ tối hôm trước, rồi 
để qua một đêm, có như 
vậy thì bột không bị nhão, 
chảy và mới làm ra chiếc 
bánh giòn ngon. 
     Trước đây, khuôn đổ 
bánh được làm từ đất nung, 
thường có 8 - 12 lỗ nhỏ 
(mỗi lỗ là một khuôn nhỏ 
đựng bánh), nhưng ngày 
nay, do nhu cầu phục vụ các 
thực khách, người ta đã có 
các loại khuôn mới nhiều 
lỗ hơn, có khuôn lên đến 
52 - 62 lỗ bánh và được đúc 
bằng kim loại. Bột được 
đổ vào những lỗ nhỏ trong 
khuôn, đậy nắp lại, chờ cho 
bánh vừa chín tới, người 
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bán sẽ mở nắp và cho 
phần nhân vào. Và nếu 
như trước đây, nhân 
bánh chỉ có một ít mỡ 
hành, một ít ruốc, tôm 
thì nay, để đáp ứng nhu 
cầu thưởng thức của 
thực khách, nhân bánh 
có thể là tôm, mực hay 
các loại sò tươi ngon đã 
được chế biến từ trước.  
     Bánh chín sẽ được 
rắc thêm một chút 
tôm chà trước khi đưa 
ra bàn phục vụ thực 
khách kèm với rau 
sống, mắm pha chua 
ngọt và một chút đu 
đủ bào hoặc ngó sen 
ngâm giấm. Một chiếc 
bánh khọt ngon, khi ăn 
thực khách có thể cảm 
nhận được vị ngọt mềm 
của bột gạo, tiếng giòn 

rụm của phần vỏ bánh 
cũng như hương thơm 
đặc trưng của từng loại 
nhân có trong bánh.   
     Và không biết từ bao 
giờ, bởi những ngọn gió 
trong lành của thành 
phố biển, mang hương 
thơm của bánh bay xa, 
hay bởi cái tình gửi 
gắm qua những đôi bàn 
tay khéo léo giữ lửa cho 
màu bánh vàng và nhân 
bánh tươi ngon, bánh 
Khọt đã trở thành đặc 
sản của Vũng Tàu. Du 
khách thập phương mỗi 
lần tới thăm thành phố 
xinh đẹp này đều không 
quên tìm đến những 
địa chỉ quen để thưởng 
thức hương vị dân dã 
mà đậm đà chất quê 
hương – bánh Khọt 

     Kỷ lục Châu Á được xác 
lập cho 10 món ănViệt 
Nam đạt được các tiêu chí 
sau: mang đậm tính Việt 
Nam, sử dụng nguyên liệu 
tự nhiên để pha chế, phù 
hợp với khẩu vị, tốt cho 
sức khỏe và đặc biệt ưu 
tiên có nguồn gốc xuất xứ 
bản địa…   
     Khi đến TP. Vũng Tàu, 
bạn có thể thưởng thức 
món bánh Khọt ở các địa 
chỉ sau: quán bánh Khọt 
Bà Hai (số 42 Trần Đồng), 
bánh Khọt Gốc cây vú sữa 
(số 14 Nguyễn Trường Tộ), 
quán bánh Khọt Cô Xuân 
(số 449 đường 30 Tháng 4, 
Rạch Dừa); hay nhà hàng 
Cô Ba Vũng Tàu ở số 12/1 
Hoàng Hoa Thám.

10 món ăn Việt Nam được công nhận Giá trị ẩm thực châu Á, trong đó có bánh Khọt - Vũng Tàu.
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Bãi Trước - Vũng Tàu (Ảnh: Đinh Hữu Ngợt)
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   Tôi như con chim
luôn đi tìm hạt giống…

nhạc sĩ, nSƯt

THẾ Hiển

Hoàng Trinh
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“con chim Sẽ bay đi khắp nƠi, tìm những hạt 
giống tốt tha về, lựa những chỗ đất tốt để 
gieo hạt. người nhạc Sĩ trong tôi cũng như vậy, 
luôn luôn tìm cảm xúc để cho ra đời những tác 
phẨm hay”.

Nhạc sĩ, NSƯT Thế Hiển
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Thế Hiển được biết đến là một nhạc sĩ của người lính và 
những phận đời lam lũ. Các ca khúc nổi tiếng của anh có 
thể kể đến như Nhánh Lan Rừng, Hát về anh, Người mẹ 
và hoa sứ trắng, Nhong nhong nhong… Âm nhạc của Thế 

Hiển mộc mạc, sâu sắc, hướng tới tất cả đối tượng khán giả. Đặc 
biệt, mỗi ca khúc đều gắn với một câu chuyện.

     Đây là lần thứ hai tôi gặp và phỏng vấn nhạc sĩ, NSƯT 
Thế Hiển. Không khó để anh nhận lời phỏng vấn nhưng 

thật khó để anh có thể sắp xếp thời gian gặp tôi. Hẹn 
anh vào một buổi chiều tại nhà hàng Nhánh Lan 

Rừng của anh. Câu chuyện của chúng tôi xoay 
quanh chuyến đi Trường Sa của anh vào cuối 

tháng 4, đầu tháng 5.

? Chào nhạc sĩ, NSƯT Thế 
Hiển, chúc mừng anh đã 

được nhận danh hiệu Nghệ 
sĩ ưu tú cao quý do Nhà nước 

phong tặng! Tạp chí Biển được 
biết trong những ngày cuối 

tháng 4, đầu tháng 5, Thế Hiển 
đã có một chuyến đi tới quần 

đảo Trường Sa. Đây là lần thứ 
mấy anh đến quần đảo này?

?   Vậy anh có 
chuẩn bị hành 
trang gì cho 

mình trước chuyến 
đi không?

!Trong cuộc đời làm nghệ 
sĩ của Thế Hiển, 36 năm, 
Thế Hiển đã đi đến khắp 

các vùng miền trên Tổ quốc. 
Có nơi, Thế Hiển quay lại 3, 4 
lần. Nhưng đối với quần đảo 
Trường Sa thì chuyến công tác 
cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa 
rồi là chuyến đi đầu tiên của 
Thế Hiển đến mảnh đất này.

!Chuyến đi lần này do Ban 
Tuyên giáo tổ chức. Giống 
như những anh em khác 

trong đoàn, Thế Hiển cũng 
tham gia tập huấn, nắm bắt lịch 
trình, sinh hoạt trên tàu, trên 
đảo. Đợt đi vừa rồi, văn nghệ sĩ 
nhiều lắm: Nào là nhạc sĩ, ca sĩ, 
nhà thơ, nhà văn, họa sĩ… Đây 
không đơn thuần là một chuyến 
đi biểu diễn mà là một chuyến 
đi thực tế sáng tác. Chúng tôi 
tới Trường Sa. Chúng tôi gặp, 
tiếp xúc với điều kiện chiến đấu, 
sinh sống khắc nghiệt đầy bất 
trắc của chiến sĩ ở Trường Sa. 
Đây là niềm vinh dự rất lớn đối 
với giới văn nghệ sĩ.
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?Cảm xúc đầu tiên 
của anh khi đặt 
chân đến mảnh đất 

thiêng liêng của Tổ quốc 
như thế nào, thưa anh?

!Sau 3 ngày 2 đêm lênh 
đênh trên biển, tới 
ngày 29/4, Thế Hiển và 

đoàn mới tới nơi. Bước 
xuống tàu, mọi người 
đã được anh em chiến 
sĩ chào đón rồi. Anh em 
mặc quân phục, đứng 
thành hàng chào tất cả 

mọi người. Xúc động 
lắm. Sau thời gian tiếp 
xúc với cuộc sống của 
anh em thì điều lớn lao 
nhất mà Thế Hiển cảm 
nhận là sự hy sinh, gian 
khổ của người lính đảo. 
Họ là những người chắc 
tay súng, bảo vệ mảnh 
đất thiêng liêng, da thịt 
của Tổ quốc. Họ kiên 
trì, chịu đựng mọi gian 
khổ, vượt qua nhiều khó 
khăn, sự bủa vây của kẻ 
thù, những bất trắc nguy 

hiểm từ thiên nhiên, từ 
con người. Họ chấp nhận 
điều ấy và xem là bình 
thường, hiển nhiên trong 
cuộc sống. Ra đến đó, 
Thế Hiển càng thấm thía 
câu hát của nhạc sĩ Trần 
Long Ẩn: “Ai cũng chọn 
việc nhẹ nhàng, gian khổ 
sẽ dành phần ai”. Thế 
Hiển thấy rằng, anh em 
chiến sĩ Trường Sa đã 
nhận tất cả những gian 
khổ ấy vì tình yêu quê 
hương đất nước. 

? Những chiến sĩ 
ngoài đảo xa có 
nhận ra nhạc sĩ Thế 

Hiển không anh?

!Có chứ! Thế Hiển rất 
vui vì điều ấy. Tham 
gia chuyến đi này, Thế 

Hiển vừa hát vừa tìm 
cảm hứng sáng tác. Thật 
ra, trước khi đi, Thế Hiển 
đã sáng tác một bài về 
Trường Sa. Bài hát Nỗi 
nhớ về đảo xa, phổ thơ 
của nhà thơ Lê Xuân 
Bắc. Khi lên đến đảo, hát 
cho anh em nghe, nhiều 
bài hát của Thế Hiển 
anh em đều thuộc và hát 
cùng. Rồi Thế Hiển còn 
hát bài Nỗi nhớ về đảo 
xa cho anh em nghe nữa. 
Anh em chiến sĩ rất nhiệt 
tình. Bạn mà có mặt ở 
đấy chắc chắn sẽ ghi lại 
được nhiều hình ảnh đẹp 
và xúc động lắm!

ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

gian khổ sẽ dành phần ai?
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?Đẹp và xúc động như 
thế nào ạ?

!Khi anh em đoàn văn 
công hát, những bài hát 
về quê hương, về người 

mẹ thì hầu hết mọi người 
đều bùi ngùi. Có những giọt 
nước mắt giấu vội. Anh em 
chiến sĩ thì nhớ nhà, nhớ 
quê hương. Còn mọi người 
trong đoàn thì đồng cảm 
với tình cảm của các anh. 
Ấy thế mà, khi chúng tôi 
hát những bài hát vui tươi, 
sôi động thì anh em sẵn 
sàng ra nhảy, vui với mọi 
người, không khí rất gần 
gũi, thân mật. Đặc biệt, Thế 
Hiển đi tới 7 đảo thì ở đâu 
Thế Hiển cũng bắt gặp câu 
“Nam quốc sơn hà nam đế 
cư” trên vách đá. Anh em 
đã dùng sơn vẽ lên các vách 
đá đó. Đọc được câu tuyên 
ngôn đầu tiên của cha ông 
nơi tuyến đầu của Tổ quốc 
khiến cảm giác tự hào và 
tình yêu Tổ quốc cứ trào 
dâng! Thế Hiển đã đưa câu 
tuyên ngôn này vào trong 
sáng tác mới nhất của mình.

?Bài hát mới nhất 
của anh là bài…?

!Bài Vỏ ốc biển. Trong 
quá trình đi 10 ngày, 
phục vụ 7 đảo, hình 

thành trong Thế Hiển 
một cảm xúc chủ đề viết 
về tâm sự người lính 
đảo. Bài Vỏ ốc biển viết 
trên hải trình của tàu 
HD936. Khi Thế Hiển 
về tới Cát Lái thì đã viết 
được 2/3 bài. Bây giờ 
thì Vỏ ốc biển đã hoàn 
thành, thu âm và biểu 
diễn.

?Tại sao anh lại 
chọn hình tượng vỏ 
ốc biển để nói về 

tâm sự người lính?

!Giống như năm 1986, 
khi Thế Hiển phục vụ 
văn nghệ cho anh em 

bộ đội ở Campuchia, bắt 
gặp những nhánh lan 
rừng anh em treo ở lán 
trại. Những nhánh lan 
rừng anh em chăm sóc, 
là niềm vui nho nhỏ của 
anh em trong chiến đấu. 
Và đó cũng là món quà 
để người lính khi trở về 
quê hương tặng cho gia 
đình, người thân. Tương 
tự như thế, khi Thế Hiển 
ra thăm các đảo, Thế 
Hiển thấy nhiều, nhiều 
vỏ ốc. Bạn biết là anh 
em chiến sĩ ngoài đảo ai 
cũng bơi, lặn giỏi. Họ 
tìm được nhiều vỏ ốc, 
san hô đẹp lắm, nhiều 
san hô quý nữa. Những 
món quà của biển ấy 
họ để ngay đầu giường, 
chờ đến ngày trở vào đất 
liền, mang tặng người 
thân, bạn bè. Hình ảnh 
đó mang đến cho Thế 

Hiển một cái tứ? là vỏ 
ốc biển mang tình cảm 
của người chiến sĩ hải 
quân hướng về đất liền. 
Từ đó, tạo nên cảm xúc 
để sáng tác ca khúc Vỏ 
ốc biển. Tình cảm của 
những người chiến sĩ 
Trường Sa là thứ tình 
cảm nồng nàn đặc biệt 
mà không thể nào bắt 
gặp ở nơi khác. Thế Hiển 
đã đi nhiều nơi rồi. Biển, 
đảo cũng đi nhiều rồi. 
Nhưng mà ở Trường 
Sa, mọi thứ dường như 
đều rất thiêng liêng, hào 
hùng… Anh em ở đây 
được tôi luyện một “tinh 
thần thép”, lúc nào cũng 
sẵn sàng chiến đấu, sẵn 
sàng bảo vệ biển đảo, 
như là đi ra chiến trường 
vậy nhưng trái tim lại 
luôn hướng về đất liền, 
đập nhịp thương yêu.
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?Cảm giác đó có giống 
với những lần anh 
ra chiến trường biểu 

diễn trong những ngày 
đầu tham gia ca hát của 
anh không?

!Giống thì không giống 
nhưng mà nó khơi 
gợi lại những cảm xúc 

ngày xưa. Mọi thứ đối 
với Thế Hiển đều đẹp 
lắm! Những chậu rau của 
anh em. Ao cá, hòn non 
bộ… mang hình ảnh của 
đất liền giữa biển khơi. 
Rồi ở đảo có những cây 
bàng trái vuông, tán lá 
rất rộng. Hoa chỉ nở vào 
ban đêm và rất thơm. 
Những hình ảnh mới mẻ 
trong một cảm xúc quen 
thuộc. Đó là những chất 
xúc tác giúp Thế Hiển rất 
nhiều trong việc sáng tác.

?Ngày 29/4, Thế Hiển 
ra tới Trường Sa thì 
tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, lễ phong tặng 
nghệ sĩ ưu tú được tổ 
chức? Anh có biết điều 
đó không?

!Không. Trước khi đi 
thì Thế Hiển không 
biết vì lễ phong tặng 

được tổ chức vào một 
ngày khác. Mãi đến chiều 
ngày 29/4, ra tới đảo Song 
Tử Tây thì Thế Hiển mới 
biết là ở đất liền Thế Hiển 
được phong tặng nghệ 
sĩ ưu tú. MC chương 
trình đã đọc tên Thế 
Hiển đầu tiên và còn nói 
là Thế Hiển đang nhận 
nhiệm vụ biểu diễn ở đảo 
Trường Sa. Nghe điều đó, 
Thế Hiển xúc động lắm!

?Thế Hiển có thấy 
tiếc khi không được 
đứng cùng những 

nghệ sĩ nhận danh hiệu 
Nghệ sĩ ưu tú tại Thành 
phố không?

!Không dự lễ trao tặng 
danh hiệu ở Tp. Hồ 
Chí Minh nhưng Thế 

Hiển có một buổi trao 
tặng danh hiệu Nghệ sĩ 
ưu tú rất đặc biệt. Tối 
ngày 29, đoàn tổ chức 
lễ mừng 37 năm thống 
nhất đất nước. Cũng 
trong tối hôm ấy, trưởng 
đoàn đã công bố lễ quyết 
định phong tặng Nghệ 
sĩ ưu tú cho Thế Hiển. 
Cả đoàn đều chúc mừng 
Thế Hiển. Thế Hiển 
được tặng một chai rượu 
và Thế Hiển rót rượu đó 

cho tất cả anh em, uống 
chung vui với Thế Hiển. 
Quả thật, đây là điều mà 
không phải nghệ sĩ nào 
cũng vinh dự được trải 
qua. Cảm xúc lâng lâng 
và thật khó để tin có sự 
trùng hợp ngẫu nhiên 
đến vậy. Nếu ở đất liền 
thì không nói gì nhưng 
cái này là Thế Hiển được 
trao tặng trên hải trình 
đi Trường Sa. Có cái gì 
đó rất thiêng liêng, vô 
cùng hạnh phúc. Thể 
Hiển cảm thấy mình 
phải làm gì đó xứng 
đáng hơn nữa với danh 
hiệu, với sự tin yêu của 
mọi người. 

VĂN HÓA XÃ HỘI
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?Vậy điều lớn nhất 
mà Thế Hiển được 
nhận từ chuyến thăm 

Trường Sa là gì?

!Đó là Thế Hiển có 
tác phẩm. Chứng tỏ 
Thế Hiển vẫn còn rất 

sung sức, cảm xúc vẫn 
dạt dào. Dù cuộc sống 
ở Trường Sa có khắc 
nghiệt, gian khổ đến thế 
nào, Thế Hiển vẫn hòa 
mình được với cuộc sống 
đó. Mọi người thường 
nói Thế Hiển giống như 
con chim luôn đi tìm hạt 
giống. Con chim sẽ bay 
đi khắp nơi, tìm những 
hạt giống tốt tha về, lựa 
những chỗ đất tốt để 
gieo hạt. Người nhạc sĩ 
trong Thế Hiển cũng như 
vậy, luôn luôn tìm cảm 

xúc để cho ra đời những 
tác phẩm hay. Thế Hiển 
luôn đặt quyết tâm của 
mình vào mỗi tác phẩm. 
Để mỗi khi hát, những 
kỷ niệm, hình ảnh sẽ ùa 
về cùng với lời hát, giai 
điệu, khi ấy ca khúc của 
Thế Hiển sẽ giàu cảm xúc 
hơn. Còn một điều nữa 
là sau chuyến đi này, Thế 
Hiển cũng như anh em 
trong đoàn đều cảm thấy 
lòng yêu nước nồng nàn. 
Bản thân mỗi người, với 
công việc biểu diễn, hay 
sáng tác đều cảm thấy 
trách nhiệm nhiều hơn. 
Trách nhiệm với thế hệ 
cha anh đi trước, với anh 
em hôm nay đang ngày 
đêm bảo vệ quê hương, 
biển đảo, biên giới và cả 
với thế hệ mai sau nữa. 

     Thế Hiển còn kể tôi 
nghe nhiều câu chuyện 
nhỏ nhặt, thú vị trong 
chuyến đi thăm Trường 
Sa. Những câu chuyện 
có phần ngẫu hứng theo 
cảm xúc của anh nhưng 
lại giúp cho tôi hiểu 
hơn về người nhạc sĩ và 
mảnh đất, tình người 
nơi tuyến đầu Tổ quốc. 
Thỉnh thoảng, người 
nhạc sĩ đa cảm hút điếu 
thuốc, trầm tư khi nhắc 
đến hình ảnh nào đó 
xúc động. Thế Hiển hào 
hứng tiết lộ rằng anh 
đang trang trí một căn 
phòng trong nhà hàng 
của anh với hình ảnh 
vỏ ốc biển. Đó là nơi ghi 
dấu những kỷ niệm của 
nhạc sĩ trong chuyến 
thăm đảo Trường Sa. 
Đó cũng là nơi anh sẽ 
thường xuyên gặp gỡ 
những người bạn, nhất 
là những người đã đi 
cùng anh trong hải trình 
ra đảo xa. Hiện tại, anh 
đã có 3 ca khúc sáng tác 
về Trường Sa. Thế Hiển 
tin tưởng rằng các ca 
khúc đó cũng sẽ được 

yêu thích như Nhánh 
lan rừng hay Hát về 
anh…Trong chuyến đi 
đó, Thế Hiển cũng vinh 
dự được tặng Kỷ niệm 
chương vì sự nghiệp bảo 
vệ chủ quyền biển đảo 
Việt Nam của Bộ tư lệnh 
Hải Quân. 
     Trò chuyện với anh, 
sức sống và cảm xúc dạt 
dào của Thế Hiển khiến 
tôi quên mất người 
nhạc sĩ này đã ở cái tuổi 
gần 60. Câu chuyện của 
chúng tôi thỉnh thoảng 
bị ngắt quãng bởi 
những người bạn đến 
thăm anh hoặc những 
cuộc điện thoại mời 
tham gia chương trình. 
Sau cuộc trò chuyện với 
tôi, Thế Hiển còn vài 
chuyến đi nữa. Với Thế 
Hiển, hành trình tìm 
kiếm cảm xúc sáng tác 
luôn bất tận và tràn 
trề sức sống. “Người 
nhạc sĩ của mọi người” 
vẫn không ngừng nghỉ 
cống hiến và sáng tạo 
để tiếp tục mang đến 
những ca khúc tuyệt 
vời cho đời 
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Không là tiếng sáo Trương Chi
Hoài niệm dáng hình nàng Mỵ Nương kiều diễm
Cũng chẳng là sáo thần khiến muôn binh buông kiếm
Của chàng Trương Lương dùng tấu nhạc đuổi quân thù
Thanh thản gió thu
Lập lòe đốm lửa
Người thổi sáo mang quân hàm xanh
Trổi khúc dân ca trên Trường Sa sương lạnh
Nhớ khói đốt đồng
Thả diều, bắt cá 
Nhớ lũy tre làng, đồng vàng rơm rạ
Cỗ xe bò kẽo kẹt nẻo đường quê
Khúc sáo buồn như một nỗi đam mê
Nhớ đất liền đêm nằm mơ ú ớ
“…Nhớ thì nói ra có chi mà sợ
Lính đảo đã quen nói thật lâu rồi…”
Giồng cát quê mình còn, mất rặng ô môi
Miệng lưỡi đen sì cứ giành nhau trái vụn
Bẻ nhánh bần làm gươm làm súng
Tập trận dưới trăng ánh lửa bập bùng
Tiếng sáo đêm lãng mạn mông lung
Âm điệu bỗng trầm lượn lờ trên sóng cả
Đêm Trường Sa rất quen và rất lạ
Say biển, say tình, say tiếng sáo đảo xa.
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Song Anh

Thầy giáo

đảo
xA
Lớp học chỉ có hai người
Đường đến trường âm vang sóng hát
Trường Sa bát ngát
Bài học vỡ lòng Tổ quốc Việt Nam
Đất nước ngàn năm
Rất đỗi hiền hòa nhưng cũng biết hóa thành sóng dữ
Người thầy giáo mang quân hàm xanh tư lự
Dạy học trò bằng hào khí non sông
Biển cả xanh thẳm mênh mông
Từng con chữ thấm vào hồn cậu học trò bé nhỏ
Những phép toán mài mò bỡ ngỡ
Lịch sử giống nòi phải thuộc từng trang
Phong Ba mênh mang 
Có câu chuyện đời thường hóa thành cổ tích
Cái nóng Sinh Tồn da sạm đen rít chịt
Hai thầy trò rong ruổi bãi bồi xa
Đêm Trường Sa nhớ thành phố ngàn hoa
Tạm xa ánh đèn - người thầy  -  chiến sỹ
Sự đổi trao giản đơn không suy nghĩ
Gió - Sóng - Biển - Trời, xao động khúc tình ca.
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quy hoạch Không gian biển Và Ven biển

Động lực chủ yếu 
phát triển kinh tế bền vững

trao đổi với phÓng viên tạp chí 
biển, tS. hoàng ngọc phong - phÓ 
viện trưởng viện chiến lược phát 

triển bộ kế hoạch đầu tư – cho biết: 
“việt nam cần tăng cường hƠn 

nữa những khả năng vưƠn ra biển 
cũng như làm động lực thúc đẨy 

các vùng khác trong đất liền phát 
triển, và đây cũng chính là điểm 

nhấn quan trọng trong chức 
năng nghiên cứu đề xuất về chiến 
lược phát triển đất nước của viện 

chiến lược phát triển nÓi chung và 
cá nhân tôi nÓi riêng”.

Hồng Minh

?Thời gian gần đây, các bài 
viết của Ông đều hướng 
tới biển. Phải chăng biển 

đang có sức hấp dẫn lớn đối 
với Ông?

!Quả đúng vậy, biển Việt 
Nam giàu và đẹp, tiền rừng 
bạc biển mà (cười). Việt 

Nam là một nước có biển, 
đang phát triển nhưng vẫn 
còn nghèo. Diện tích đất liền 
của Việt Nam không lớn, mật 
độ dân cư cao, lại trong bối 
cảnh chung các quốc gia trên 
thế giới và trong khu vực đều 
hướng sự phát triển ra biển, 
Việt Nam không thể không 
tính tới một chiến lược phát 
triển mạnh kinh tế ra phía biển 
và vùng ven biển. 
     Vấn đề bức xúc đặt ra ở Việt 
Nam là cần phát triển nhanh 
và bền vững, tránh tình trạng 
tụt hậu xa hơn về kinh tế, và 
tất yếu là các nguồn lực được 
huy động để phát triển kinh tế 
ngày càng gia tăng, trong khi 
nguồn tài nguyên trên đất liền 
của nước ta rất có hạn và đang 
đứng trước nguy cơ cạn kiệt. 
Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng 
kinh tế nhanh, bền vững (rộng 
ra là toàn vẹn lãnh thổ, quyền 
và chủ quyền trên biển, đảo), 
các lĩnh vực kinh tế liên quan 
đến biển và vùng ven biển 
không thể không đóng vai trò 
là động lực chủ yếu. 

     Hơn nữa, ra biển còn là đòi 
hỏi khẩn thiết của mở cửa và 
hội nhập khi Việt Nam đang 
ở vào thế xuất phát thấp và 
muộn (các nước có biển trên 
thế giới đã ra biển và giàu lên 
từ biển lâu rồi, họ đi trước 
và khai thác trước ta hàng 
thế kỷ). Vậy mà cho đến nay 
việc phát triển kinh tế biển 
của Việt Nam vẫn còn chậm. 
Song có Chiến lược biển và có 
Luật Biển là những tín hiệu 
đáng mừng. Vấn đề đặt ra là, 
nếu không có những kế sách, 
giải pháp tích cực và đồng bộ, 
đồng lòng để khai thác, phát 
triển kinh tế biển thì nguy 
cơ vẫn nghèo, vẫn không tận 
dụng được “ưu thế mặt tiền” 
để bắt kịp xu thế chung của 
thế giới, thì không chỉ hạn chế 
trong việc bảo vệ và khai khác 
biển nhà, mà lại càng hạn chế 
khi ra biển quốc tế. Là một 
quốc gia có biển, một nhân tố 
mà thế giới luôn xem như một 
yếu tố “địa lợi”, chúng ta cần 
tăng cường hơn nữa những 
khả năng vươn ra biển cũng 
như làm động lực thúc đẩy các 
vùng khác trong đất liền phát 
triển. Đây cũng chính là điểm 
nhấn quan trọng trong chức 
năng nghiên cứu đề xuất 
về chiến lược phát triển đất 
nước của Viện Chiến lược 
phát triển nói chung và cá 
nhân tôi nói riêng.
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?Biển gắn bó bao đời 
nay với người dân 
Việt. Vai trò của biển 

ngày càng được khẳng 
định, nhất là trong giai 
đoạn hội nhập kinh tế 
quốc tế hiện nay. Vai trò 
đó được thể hiện cụ thể 
thế nào, thưa Ông?

!Biển Đông (trong đó có 
vùng biển Việt Nam) 
có vị trí địa kinh tế và 

chính trị quan trọng như 
vậy nên từ lâu đã là nhân 
tố không thể thiếu trong 
chiến lược phát triển, 
không chỉ của các nước 
xung quanh biển Đông mà 
còn của một số cường quốc 
hàng hải khác trên thế giới. 
Đó cũng là những lý do 
quan trọng của các tranh 
chấp vẫn còn tồn tại ở 
vùng biển này. Vai trò của 
biển và kinh tế biển là rất 
to lớn, nhưng theo tôi có lẽ 
ở mấy điểm chính sau:
     Một là, biển có vai trò 
to lớn nhất trong vận tải 
hàng hải quốc tế. Biển 
Đông đóng vai trò là “cầu 
nối” cực kỳ quan trọng, 
là điều kiện rất thuận lợi 
để giao lưu kinh tế, hội 
nhập và hợp tác giữa Việt 
Nam với các nước trên 
thế giới, đặc biệt là với các 
quốc gia trong khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương. 
Theo đánh giá của các 
chuyên gia, biển Đông là 
tuyến đường biển nhộn 
nhịp đứng thứ hai trên thế 
giới (sau Địa Trung Hải). 
Hiện nay, nhiều nước ở 
khu vực Đông Á có nền 
kinh tế phụ thuộc sống 
còn vào tuyến đường biển 
này, như: Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Đài 
Loan, Singapore... Trong 

tổng số 10 tuyến đường 
biển thông thương lớn 
nhất trên thế giới hiện 
nay thì có tới 5 tuyến đi 
qua biển Đông hoặc có 
liên quan đến biển Đông. 
Hàng năm có khoảng 
70% khối lượng dầu mỏ 
nhập khẩu (từ Trung 
Đông và Đông Nam Á) 
và tương ứng khoảng 
45% khối lượng hàng hóa 
xuất khẩu của Nhật Bản 
được vận chuyển trên các 
tuyến đường biển qua 
biển Đông. 29 trong tổng 
số 39 tuyến đường hàng 
hải và khoảng 60% khối 
lượng hàng hóa xuất nhập 
khẩu của Trung Quốc 
hiện được vận chuyển 
bằng đường biển qua biển 
Đông. Đặc biệt,  Singa-
pore là cảng biển lớn nhất 
Đông Nam Á, đứng thứ 
hai trên thế giới về cảng 
container và thứ tư về 
trọng tải tàu ra vào cảng. 
Riêng đối với Mỹ, mặc dù 
nằm cách biển Đông gần 
nửa vòng trái đất nhưng 
Mỹ cũng coi biển Đông là 
con đường thông thương 
chính của Mỹ đến khu 
vực châu Á, đồng thời là 
con đường chiến lược của 
mình để đi từ Thái Bình 
Dương qua Ấn Độ Dương 
đến Trung Đông.
     Hai là, biển và vùng 
ven biển là cửa mở lớn, 
là “mặt tiền” quan trọng 
của đất nước ra Thái Bình 
Dương và mở cửa mạnh 
mẽ ra nước ngoài. So với 
các vùng khác trong nội 
địa, vùng ven biển gồm 
hầu hết các đô thị lớn 
có kết cấu hạ tầng khá 
tốt; có các vùng kinh tế 
trọng điểm của cả nước 
đang được đầu tư phát 

triển mạnh; có nguồn 
tài nguyên phong phú 
và đa dạng (hải sản, đa 
dạng sinh học, tài nguyên 
khoáng sản, dầu khí...), 
trong đó một số loại có 
giá trị làm mũi nhọn để 
phát triển; có nguồn lao 
động dồi dào và hệ thống 
giao thông đường sắt, 
đường thủy, đường bộ 
thuận tiện là môi trường 
hết sức thuận lợi để tiếp 
nhận các nguồn vốn đầu 
tư trong và ngoài nước, 
tiếp thu công nghệ tiên 
tiến và kinh nghiệm 
quản lý hiện đại của nước 
ngoài, từ đó lan tỏa ra các 
vùng khác trong nội địa. 
     Ba là, với bờ biển dài 
3.260km, trung bình 
khoảng 100km2 đất liền 
có 1km bờ biển (cao gấp 6 
lần tỷ lệ này của thế giới); 
không một nơi nào trên 
đất nước ta lại cách xa 
biển hơn 500km, vì vậy 
biển đã gắn bó mật thiết 
và ảnh hưởng lớn đến mọi 
miền của Tổ quốc. Sự hình 
thành mạng lưới cảng biển 
cùng các tuyến đường bộ, 
đường sắt dọc ven biển và 
nối với các vùng sâu trong 
nội địa (đặc biệt là các 

tuyến đường xuyên Á) sẽ 
cho phép vùng biển và ven 
biển nước ta có khả năng 
chuyển tải hàng hóa xuất 
nhập khẩu tới mọi miền 
đất nước, đồng thời thu hút 
cả vùng Tây Nam Trung 
Quốc, Lào, Đông Bắc Thái 
Lan và Campuchia.
     Bốn là, vai trò của kinh 
tế biển và ven biển tăng 
lên, cơ cấu ngành nghề 
có thay đổi cùng với sự 
xuất hiện ngành kinh tế 
mới mũi nhọn như khai 
thác dầu khí, vận tải viễn 
dương, đánh bắt xa bờ, 
tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn... Ngoài biển còn có 
quần đảo Trường Sa và 
Hoàng Sa là tiềm năng lớn 
cho phát triển các ngành 
kinh tế biển, các ngành du 
lịch và góp phần bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, 
đảo của Tổ quốc trong 
tình hình mới.
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?Để thực hiện thành 
công Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 

2020 một cách bền vững 
đòi hỏi sự kết hợp chặt 
chẽ của nhiều yếu tố, 
trong đó việc tổ chức quy 
hoạch không gian biển 
và ven biển phù hợp giữ 
một vị trí quan trọng. 
Ông có thể phân tích sâu 
hơn về vấn đề này?

!Thế kỷ XXI được các 
chiến lược gia xem 
là “Thế kỷ của đại 

dương”, bởi cùng với xu 
hướng gia tăng tốc độ 
tăng trưởng kinh tế và 
dân số hiện nay, nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, 
nhất là tài nguyên không 
tái tạo được trên đất 
liền, đang ngày càng cạn 
kiệt... Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020 
được xây dựng trên quan 
điểm và tư duy mới, 
hướng biển bằng một 
nhãn quan kinh tế mới là 
niềm hy vọng đang được 
nhân lên. Đương nhiên, 
để phát triển biển một 
cách bền vững, phải có 
nhiều yếu tố, quyết sách 
lớn quan trọng, trong đó 
có tổ chức không gian 
vùng ven biển là quyết 
định, bởi lẽ:
-     Nước ta có khoảng 
1/3 dân số sinh sống 
ở ven biển và trực tiếp 
chịu ảnh hưởng của 
biển, nhưng lại chỉ có 
gần 40% trong số này 
sống nhờ các hoạt động 
kinh tế liên quan đến 
biển. Do đó Việt Nam 
phải tập trung sự phát 
triển hướng ra biển, và 
ra biển khơi xa, mà trước 
hết cần phải phát triển 

nhanh-mạnh vùng ven 
biển. Chính nó sẽ tạo 
động lực lan tỏa hỗ trợ 
phát triển vùng sâu trong 
nội địa, tạo cơ sở cho 
phát triển kinh tế biển 
vững chắc, lâu dài mang 
tầm chiến lược và là tiền 
đề quan trọng quyết định 
gắn với một nền quốc 
phòng và an ninh phù 
hợp với xu thế phát triển 
của một quốc gia biển. 
Vùng ven biển là “bàn 
đạp-cửa ra” tiến ra biển, 
là hậu phương hỗ trợ 
các hoạt động trên biển 
thông qua các trung tâm 
kinh tế hải đảo. 
-     Tổ chức không gian 
ven biển chính là phải 
kiến tạo các cực phát 
triển mạnh (các khu 
kinh tế, các trung tâm 
kinh tế, văn hóa, xã hội... 
- tức là các đô thị lớn 
ven biển) có bán kính 
ảnh hưởng rộng vươn 
ra biển, có khả năng đối 
trọng với các cực phát 
triển lớn trong khu vực 
biển Đông; các hành lang 
kinh tế ven biển, lôi kéo 
không chỉ nội vùng mà 
còn vào sâu nội địa và lan 
tỏa ra xa ngoài biển. 
-     Lịch sử phát triển của 
thế giới cho thấy nhân tố 
biển có vị trí đặc biệt nổi 
bật đối với các quốc gia 
có biển và đã phát triển. 
Từ lâu, các nước có biển 
và đã đạt trình độ phát 
triển cao có xu hướng giữ 
gìn và bảo vệ tài nguyên 
trong phạm vi vùng 
ven biển của mình rất 
nghiêm ngặt, coi đó như 
một trong những nguồn 
dự trữ chiến lược quan 
trọng, nhưng lại tăng 
cường khai thác ở các 

vùng biển quốc tế. Họ 
cũng đã đầu tư lớn cho 
nghiên cứu phát triển 
khoa học công nghệ biển, 
trong đó công nghệ khai 
thác, bảo vệ tài nguyên 
biển được xem là mũi 
nhọn. Khoa học kỹ thuật 
là sức sản xuất hàng đầu, 
phát triển mạnh khoa 
học kỹ thuật cao và mới 
về biển, nâng cao khả 
năng và trình độ kỹ thuật 
khai thác biển, chúng ta 
không thể không làm. 
-     Tổ chức không gian 
vùng ven biển chính là 
hình thành các trung 
tâm kinh tế phát triển 
để ra biển. Đến nay, trên 
các vùng biển nước ta đã 
có các trung tâm kinh tế 
biển: Hạ Long, Hải Phòng 
(vùng biển Bắc Bộ); TP. 
Huế, Đà Nẵng, Quy 
Nhơn, Chu Lai-Dung 
Quất, Nha Trang-Cam 
Ranh (vùng biển miền 
Trung); Vũng Tàu, TP. 
Hồ Chí Minh (vùng biển 
phía Nam) và TP. Rạch 
Giá, Cà Mau (vùng biển 
phía Tây Nam). Đây là 
những khu vực đã có sự 
phát triển tổng hợp các 
ngành nghề biển như hậu 
cần nghề cá; công nghiệp 
gắn với cảng; cảng biển 
và vận tải biển; các cơ sở 
gồm các viện nghiên cứu 
khoa học về biển...
-     Lịch sử hình thành 
và phát triển một số cảng 
biển lớn của nước ta từ 
cuối thế kỷ XIX như: 
cảng Hải Phòng, cảng 
Đà Nẵng và cảng Sài 
Gòn đã gắn liền với sự 
phát triển các thành phố 
công nghiệp dịch vụ lớn 
có cảng và các đô thị vệ 
tinh. Vì vậy cần tổ chức 

không gian phát triển 
kinh tế biển, trước hết 
là hệ thống cảng biển cả 
nước và từng vùng, tạo 
sự liên kết, kết nối chặt 
chẽ giữa đất liền và đại 
dương, đồng thời tạo tiền 
đề và động lực phát triển 
toàn diện các ngành kinh 
tế biển. Cảng biển vừa là 
cửa ngõ giao thương giữa 
các vùng của đất nước, là 
cửa mở lớn với thế giới, 
nơi giao lưu chủ yếu của 
kinh tế đối ngoại và xuất 
nhập khẩu..., vừa là nhân 
tố cơ bản để gắn kết các 
ngành kinh tế biển. Sự 
hình thành và phát triển 
các cảng biển gắn với 
mạng lưới giao thông 
đường bộ, đường sắt ven 
biển đồng bộ, hiện đại sẽ 
là cơ sở và tiền đề quan 
trọng hàng đầu để hình 
thành và phát triển đô 
thị, các khu công nghiệp, 
khu chế xuất và các 
trung tâm du lịch-dịch 
vụ ven biển. Mặt khác, 
phát triển cảng biển còn 
tạo động lực mạnh mẽ để 
thúc đẩy và lôi kéo hàng 
loạt các ngành kinh tế 
khác gắn với cảng phát 
triển nhanh như: vận tải 
biển, công nghiệp đóng 
tàu, dịch vụ hàng hải, 
công nghiệp chế xuất và 
dịch vụ xuất nhập khẩu, 
dịch vụ thủy thủ và cung 
ứng tàu biển... Đấy chính 
là những điểm nhấn 
quan trọng trong tổ chức 
không gian biển và ven 
biển Việt Nam.

Xin cảm ơn Ông! 
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CÔNG TY TNHH MTV

CẢNG NHA TRANG

CÔNG TY TNHH MTV CẢNG NHA TRANG LÀ MỘT THƯƠNG CẢNG 
QUỐC TẾ VỚI CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ SAU:
- Kinh doanh bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa;.
- Dịch vụ đưa đón tàu ra vào cảng, hỗ trợ, lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải;
- Kinh doanh kho bãi, vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy và đường bộ;
- Kinh doanh dịch vụ logistics, kinh doanh kho ngoại quan, kho ICD
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, môi giới hàng hải.
- Dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải biển và cảng biển.
- Quản lý, khai thác, cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng, thiết bị xếp dỡ, 
phương tiện vận tải thuỷ, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác.
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí cho thuê 
nhà phục vụ mục đích kinh doanh (ki-ốt; trung tâm thương mại).
- Kinh doanh bán hàng miễn thuế;
- Đại lý - kinh doanh xăng dầu;
- Cung ứng tàu biển và các loại dịch vụ hàng hải khác;
- Cung ứng các dịch vụ phục vụ chủ tàu và khách du lịch qua cảng;
- Kinh doanh các nghành; nghề khác mà pháp luật không cấm.

Địa chỉ: 05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Tel: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017

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

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

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

ĐẠI DIỆN, TRẠM TRỰC THUỘC:
- Đại diện tại Phú Mỹ:
Đ/c: �ị trấn Phú Mỹ, huyện Tân �ành, 
tỉnh BR-VT | Tel/Fax : 0643.893126.
- Trạm thường trực tại Côn Đảo:
Đ/c: Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, 
tỉnh BR-VT | Tel/Fax : 0643.830056.
- Trạm thường trực tại Cái Mép:
Tel/Fax : 0643.893093.

Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu Hình ảnh trục vớt container trong vụ tai nạn Tàu Trường Hải Star
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    Miền sinh tháiđấT mũi
đ a n g  h ồ i  s i n h Hà Khanh

miền đất cực nam tổ quốc 
mang hình mũi tàu hướng 

ra biển. dòng cửu long 
theo năm tháng bồi nên 
miền Sinh thái ngập mặn 
độc đáo tưƠng tự như 
miền cửa Sông amazon. 

theo đường thủy từ 
thành phố cà mau đi đến 

các khu rừng tràm, hay 
đến các dải đất rừng đước, 

cảnh Sắc của miền rừng 
biển đã trải nhiều thay đổi 
trong cuộc chuyển mình 

trở thành vùng kinh tế 
ngư - nông - lâm nghiệp, 

vùng du lịch Sinh thái kỳ 
thú và đặc Sắc.

Đất Mũi kỳ thú
     Từ thành phố Cà 
Mau, chúng tôi đi 
Năm Căn qua cửa 
sông Bảy Háp ra đất 
Mũi, nơi tận cùng 
về phía Nam của 
Tổ Quốc. Chúng tôi 
đang ngồi trên chiếc 
ca nô chạy với tốc 
độ 70km/giờ mà cứ 
tưởng như mình đang 
ngồi trong ô-tô chạy 
trên con đường nhựa 
bạc trắng với hai hàng 
cây xanh biếc. Chỉ 

có điều khác, đường 
ở đây là con đường 
nước và mỗi lần ca-nô 
đi qua thì đẩy sóng 
dạt sang đôi bờ nước 
làm lay động ngàn cây 
bao quanh. 
     Thỉnh thoảng 
chúng tôi lại gặp 
những xóm nhà sàn 
nằm sát bên bờ nước. 
Nhà làm bằng gỗ 
đước, lợp lá dừa nước, 
ngoảnh mặt ra sông, 
chum vại xếp hàng dọc 
trên sàn nhà. Người ta 

đi lại bằng ghe xuồng 
ba lá. Thỉnh thoảng 
hiện ra một “phố nhỏ” 
với vài cửa hàng tạp 
hóa. Sóng vỗ ồm oàm. 
Tôi nhớ tới cảnh 
những “làng nước” 
ở Malaysia, Brunei 
mà tôi có dịp đi qua. 
Cũng những kênh 
rạch, những rừng 
đước, rừng dừa bạt 
ngàn... và thấp thoáng 
xa xa là những vườn 
cây, những đồng lúa 
xanh thẫm.



KINH TẾ BIỂN

10 - 2012 | biển | 105

     Đất Cà Mau như 
một chiếc lưỡi cày 
khổng lồ cắm sâu vào 
lòng biển, ba mặt giáp 
nước. Lần đầu tiên 
trong đời, chúng tôi 
được nhìn thấy mặt 
trời mọc trên biển và 
cũng lặn xuống biển. 
Dòng sông Cửu Long 
bắt nguồn từ Tây Tạng 
chảy qua sáu nước, dài 
4.200 km đã chuyển 
tải một lượng phù sa 
rất lớn (một tỷ tấn/
năm) và đổ ra biển 
Đông tạo thành những 
cửa sông bao quanh 
bờ biển Nam Bộ, thiên 
nhiên đã bắt chúng 
phải lắng đọng thành 
những vùng  sình lầy, 
mỗi  năm lấn ra biển 
hơn 100 m. Ở đất Mũi 
chúng ta thấy những 
hạt phù sa kết vón 
thành hòn và phủ lên 
cát. Thiên nhiên đã cử 
một đôi quân “rừng 
sác” vĩ đại chặn phù sa. 
Đó là những rừng sú 
vẹt “đối mặt với biển” 
với hai loại cây đặc 
biệt: cây mắm và cây 
đước song hành. Mắm 
chắn gió và đước chắn 
sóng. Cây mắm bám 

trụ nhờ bộ rễ ngoằn 
ngoèo vừa cắm sâu vừa 
tỏa rộng. Cây mắm 
thân mềm, cành mắm 
cong queo, dù cho gió 
thổi hướng nào thì 
nó vẫn uốn éo đủ mọi 
chiều. Với hệ thống rễ 
trôi (người địa phương 
gọi là cái ngó nhọn) 
làm cho cây mắm càng 
vững chãi trước gió. 
Còn cây đước có bộ rễ 
tuyệt vời mà người địa 
phương gọi là “chang 
đước” gồm hai tầng: 
Tầng thấp là bộ rễ bám 
trụ, tầng cao là bộ rễ 
chống đỡ. Cây đước 
đã tự phân thân mình 
thành một bộ rễ lớn 
gấp nhiều lần chính 
nó và tạo nên một hệ 
thống chân bám trên 
một diện tích rộng vừa 
chống sóng vừa chặn 
phù sa. Thiên nhiên 
còn ban cho trái đước 
một phương thức rụng 
cắm xuống biển mọc 

thành cây. Với bộ rễ 
vĩ đại, với đàn con vây 
quanh thành mạng, cứ 
thế cây đước sinh sôi 
nảy nở và rừng đước 
vươn dài ra biển. 
     Đội quân lấn biển 
hình thành nên những 
cánh rừng ngập mặn 
với đủ loại binh chủng 
theo phương thức: phù 
sa bám vào rễ cây, rễ 
cây bám vào đất, đất 
lấn dần ra biển để lại 
phía sau những “làng 
biển” nước lợ với 
những rừng tràm, rừng 
dừa nước, rồi lúa nước 
theo sau. Trái tràm 
nhỏ li ti. Mùa khô theo 
chiều gió bay khắp cả 
vùng, chờ mưa xuống 
tràm nảy mầm và lớn 
lên trong mùa nước, 
và như có phép tiên, 
tràm lan tỏa như một 
tấm áo choàng màu 
xanh kỳ diệu bao phủ 
lên vùng sình lầy. Xen 
với những cây tràm là 

cây mớp cao vút lên 
tới vài chục mét, thân 
to, mềm xốp chứa đầy 
nước dự phòng. Người 
dân ở đây dùng rễ mớp 
làm nút chai, mũ cối 
thay cho bần. 
     Hệ sinh thái rừng 
ngập mặn hết sức phong 
phú, đa dạng cả về thực 
vật lẫn động vật với 
những trảng, những 
láng, những hệ thống 
kênh rạch chằng chịt, 
quanh co uốn khúc, đi 
mãi mà chẳng được mấy 
đoạn đường, lại gặp 
nhiều lần “giáp nước”, 
“vừa bị nước ngược vừa 
bị nước xuôi”... như 
trong truyện thần tiên. 
Quả là, thiên nhiên 
miền đất Mũi đã ban 
tặng cho con người 
cảnh đẹp mê hồn, các 
loài động thực vật quý 
hiếm. Đến đất Mũi, 
khách du lịch có thể thả 
hồn thư thái sau những 
ngày lao động mệt mỏi. 
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Miền sinh thái hồi sinh
     Chúng ta nhớ lại năm 
1930, rừng Cà Mau có 
khoảng 300.000 ha, gồm: 
rừng đước 200.000 ha và 
100.000 ha rừng tràm. 
Đây là hệ sinh thái liên 
hoàn khép kín, giàu tiềm 
năng kinh tế và nhiều 
loại động vật quý hiếm 
sống dưới tán rừng. Trải 
qua nhiều biến động, 
rừng Cà Mau bị khai 
phá quá mức làm cho 
diện tích bị thu hẹp, chất 
lượng bị giảm sút nghiêm 
trọng, nhiều loại động 

vật, thực vật đứng trước 
nguy cơ tuyệt chủng. 
     Sau năm 1975, diện 
tích rừng cà Mau chỉ 
còn 118.000 ha, đến nay 
còn khoảng 100.000 
ha, trong đó rừng ngập 
mặn 166.000 ha, rừng 
tràm 39.000 ha. Hiện 
trạng rừng hầu như mất 
đi diện tính tự nhiên. 
Phần lớn diện tích rừng 
hiện nay là do vừa khôi 
phục, tái sinh và trồng 
mới. Trong một vài năm 
trở lại đây, Cà Mau đã 
trồng thêm được trên 

50.461 ha tập trung, tỷ 
lệ cây sống hằng năm 
đạt 90%. Nhiều đơn 
vị được giao quản lý 
thực hiện việc giao đất, 
khoán rừng cho gần 
20.400 hộ dân quản lý, 
sản xuất trên diện tích 
hơn 95.500 ha. Các mô 
hình quản lý trồng rừng 
tiên tiến đã xuất hiện. 
Có thể nói rằng, giờ đây, 
vùng sinh thái đất Mũi 
đang hồi sinh.
     Theo địa lý kinh tế, 
ngoài phần rừng tràm 
đã nhường đất cho 

ruộng lúa, rừng đước 
thành vuông tôm, Cà 
Mau còn 105.000 ha 
rừng đang được quản 
lý bảo vệ, trong đó có 
25.000 ha rừng phòng 
hộ và rừng đặc dụng. 
Những kế hoạch trồng 
mới, tái tạo rừng được 
ưu tiên song song với 
các mục tiêu sản xuất 
hàng hóa nông thủy sản, 
cũng như giữ cho môi 
trường sinh thái thêm 
trù phú đang đem lại 
hiệu quả, giúp ổn định 
cuộc sống của người 
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dân. Hình ảnh những 
hàng cây mắm trước, 
đước sau, bủa những 
chùm rễ dày từ dưới 
lên, trên xuống giăng 
đón phù sa, cho thấy sức 
mạnh của con người và 
mức bồi đắp tự nhiên 
vẫn tiếp diễn tại mũi đất 
cuối cùng trên lục địa 
Việt Nam. Thiên nhiên 
dành hai phần quý hiếm 
cho Cà Mau: vùng sinh 
thái rừng tràm lợ U 
Minh Hạ phía Bắc tỉnh, 
vùng rừng đước ngập 
mặn hai bờ biển Đông 
Tây phía Nam tỉnh. 
Hơn 500 km kênh rạch 
đan thông nối với 254 
km bờ biển dẫn ra ngư 
trường rộng lớn phía 
biển Đông và vịnh Thái 
Lan. Những cánh rừng 
tràm, rừng đước bạt 
ngàn và chằng chịt sông 
rạch như lịch sử trăm 
năm, ngàn năm trước 
vẫn còn đây. 

     Tuy nhiên, hiện 
tượng cháy rừng hàng 
năm vẫn thường xuyên 
xảy ra. Theo báo cáo của 
Ban chỉ huy Bảo vệ rừng 
và phòng cháy chữa 
cháy rừng của tỉnh, mùa 
khô năm 2009-2010 
xảy ra 23 vụ cháy, thiệt 
hại 235 ha rừng. Nhân 
dân Cà Mau đang nỗ 
lực khắc phục hậu quả 
cháy rừng, bảo vệ và 
tái tạo rừng, nạn cháy 
rừng tràm U Minh hôm 
nay đang giảm đi rõ 
rệt. Có được kết quả đó 
là do chúng ta đã đầu 
tư đúng mức cho công 
tác phòng, chữa cháy. 
Vai trò của chủ rừng 
được phát huy, được 
nâng cao vị thế, cư dân 
sống trong lâm phần 
có nhận thức đúng đắn 
về quản lý, bảo vệ, khôi 
phục, phòng chống cháy 
rừng. Từng giải rừng 
nằm bám đất phù sa 

bãi bồi, vững vàng nơi 
đầu sóng ngọn gió, mở 
đường cho rừng đước 
tiến dài ra biển. Và từng 
“tấc đất chết trắng” 
trước đây đang từng 
ngày hồi sinh, trả lại cho 
rừng những thảm rừng 
trồng mới đã khép tán. 
Những loài thủy sản, 
đặc sản dưới tán rừng, 
sau thời gian di cư lánh 
nạn, nay quay trở về 
sinh sôi nảy nở. Đến với 
Cà Mau hôm nay, mọi 
người có thể tận mắt 
chứng kiến sức sống 
mãnh liệt của vùng đất 
Mũi với biết bao cảnh 
vật tươi đẹp, sống động. 
Để rồi lòng tràn ngập tự 
hào và thấy mình như 
được cổ vũ, cùng hướng 
ra biển, góp phần với Cà 
Mau và các tỉnh miền 
Tây Nam Bộ, mở rộng 
tầm mắt của nước ta ra 
đại dương mênh mông; 
thiết lập các mối quan 

hệ làm ăn buôn bán trên 
đường biển với các nước 
láng giềng và quốc tế... vì 
một Việt Nam mạnh về 
biển, giàu lên từ biển 
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hiện tượng một quốc gia 
không cÓ biển như thụy 

Sĩ đứng thứ năm trên thế 
giới về kinh doanh vận 

tải biển khiến nhiều nước 
trên thế giới không khỏi 
nghiêng mình thán phục. 
các con tàu của họ luôn 

treo cờ quốc gia một 
cách kiêu hãnh. hƠn thế, 

không ít chủ tàu nước 
ngoài cũng mong muốn 
được treo cờ thụy Sĩ lên 
tàu của mình. đÓ là một 

trong những bài học mà 
nước ta – một trong 10 
quốc gia cÓ chỉ Số cao 

nhất về chiều dài bờ biển 
nhưng đội tàu vẫn đang 

nằm trong “danh Sách 
đen” cần kiểm tra chặt chẽ 

tại các cảng biển nước 
ngoài (do không đáp ứng 

được các tiêu chuẨn về an 
toàn kỹ thuật, khai thác, 

bảo dưỡng...) – cần phải 
Suy nghĩ nghiêm túc.

Nằm ở 
Trung 
Âu, tiếp 
giáp 

Đức, Italia, Pháp, 
Áo và Lichtenstein, 
Thụy Sĩ là một quốc 
gia nhỏ, tài nguyên 
thiên nhiên hầu 
như không có gì và 
đường bờ biển là 
0 km. Trong điều 
kiện ấy, thật khó tin 
rằng vận tải đường 
biển là một trong 
những ngành kinh 
tế phát triển mạnh 
và có khả năng cạnh 
tranh cao của Thụy 
Sĩ trên thế giới.
     Thụy Sĩ có lẽ là 
một minh chứng 
rõ nét cho mô hình 

phát triển dựa vào 
sức mạnh của xã 
hội dân sự, nhường 
nhiều không gian cho 
khối tư nhân. Trong 
ngành vận tải đường 
biển cũng vậy, họ có 
một đội tàu buôn rất 
mạnh, chuyên chở 
hàng hóa thuê cho 
nước khác. Đội tàu 
này neo đậu ở cảng 
Basel trên bờ sông 
Rhine – con sông 
được mệnh danh là 
“dây rốn” nối Thụy Sĩ 
với đại dương ở rất xa.  
     Năm 2003, tàu 
Alinghi của Thụy Sĩ 
là con tàu đầu tiên 
của một nước không 
có biển giành Cup 
America. Ngay trong 

dân chúng Thụy Sĩ 
cũng có nhiều người 
ngạc nhiên khi biết 
rằng có ít nhất 35 con 
tàu đăng ký ở Basel 
và treo cờ Thụy Sĩ. 
Những Lausanne, Sil-
vaplana, Appenzell, 
Lugano, Curia, Turi-
cum, San Bernardi-
no, Matterhorn… 
bồng bềnh trên biển, 
đi vòng quanh thế 
giới với lá cờ chữ 
thập kiêu hãnh. Lịch 
sử của đội tàu buôn 
này không dài. Điều 
đó càng cho thấy 
trong nhiều trường 
hợp, kẻ “đi sau” có 
thể vươn lên mạnh 
mẽ để “về trước”, nếu 
đi đúng hướng.
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Chiến tranh – nơi 
khởi đầu câu chuyện
     Từ thế kỷ 19, chính 
phủ Thụy Sĩ đã nhận 
được nhiều lời đề 
nghị hỗ trợ thành lập 
đội tàu buôn để kinh 
doanh vận tải. Đề nghị 
đến từ giới thương 
nhân hoặc những công 
ty thương mại Thụy Sĩ 
có chi nhánh ở nước 
ngoài. Cũng đã có 
những công ty Thụy Sĩ 
tự mua tàu và tự vận 

hành, đăng ký ở cảng 
của các nước khác.
     Tuy nhiên, tình hình 
chỉ thực sự đổi khác 
nhờ một hoàn cảnh đặc 
biệt: Chiến tranh. Trong 
Thế chiến II, Thụy Sĩ bị 
các nước thù địch bao 
vây và bị cô lập hoàn 
toàn trên mọi phương 
diện. Sông Rhine bị 
phong tỏa. Đất nước này 
lại không có tài nguyên 
thiên nhiên, nên nguồn 
lực sản xuất hoàn toàn 

phụ thuộc vào nhập 
khẩu. Dân số 4 triệu 
người vào thời điểm đó 
đã là quá đông và không 
đủ lương thực cung 
ứng. Chế độ phân phối 
lương thực - thực phẩm 
thời chiến quy định mỗi 
người chỉ được một 
quả trứng một tháng. 
Khẩu phần xuống tới 
mức thấp kỷ lục khi 
mỗi người không được 
đáp ứng nổi 2.000 
calorie một ngày. 

     Chính phủ Thụy Sĩ 
nhận thấy yêu cầu khẩn 
cấp lúc đó là thuê một đội 
tàu buôn làm nhiệm vụ 
chuyên chở lương thực 
- thực phẩm và nguyên 
vật liệu thô chỉ riêng cho 
Thụy Sĩ. Thủy thủ đoàn 
bắt buộc phải là công 
dân các nước trung lập. 
Chính những con tàu 
trong giai đoạn này của 
Thụy Sĩ đã trở thành nền 
tảng của một ngành công 
nghiệp hoàn toàn mới.
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Tư nhân sở hữu và 
quản lý 
     Sau Thế chiến, một đội 
tàu buôn tư nhân xuất 
hiện. Họ được Nhà nước 
trợ giúp một phần hoạt 
động cho tới năm 1953, 
khi Thụy Sĩ ban hành 
Luật Hàng hải, tạo cơ sở 
pháp lý cho hoạt động 
của đội tàu buôn và việc 
thành lập Văn phòng 
Hàng hải Thụy Sĩ. Văn 
phòng này làm chức năng 
cấp giấy phép cho những 

tàu đã đăng ký và giám 
sát việc các công ty tàu 
biển thực thi quy định 
về an toàn, thiết bị, bảo 
vệ môi trường v.v. Việc 
thanh kiểm tra do các tổ 
chức xếp hạng độc lập và 
có uy tín thực hiện. 
     Kể từ đó, đội tàu của 
Thụy Sĩ hoạt động mạnh 
và cứ “liên tục phát triển”. 
Năm 2006, đội có 26 con 
tàu với tổng tải trọng gần 
500.000 tấn, do 5 công ty 
điều hành và treo cờ Thụy 

Sĩ. Năm 2010, con số lên 
tới 37 tàu, tổng tải trọng 
lên tới 1 triệu tấn và do 
6 công ty tàu biển quản 
lý. Ngày nay, những con 
tàu của Thụy Sĩ rất hiện 
đại: Chỉ một vài tàu được 
đóng trước năm 2000 và 
không có tàu nào đóng 
trước 1995. Thủy thủ là 
người nước ngoài, hoặc 
công dân Thụy Sĩ được 
đào tạo ở nước ngoài 
(Anh, Đức, Hà Lan, Thụy 
Điển, Bồ Đào Nha…).

Phát triển cùng 
toàn cầu hóa
     Ông Michael 
Deslarzes, CEO tập 
đoàn Massoel, nhận 
xét: “Đội tàu Thụy Sĩ 
tuy nhỏ nhưng hiện 
đại và hoạt động hiệu 
quả. Tất cả tàu đều 
được đóng theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật cao 
và vì thế tuân thủ đầy 
đủ các quy định quốc 
tế (IMO) trong lĩnh 
vực an toàn, an ninh 
và môi trường”. Gần 
đây, Văn phòng Hàng 
hải Thụy Sĩ bắt đầu 
nhận được những đơn 
đề nghị của các chủ 
tàu nước ngoài mong 
muốn được treo cờ 

Thụy Sĩ lên tàu của họ. 
Điều này phản ánh uy 
tín cao mà đội tàu Thụy 
Sĩ đã tạo dựng được. 
     Hoạt động kinh 
doanh vận tải đường 
biển của Thụy Sĩ ngày 
càng phát triển mạnh 
cùng với quá trình toàn 
cầu hóa và với sự xuất 
hiện của các thị trường 
đang nổi lên như Trung 
Quốc và nhiều nước 
châu Á khác. Các nền 
kinh tế mới nổi này 
cần nhiều nhiên liệu và 
nguyên vật liệu thô để 
sản xuất, rồi lại cần tiêu 
thụ sản phẩm ra khắp 
thế giới, nên nhu cầu 
trao đổi mậu dịch và 
vận tải rất lớn 
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Cơ sở khoa học để 
bảo vệ môi trường
     Phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường, đặc 
biệt môi trường biển, là 
một trong những công 
tác trọng tâm hàng 
đầu của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO). Từ 
khi ra đời (năm 1958) 
đến nay, IMO đã thông 
qua nhiều văn bản 
luật, dưới hình thức 
các công ước quốc tế 
và các nghị định thư, 
để điều chỉnh vấn đề 
nói trên. Việt Nam đã 
chính thức trở thành 
thành viên của IMO 
từ năm 1984, đã gia 
nhập một số công ước 
quan trọng về an toàn 
và bảo vệ môi trường 
biển của tổ chức này 
từ năm 1991.

     Với chức năng là cơ 
quan quản lý Nhà nước 
và tổ chức thực hiện 
công tác đăng kiểm về 
chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi 
trường các loại phương 
tiện, thiết bị giao thông 
vận tải nói chung, 
trong đó có tàu thủy và 
các công trình thăm dò, 
khai thác dầu khí ngoài 
khơi, trong những năm 
qua, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam đã tích cực 
góp phần giảm thiểu 
các tác động bất lợi đến 
môi trường biển của 
các hoạt động hàng hải, 
thăm dò, khai thác dầu 
khí biển và đóng, sửa 
chữa tàu biển, thông 
qua việc đề xuất và 
triển khai thực hiện 
các công ước quốc tế về 

phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường của IMO.
Trước sự phát triển 
nhanh chóng của 
ngành công nghiệp 
hàng hải và đóng mới, 
sửa chữa tàu, công 
trình dầu khí biển trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, ông Phạm 
Hải Bằng (Cục Đăng 
kiểm Việt Nam) cho 
rằng, cần tăng cường 
việc áp dụng các điều 
ước quốc tế của IMO 
trong công tác bảo vệ 
môi trường biển. Trước 
hết, nên áp dụng Công 
ước quốc tế năm 1973 
về ngăn ngừa ô nhiễm 
do tàu gây ra, được sửa 
đổi bởi Nghị định thư 
năm 1978 (MARPOL 
73/78). Đây là một 
trong những công ước 

kinh tế biển giữ vai 
trò chủ đạo trong 

“chiến lược biển việt 
nam đến năm 2020”, 

phấn đấu đưa nước 
ta trở thành quốc 

gia mạnh về biển, giàu 
lên từ biển. một vấn 

đề quan trọng là 
phát triển kinh tế biển 
phải gắn liền với bảo 

vệ môi trường biển. vì 
vậy, để phát triển bền 

vững, việt nam cần 
phải tăng cường áp 

dụng các công ước 
quốc tế và các nghị 

định thư của tổ chức 
hàng hải quốc tế, kịp 

thời điều chỉnh các 
hành vi gây ô nhiễm 

môi trường biển.
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quan trọng nhất của IMO 
về bảo vệ môi trường biển 
trong hoạt động hàng 
hải. Theo công ước này, 
tàu phải được kiểm tra 
và chứng nhận trong quá 
trình đóng mới và khai 
thác để bảo đảm tàu và 
các máy móc, trang thiết 
bị liên quan đáp ứng thỏa 
mãn các quy định về bảo 
vệ môi trường. Tại cảng 
biển, phải có các phương 
tiện tiếp nhận và xử lý 
các loại chất thải gây ô 
nhiễm từ tàu (dầu thải, 
hóa chất, cặn hàng độc 
hại, nước thải, rác thải, 
các loại khí thải). Phải 
thiết lập và duy trì sẵn 
sàng các nguồn lực đầy 
đủ tại cảng để ứng phó 
các sự cố ô nhiễm tràn 
dầu và hóa chất lỏng chở 
bằng tàu. Bên cạnh đó, cơ 

quan có thẩm quyền của 
cảng phải tiến hành công 
tác thanh tra các tàu đến 
cảng để xác nhận việc 
tuân thủ công ước. 
     Vấn đề ảnh hưởng 
của các sinh vật độc hại 
có trong nước dằn của 
tàu đã được IMO đề cập 
đến từ năm 1988. Việc 
di chuyển các loài sinh 
vật biển từ vùng biển 
này sang vùng biển khác 
thông qua nước dằn tàu 
được xem là nguy cơ lớn 
đối với môi trường biển 
toàn cầu. Để làm giảm 
thiểu và ngăn ngừa ô 
nhiễm môi trường biển 
do việc vận chuyển các 
mầm bệnh và thủy sinh 
vật có hại thông qua nước 
dằn, năm 2004, IMO đã 
thông qua Công ước quốc 
tế về kiểm soát, quản lý 

nước dằn và cặn nước 
dằn (BWM 2004), Công 
ước dự kiến sẽ có hiệu lực 
trong năm 2012. 
     Theo quy định của 
Công ước BWM 2004, 
tàu phải trang bị kế 
hoạch trao đổi nước dằn 
hoặc hệ thống xử lý nước 
dằn để tránh việc nước 
dằn trở thành phương 
tiện di chuyển các loài 
thủy sinh giữa các khu 
vực trên thế giới. Tàu 
chỉ được phép xả nước 
dằn chưa qua xử lý tại 
các khu vực quy định. 
Tàu phải được kiểm tra 
và chứng nhận trong quá 
trình đóng mới và khai 
thác để bảo đảm việc 
tuân thủ các quy định 
về quản lý nước dằn. Tại 
nơi sửa chữa tàu phải có 
phương tiện tiếp nhận và 

xử lý cặn nước dằn. Cơ 
quan có thẩm quyền của 
cảng phải tiến hành công 
tác thanh tra các tàu đến 
cảng để xác nhận việc 
tuân thủ Công ước của 
các tàu này.
     Hiện tại, một số quốc 
gia, mà điển hình là 
Australia, Mỹ, Brazil, 
Panama, Singapore,… 
yêu cầu bắt buộc áp dụng 
Công ước BWM 2004 đối 
với các tàu ghé vào cảng 
của họ. Việc Công ước 
BWM 2004 có hiệu lực 
trong năm 2012 là một 
thách thức rất lớn đối 
với công nghiệp hàng hải 
toàn cầu, trong đó có Việt 
Nam. Do đó, ngay từ bây 
giờ Việt Nam cần phải có 
sự chuẩn bị cần thiết để 
triển khai áp dụng Công 
ước khi có hiệu lực.
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Cần được áp dụng 
triệt để
     Việt Nam là một trong 
mười quốc gia có chỉ số 
cao nhất về chiều dài bờ 
biển, mở ra ba hướng 
Đông, Nam và Tây, với 
chiều dài lên tới 3.200 
km từ Móng Cái (tỉnh 
Quảng Ninh) đến Hà 
Tiên (tỉnh Kiên Giang); 
vùng biển rộng trên 1 
triệu km2, có trên 30 
cảng biển, 112 cửa sông, 
47 vũng, vịnh và khoảng 
3.000 hòn đảo lớn, nhỏ. 
Vì vậy, bên cạnh những 
ưu thế phát triển kinh tế 
biển, còn tồn tại những 
nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường biển, nhất là ở các 
nơi tập trung nhiều hoạt 
động cảng biển, vận tải 
biển, đóng và sửa chữa 
tàu biển, công trình dầu 
khí biển. Các nguồn gây 
ô nhiễm biển từ các hoạt 
động hàng hải, đóng, sửa 
chữa tàu biển, công trình 
dầu khí biển hiện nay rất 
đa dạng và phức tạp: ô 

nhiễm do dầu; ô nhiễm 
do các loại hóa chất lỏng 
chở trên tàu; ô nhiễm 
do các loại hàng độc hại, 
nguy hiểm được vận 
chuyển bằng tàu; ô nhiễm 
do rác thải, nước thải 
từ tàu; ô nhiễm không 
khí do các chất phát thải 
từ tàu; ô nhiễm do sơn 
chống hà sử dụng cho 
thân tàu; ô nhiễm do các 
vật liệu độc hại sử dụng 
để đóng, sửa chữa tàu; ô 
nhiễm do sự di chuyển 
của các loài thủy sinh 
thông qua nước dằn tàu; 
ô nhiễm do các hoạt động 
cắt phá tàu cũ…
     Trong việc thực hiện 
Công ước MARPOL 
73/78, tại Việt Nam nói 
chung, đang còn tồn tại 
các vấn đề bất cập như: 
Chưa có đủ các phương 
tiện tiếp nhận và xử lý các 
loại chất thải gây ô nhiễm 
từ tàu. Nguồn lực ứng 
phó các sự cố ô nhiễm 
tràn dầu và hóa chất lỏng 
chở bằng tàu còn hạn chế. 

Mặt khác, Việt Nam chưa 
tham gia các phụ lục về 
ô nhiễm do các loại hàng 
độc hại, nguy hiểm được 
vận chuyển bằng tàu, ô 
nhiễm do nước thải, ô 
nhiễm do rác thải và ô 
nhiễm không khí từ tàu 
của Công ước, do vậy các 
cơ quan có thẩm quyền 
chưa có đủ hành lang 
pháp lý để thực hiện công 
tác thanh tra các tàu nước 
ngoài đến cảng.
     Để đẩy mạnh công tác 
bảo vệ môi trường biển, 
ông Phạm Hải Bằng đề 
xuất, Việt Nam cần đẩy 
mạnh việc nghiên cứu 
và sớm gia nhập các điều 
ước quốc tế quan trọng 
của IMO; Cần tổ chức 
khảo sát, nghiên cứu, lập 
kế hoạch xây dựng các 
cơ sở tiếp nhận, xử lý các 
nguồn gây ô nhiễm từ 
tàu: dầu thải, nước thải, 
rác thải, khí thải, nước 
dằn, hóa chất, sơn độc 
hại… tại các cảng biển; 
Xây dựng mới và trang 

bị bổ sung cơ sở vật chất, 
phương tiện và nhân lực 
cho các trung tâm ứng 
cứu ô nhiễm biển của 
quốc gia và khu vực, 
nhằm giải quyết nhanh 
và làm giảm thiểu hậu 
quả của các vụ ô nhiễm 
môi trường biển do tàu 
biển và công trình biển 
gây ra; Các cơ quan chức 
năng như: Cảnh sát biển, 
cảnh sát đường thủy nội 
địa, cảnh sát môi trường, 
cảng vụ hàng hải, cảng 
vụ đường thủy nội địa,… 
cần được tăng cường 
đầu tư, trang bị bổ sung 
các nguồn lực nhằm đẩy 
mạnh công tác tuần tra, 
kiểm soát để phát hiện 
kịp thời các trường hợp 
cố tình gây ô nhiễm 
môi trường biển của các 
phương tiện, bao gồm 
cả các phương tiện nước 
ngoài hoạt động trong 
vùng nước Việt Nam và 
có biện pháp xử lý, phù 
hợp với pháp luật quốc 
gia và quốc tế 
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Thận trọng vớihague rules
LS. Võ Nhật Thăng - Trọng tài viên VIAC

năm 1921, một ủy ban về vận 
đƠn (bill oF lading committee) 

đã được các giới chủ hàng 
và chủ tàu châu âu thành lập 

và họp tại thành phố hague, 
thủ đô hành chính của hà 

lan, để thống nhất 9 quy 
tắc điều chỉnh vận đƠn, quy 
định nghĩa vụ và quyền hạn 

của người vận chuyển, vì vậy 
các quy tắc đÓ cÓ tên gọi tắt 

là hague ruleS. việc áp dụng 
hague ruleS như thế nào để 

bảo vệ quyền lợi hợp pháp 
của mình là điều mà các chủ 

tàu việt nam nên quan tâm.

Thực tế thuê 
tàu và cho 
thuê tàu ở 
Việt Nam 

cho thấy tới nay trong 
tuyệt đại đa số trường 
hợp khi ký kết hợp 
đồng vận chuyển theo 
chứng từ (vận đơn) 
hay hợp đồng vận 
chuyển theo chuyến 
(voyage charter party), 
nếu người thuê có yêu 
cầu áp dụng Hague 
Rules để điều chỉnh 
trách nhiệm hai bên, 
chủ tàu Việt Nam 
thường chấp nhận, 
coi như là một sự thỏa 

thuận riêng giữa hai 
bên mà không có bất 
cứ một bảo lưu nào. 
Nghĩa là chủ tàu Việt 
Nam, với tư cách là 
người vận chuyển 
(carrier), chấp nhận 
toàn bộ 9 quy tắc của 
Hague Rules. 
     Mọi người đều biết 
rằng ngoài 17 miễn 
trách nhiệm nêu trong 
Điều 4.2 của Hague 
Rules (Hague Rules 
Limitation), người 
vận chuyển trong bất 
kỳ trường hợp nào 
cũng không phải bồi 
thường tổn thất, mất 

mát hàng hóa vượt 
quá giới hạn 100 Bảng 
Anh cho một kiện hay 
đơn vị hàng hóa như 
quy định tại Điều 4.4, 
thì trong các trường 
hợp còn lại, người 
vận chuyển phải chịu 
trách nhiệm. Theo 
quy định tại Điều 9, 
100 Bảng Anh nói 
trong Hague Rules là 
100 Bảng Anh tính 
theo bản vị vàng, chứ 
không phải 100 Bảng 
Anh thông thường 
vẫn lưu hành trên thị 
trường. Một khi đã là 
100 Bảng bản vị vàng 



LUẬT HÀNG HẢI

10 - 2012 | biển | 117

thì nó sẽ tương đương với 
732,238 gram vàng hàm 
lượng nguyên chất theo 
quy định trong Đạo luật 
Coinage của Vương Quốc 
Anh, từ đó nếu quy đổi ra 
đồng Bảng thông thường 
sẽ là 6.630,50 Bảng. Và 
đây chính là điểm mà các 
chủ tàu không cẩn thận 
sẽ dễ bị thiệt thòi. 
     Ở một vụ kiện nổi 
tiếng trong Luật hàng 
hải Anh, gọi là vụ “Rosa 
S. (1988) 2 Lloyd’s Rep. 
754”, người vận chuyển 
in sẵn trong vận đơn của 
mình rằng “hợp đồng 
vận chuyển mà vận đơn 
này là bằng chứng sẽ áp 
dụng Hague Rules để 
điều chỉnh trách nhiệm 
của người vận chuyển, 
theo đó, Điều IV r.5 của 
Hague Rules nói rằng 
trong bất cứ trường hợp 
nào cả người vận chuyển 
lẫn tàu đều không chịu 
trách nhiệm đối với hư 
hỏng, tổn thất và mất 
mát hàng hóa vượt quá 
100 Bảng Anh cho một 
kiện hay một đơn vị 
hàng hóa trừ khi người 
gửi hàng đã kê khai trị 
giá hàng trước khi xếp 
lên tàu và trị giá của 
hàng phải được ghi vào 
vận đơn”. Không may, 
trước khi đến cảng đích, 
một số hàng hóa bị hư 
hỏng trong quá trình 
vận chuyển và người 
vận chuyển không có 
bằng chứng bác bỏ trách 
nhiệm của mình. Căn 
cứ vào quy định trên 
trong vận đơn, người 
vận chuyển đồng ý bồi 
thường cho chủ hàng 
nhưng chỉ giới hạn ở 
mức 100 Bảng Anh 

thông thường/kiện. Chủ 
hàng không chấp nhận 
mức bồi thường này mà 
yêu cầu áp dụng Điều 
9 của Hague Rules, tức 
là 100 Bảng theo bản 
vị vàng, tương đương 
6.630,50 Bảng/Kiện như 
quy định trong Đạo luật 
Coinage nói trên. Vụ việc 
được đưa ra Tòa án hàng 
hải Anh phân xử. Thẩm 
phán Hobhouse, chủ trì 
vụ xét xử này, phán rằng: 
“Người vận chuyển đã 
in sẵn trong vận đơn 
một quy định áp dụng 
Hague Rules không có 
một bảo lưu nào cả, điều 
này đồng nghĩa là người 
vận chuyển đã chấp 
nhận áp dụng toàn bộ 
9 quy tắc và không loại 
trừ quy tắc 9, tức quy tắc 
quy định 100 Bảng phải 
là 100 Bảng theo bản vị 
vàng. Điều này cũng phù 
hợp với Điều 3.8 trong 
Hague Rules nói rằng bất 
cứ điều khoản hay thỏa 
thuận nào trong hợp 
đồng vận chuyển làm 
giảm nhẹ trách nhiệm 
của người vận chuyển 
về hư hỏng, mất mát 
hàng hóa do lỗi lầm hay 
không làm tròn nghĩa vụ 
như quy định trong điều 
này hoặc giảm bớt trách 
nhiệm so với quy định 
của Công ước đều bị vô 
hiệu hóa và không có giá 
trị. Hơn thế nữa, Điều 
khoản cơ bản (Para-
mount Clause) trong vận 
đơn do người vận chuyển 
cấp cho chủ hàng cũng 
quy định rõ không có 
điều nào trong vận đơn 
này được coi là sự thoái 
lui của người vận chuyển 
đối với các quyền và các 

miễn trách nhiệm của 
mình cũng như được coi 
là sự gia tăng trọng trách 
của người vận chuyển 
đối với các trách nhiệm 
quy định trong Hague 
Rules hay các quy định 
tương tự. Nếu có điều 
nào trong vận đơn này 
mâu thuẫn với quy định 
như vậy hoặc mâu thuẫn 
với Hague Rules thì 
điều đó sẽ bị vô hiệu 
hóa và không có giá trị 
trong phạm vi và chừng 
mực của những quy 
định đó”. Trên cơ sở đó, 
Thẩm phán Hobhouse 
kết luận chủ hàng được 
hưởng mức bồi thường 
6.630,50 Bảng/Kiện như 
quy định trong Điều 9 
của Hague Rules.
     Từ sau vụ kiện nổi 
tiếng nói trên, các chủ 
tàu thông minh trên thế 
giới đã ngay lập tức sửa 
đổi quy định trong vận 
đơn hoặc hợp đồng vận 
chuyển theo chuyến về 
việc áp dụng Hague Rules 
theo cách như sau: “Với 
trường hợp hợp đồng 
vận chuyển là từ cảng tới 
cảng, trách nhiệm (nếu 
có) của người vận chuyển 

đối với hư hỏng, mất mát 
hay chậm trễ xảy ra với 
hàng hóa từ lúc xếp lên 
tàu cho đến khi dỡ khỏi 
tàu sẽ được xác định căn 
cứ vào luật quốc gia có 
quy định Hague Rules 
bắt buộc áp dụng cho 
vận đơn, hoặc trong bất 
cứ trường hợp nào khác, 
theo quy định của Hgue 
Rules nhưng chỉ áp dụng 
từ Điều 1 tới Điều 8 của 
Quy tắc này mà thôi”.
     Thiết nghĩ, các chủ tàu 
Việt Nam cũng cần khẩn 
trương kiểm tra lại các 
vận đơn in sẵn của mình 
cũng như các hợp đồng 
vận chuyển theo chuyến 
để gấp rút sửa đổi lại 
các quy định về áp dụng 
Hague Rules sao cho phù 
hợp với cách viết như 
các chủ tàu thông minh 
trên thế giới đã vận dụng 
để bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp của mình 
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lướt ván diều là một môn thể thao rất 
được yêu thích tại bãi biển ở các nước 
phưƠng tây và được du nhập vào nước ta 
khoảng mười năm nay. tuy nhiên, phần lớn 
dân chƠi lướt ván diều đa phần là người 
nước ngoài bởi chi phí dành cho môn 
thể thao này So với thu nhập chung của 
người việt còn khá đắt đỏ. tuy nhiên, thời 
gian gần đây, cũng đã xuất hiện các câu 
lạc bộ lướt ván diều với Sự tham gia của 
dân chƠi trong nước.

Phan Anh
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Lướt ván diều, 
được gọi là 
“kiteboarding” 
hay “kitesurf” 

ra đời từ năm 1960, là 
sản phẩm của nhiều 
nhà phát minh. Nhưng 
phải đến 1984, nó mới 
trở thành hiện thực nhờ 
hai nhà khoa học mê 
thể thao là Dominique 

và Bruno Legaignoux 
(đều là người Pháp). Họ 
đã được cấp bằng sáng 
chế cho thiết bị cánh 
cong với cấu trúc inflat-
able. Từ 2 thiết bị này, 
lướt ván diều ra đời và 
có độ an toàn rất cao. 
     Lướt ván diều là môn 
thể thao mạo hiểm, đòi 
hỏi nhiều kỹ năng của 

người chơi. Có lẽ chính 
điều đó đã khiến cho 
người chơi bị chinh 
phục bởi thử thách mạo 
hiểm của nó. Hiện nay, 
tại Việt Nam đã hình 
thành khá nhiều câu 
lạc bộ lướt ván diều tập 
hợp những người có 
chung niềm đam mê 
chinh phục ngọn sóng, 

trong đó, bắt đầu có sự 
tham gia của dân chơi 
trong nước. 
     Để bắt đầu học lướt 
ván diều, bạn cần bỏ ra 
khoảng thời gian nhất 
định với một khoản chi 
phí không nhỏ cùng 
lòng dũng cảm và ý 
chí quyết tâm chinh 
phục những con sóng. 

Lướt ván diều tại bãi biển Mũi Né - Bình Thuận



THỂ THAO & GIẢI TRÍ

10 - 2012 | biển | 121

Có nhiều sự lựa chọn cho một 
khóa học lướt ván diều cơ bản: 
Năm tiếng, bảy tiếng, mười 
tiếng hoặc hơn thế nữa. Giá 
cho mỗi một giờ học thường dao 
động từ 35 USD/giờ trở lên. Tại 
những nơi có lướt ván diều đều 
có các câu lạc bộ hoặc các trung 
tâm có giáo viên giảng dạy tận 
tình. Với những bạn trẻ nắm bắt 
nhanh thì sau khoảng 5 giờ học 
là có thể tự mình điều khiển ván 
diều lướt sóng.
     Với những người mới chơi 
lần đầu, lướt ván diều là một thử 
thách không nhỏ. Bạn sẽ thường 
xuyên bị té ngã, bị trầy xước chân 
tay và bị uống nước đến no bụng. 
Nhưng nếu đã vượt qua được 
giai đoạn đầu khó khăn thì dần 
dần cảm giác chinh phục trên 
mặt nước sẽ khiến bạn thích thú 
hơn bao giờ hết. Thật là một cảm 
giác kỳ diệu khi bạn có thể bay 
lên khỏi mặt nước bằng cách vận 
dụng sức gió, và rồi có thể nhảy, 
nhào lộn và cưỡi trên những con 
sóng biển nhấp nhô. 

     Việt Nam là 1 trong 10 
quốc gia có chỉ số cao nhất về 
chiều dài bờ biển (3.200km), 
với khí hậu miền nhiệt đới 
nhiều nắng và gió, được xem 
là điểm dừng chân lý tưởng 
cho môn thể thao lướt ván 
diều. Mũi Né được ưu ái gọi là 
“thánh địa của gió” trên toàn 
vùng Đông Nam Á. Vào mùa 
gió, bắt đầu từ khoảng tháng 
1 đến tháng 4 hàng năm, dân 
lướt ván dù (kitesurf) hay lướt 
ván buồm (windsurf) từ khắp 
các nơi trên thế giới đổ về. Cứ 
đến chiều chiều, cả trăm con 
diều đủ sắc màu bay lượn trên 
không và cả những màn nhào 
lộn mang tính biểu diễn rất 
cao của dân chuyên nghiệp là 
một cảnh tượng đầy mê hoặc. 
Ngoài Mũi Né, một số vùng 
biển như Nha Trang (Khánh 
Hòa), Vũng Tàu hay biển Cần 
Giờ (TP. HCM) cũng là nơi 
được nhiều người chọn làm 
địa điểm để chơi môn thể 
thao này 

     Muốn tham gia môn lướt ván diều, người chơi cần chuẩn bị diều 
chuyên dụng (bay cao 6 – 12m bên trên mặt nước), ván lướt sóng, ống 
bơm diều, áo phao, thanh điều khiển và các vật dụng như thanh an 
toàn, kem chống nắng… và dĩ nhiên là phải biết bơi.
     Người mới tập chơi nên bắt đầu tập từ lúc gió nhẹ, biển lặng để dễ 
đứng thăng bằng trên tấm ván mỏng. Để đảm bảo an toàn, người chơi 
phải tuân thủ các nguyên tắc như: trang bị đầy đủ cho diều; đeo đai an 
toàn, mặc áo phao; điềm tĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ xảy 
ra; không biểu diễn những động tác mà mình không kiểm soát được.
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hải đăng đá lát
cộT mốc 
THiêng 
liêng
của Tổ quốc 
một ngọn tháp cao lênh khênh giữa 
bốn bề mênh mông SÓng nước. kiêu 
hãnh như một gã độc hành. đÓ chính 
là hình ảnh ấn tượng, không thể nào 
quên đối với những người đã một lần 
đến với quần đảo trường Sa và ra thăm 
hải đăng đá lát.

Yến Anh
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“Đại lão” đèn kiêu 
hãnh…
     Nằm ở cực Tây của 
quần đảo Trường Sa, hải 
đăng Đá Lát cao 42m, 
tầm hiệu lực chiếu sáng 
ban đêm 18 hải lý, do 
Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải Biển Đông 
và hải đảo quản lý, vận 
hành. Đây là cây đèn có 
thiết kế đặc biệt, được 
đưa vào sử dụng sớm 
nhất ở quần đảo Trường 
Sa nên còn được nhiều 
công nhân nhà đèn gọi 
vui là “đại lão” đèn. 
     Năm 1992, thực hiện 
chủ trương của Nhà nước, 
Bộ Giao thông vận tải giao 
cho Liên hiệp Khoa học 
sản xuất đóng tàu, tiền 
thân của Tổng công ty 
Công nghiệp tàu thủy Việt 
Nam (nay là Tập đoàn 
Công nghiệp tàu thủy Việt 
Nam) thực hiện thiết kế 
thi công hải đăng trên đảo 
Đá Lát. Sau nhiều phương 
án được đưa ra bàn thảo, 
Bộ Giao thông vận tải đã 
duyệt phương án chế tạo 
hải đăng gồm 5 bloc: Đế 
đèn, là một khối bê tông 
hình chóp cụt cao 2,5 mét, 
có trọng lượng 1200 tấn; 
chân đèn được tạo bởi 4 
ống bê tông, mỗi ống cao 
8 mét, đường kính 1 mét; 
Nhà đèn gồm 2 tầng; tầng 
dưới là kho và nơi đặt 
máy phát điện, tầng trên 

là nhà ở của nhân viên và 
hệ thống thông tin liên 
lạc; thân đèn cao 20m, kết 
cấu bê tông đúc ly tâm có 
hệ thống khung giằng và 
tháp đèn có lắp hệ thống 
đèn có tầm chiếu sáng xa 
tới 18 hải lý. 
     Ngày 22/4/1994, hải 
đăng đúc sẵn được cẩu 
lên sà lan đưa ra đảo. 
Tuy nhiên, do địa hình 
hiểm trở, để đưa được 
tàu và hải đăng đúc sẵn 
vào được vị trí lắp đặt, 
những người thi công 
phải tiến hành nổ mìn, 
dọn đá, tạo luồng dài 
800m, rộng 50m, độ sâu 
1,8 – 2m. Tiếp đó là 27 
ngày đêm thi công giữa 
biển khơi muôn trùng 
sóng gió để cuối cùng, 
ngày 19/5/1994, hải đăng 
được hoàn thành và đưa 
vào sử dụng. 
     Mỗi buổi sáng, khi 
bình minh lên, hải đăng 
Đá Lát đứng kiêu hãnh 
như một gã độc hành, 
đón lấy những ánh hào 
quang tỏa sáng từ vầng 
mặt trời. Khi hoàng hôn 
buông xuống, “đại lão” 
đèn trầm mặc và uy nghi. 
Rồi khi màn đêm tới, 
con mắt thần của biển 
lại sáng lên, soi rọi, dẫn 
đường cho tàu thuyền 
qua lại an toàn. Mười 
tám năm qua, ngọn đèn 
ấy chưa bao giờ tắt.
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Và những anh hùng 
thầm lặng
     Để giữ cho con 
mắt thần của biển tỏa 
sáng suốt 18 năm qua, 
những người công 
nhân gác đèn biển Đá 
Lát ngày đêm phải theo 
dõi, đảm bảo đèn hoạt 
động đúng tiêu chuẩn 
kỹ thuật. Công việc 
mới nghe qua tưởng 
chừng khá đơn giản. 
Nhưng trên thực tế, 
những công nhân đèn 
biển nơi đây phải chịu 
biết bao gian khó, hiểm 
nguy và cả những sự hy 
sinh, mất mát để hoàn 
thành nhiệm vụ.
     Trạm Đá Lát thường 
có 4 – 5 công nhân 
vận hành đèn biển. Họ 
sống như trong một 
thế giới biệt lập. Trên 
là trời, dưới là biển, 
còn mọi sinh hoạt cheo 
leo ở giữa, trong căn 
phòng chỉ vỏn vẹn có 
28m2. Không những 
xa đất liền hàng trăm 
hải lý mà điều kiện 
thời tiết, khí hậu ở 
đây còn vô cùng khắc 
nghiệt. Mùa nắng hạn 
gay gắt, nước ngọt vô 

cùng khan hiếm. Mùa 
mưa bão, biển gầm gào 
đưa sóng đánh mạnh 
lên cao tới vài chục 
mét, còn gió giật khiến 
tháp đèn rung lắc như 
có động đất. Số phận 
người thợ đèn lúc đó 
thật mong manh. Đó 
là chưa kể đến những 
lúc bệnh tật đến bất 
ngờ hay những lúc việc 
tiếp tế lương thực, thực 
phẩm bị gián đoạn bởi 
gió bão, người công 
nhân phải chịu cảnh 
thiếu thức ăn, nước 
uống, có khi kéo dài 
hàng tháng trời. 
     Gian nan là thế, 
nhưng với họ, khó 
khăn lớn nhất không 
phải là thiếu thốn vật 
chất mà chính là thiếu 
thốn về tinh thần, tình 
cảm. Khoảng cách vời 
vợi với gia đình, người 
thân, với quê hương, 
đất liền là những cơn 
“bão lòng” mạnh hơn 
cả những phong ba 
bão táp của biển khơi. 
Thế nhưng, dù ở bất cứ 
hoàn cảnh nào, những 
người công nhân gác 
đèn biển nơi đây vẫn 

kiên cường bám trụ; 
không chùn bước trước 
mọi thử thách - khó 
khăn. Anh em tâm sự 
rằng: “Trước khi có 
hải đăng Đá Lát, đây 
là khu vực nguy hiểm, 
thường xuyên có tàu 
bè bị mắc cạn. Nhưng 
kể từ khi có mắt biển 
tỏa sáng, không còn tai 
nạn nào xảy ra nữa. Đó 
là niềm vui với hàng 
trăm, hàng ngàn tàu 
thuyền qua lại nơi đây 
và là niềm hạnh phúc 
đối với những người 
gác đèn. Hơn nữa, ở 
nơi biên cương đất 
nước, ngọn hải đăng 
còn là cột mốc thiêng, 
khẳng định với thế giới 
chủ quyền, quyền chủ 
quyền biển đảo của Tổ 
quốc. Vì thế, dẫu có 
khó khăn, hiểm nguy 
hơn thế, chúng tôi vẫn 
nguyện một lòng bám 
đèn, bám biển, bảo 
đảm an toàn cho các 
chuyến hải trình và 
sẵn sàng chiến đấu, hy 
sinh, cùng với các lực 
lượng trên đảo bảo vệ 
chủ quyền, toàn vẹn 
lãnh thổ Việt Nam” 

     Cho đến ngày nay, vẫn chưa có lý giải chính thức nào cho câu hỏi: “Tại sao 
đảo mang cái tên lạ - Đá Lát?”. Một giả thiết được xem là có cơ sở cho rằng: 
Trong chuyến đi của chiếc tàu Austen, viên thuyền trưởng tên là Ladd người 
Anh, đã nhìn thấy một hòn đảo trong hệ thống đảo của Trường Sa vào ngày 
29/3/1843. Rồi được Richard Sprathy ghi lại trong bức thư đề ngày 1/4/1843 gửi 
cho cơ quan thủy văn của Hoàng gia Anh. Bức thư này được Tạp chí Hàng Hải 
số 697 của Anh đăng tải cùng năm. Theo thông lệ của người Anh thì tên hòn 
đảo được gọi theo tên người phát hiện đầu tiên, đó là thuyền trưởng Ladd của 
tàu Austen. Âm tiếng Việt đọc Ladd là Lát.







CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN - CẢNG LOTUS
LOTUS JOINT VENTURE COMPANY - LOTUS PORT

- Được thành lập năm 1991, Công ty Liên doanh Bông Sen - Cảng LOTUS là đơn vị liên doanh 
đầu tiên tại Việt Nam giữa Công ty VIETRANS, VOSA và đối tác nước ngoài BLASCO - Ukraine.
- Cảng LOTUS hoạt động và phát triển theo tiêu chuẩn một cảng biển quốc tế. Với tổng diện tích 150.000m2, 
cảng LOTUS đã xây dựng hệ thống kho bãi đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng cho việc lưu trữ cũng như tạm 
nhập tái xuất các loại hàng hóa, container, sắt thép, các loại thiết bị, hàng hóa siêu trường, siêu trọng...
- Cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, kinh nghiệm lâu năm và được đào tạo 
thường xuyên trong và ngoài nước, với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, 
Công ty luôn hướng đến mục tiêu phát triển, an toàn và bền vững.
- Chúng tôi cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng, và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với phương châm:

 “LUÔN LUÔN VÌ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG” 
Add: Số 1A Nguyễn Văn Qùy, P. Phú Thuận, Q. 7, TP. HCM
Tel: (848) 38730146 - 38730147 - 38730148 | Fax: (848) 38730145







 

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
XÍ NGHIỆP THI CÔNG CƠ GIỚI & DỊCH VỤ HÀNG HẢI MIỀN BẮC

Giám đốc Lưu Văn Khải    Lễ công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp Tập thể Cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Các phương tiện thi công nạo vét

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hoa Đăng,
Số 01 - Lô 11A đường Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng

Điện thoại: (84 - 0313) 759939 | Fax: (84 - 0313) 759919

Xí nghiệp Thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc là đơn vị thành 
viên trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, thực 
hiện các nhiệm vụ sau:

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
- Nạo vét duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác.
- Kinh doanh bất động sản.
- Vận tải hành khách, hàng hóa ven biển và viễn dương.
- Bốc xếp hàng hóa.
- Xây dựng công trình hàng hải, công trình dân dụng và công nghiệp phục 
vụ ngành hàng hải.

- Khảo sát và thanh thải chướng ngại vật trên luồng hàng hải, vùng nước 
cảng biển và các công trình khác. 

- Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các 
hoạt động khác trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

- Dịch vụ khách sạn, đại lý du lịch, dịch vụ hỗ trợ quảng bá và tổ chức tua du lịch.



CÔNG TY TNHH TRỤC VỚT

SONG THƯƠNG

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

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


