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        Bạn đọc thân mến!
         Những ngày xuân đang dần nhường bước cho cái nắng tháng Tư rực rỡ. 
Trong không khí đó, cả nước cũng rộn ràng đón chào kỷ niệm 38 năm Ngày Giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013) và 
Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
       Để hai miền thống nhất, non sông quy về một mối, đã có biết bao thế hệ chiến 
đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Chúng ta kỷ niệm Ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, tưởng nhớ và tri ân những anh 
hùng liệt sĩ cũng là lúc chúng ta biết mình cần có trách nhiệm hơn với vùng trời, 
vùng biển và dải đất cong cong hình chữ S mang dáng hình quê hương Việt Nam. 
         Với Ngày Quốc tế lao động, mỗi cán bộ công nhân viên và doanh nghiệp 
lại cùng nhau nắm chặt tay, đoàn kết vì một môi trường lao động tiên tiến, dân 
chủ, bình đẳng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, từ đó, 
các phong trào thi đua sản xuất, sáng tạo mới được triển khai sâu rộng, đem 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 
       Tạp chí Biển xin gửi đến bạn đọc những bài viết và hình ảnh chuyển tải 
những thông điệp quan trọng đó trong các chuyên mục tin tức – sự kiện, doanh 
nghiệp, kinh tế biển... Ngoài ra, Tạp chí cũng không quên mang lại những phút 
giây thư giãn thú vị cho độc giả với những chuyên mục phong phú về thể thao, 
giải trí, du lịch, ẩm thực, khám phá đại dương… 
         Hy vọng rằng, đây sẽ là một bữa tiệc tinh thần đối với bạn đọc, giúp bạn đọc 
tìm thấy niềm vui và năng lượng để tiếp tục lao động, học tập và phấn đấu, hoàn 
thành các mục tiêu của năm 2013.
         Trân trọng!

Chủ tịch Hội đồng biên tập

Tổng Giám đốc
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận
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CHÀO MỪNG 38 NĂM NGÀY

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM
(30/4/1975 - 30/4/2013)
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Sau đồng khởi 
năm 1960, phong 
trào đấu tranh 
vũ trang, chiến 

tranh du kích ở miền 
Nam phát triển mạnh 
mẽ. Lúc này, ở miền 
Đông Nam bộ, trung tâm 
đầu não của cuộc kháng 
chiến, lực lượng vũ trang 
phát triển nhanh chóng. 
Vấn đề trang bị vũ khí 
cho bộ đội du kích ngày 
càng trở nên cấp bách. 
Thời gian này, tuyến 
đường Hồ Chí Minh trên 
dãy Trường Sơn đã mở 
nhưng chưa vươn tới 
được các tỉnh phía Nam. 
Trước tình hình đó, Bộ 
Chính trị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng đã 
quyết định mở tuyến vận 
chuyển chi viện chiến 
lược bằng đường biển 
vào Nam bộ. 

     Tuyến đường biển 
bí mật được mở ngày 
23/10/1961, mang tên 
“đường Hồ Chí Minh trên 
biển”. Trong suốt 14 năm 
liên tục (1961-1975), trên 
tuyến đường biển chiến 
lược với các con tàu được 
ngụy trang tài tình và giữ 
bí mật tuyệt đối này, đã có 
1.789 chuyến tàu không số, 
vận chuyển 150.000 tấn vũ 
khí, hàng hóa, thuốc chữa 
bệnh và 80 lượt ngàn cán 
bộ, vượt qua hàng vạn hải 
lý, khắc phục hơn 400 quả 
thủy lôi, chống chọi hơn 
20 cơn bão, chiến đấu 300 
lần với tàu địch, đánh trả 
1.200 lần máy bay địch tập 
kích, bắn rơi 5 chiếc và 
bắn cháy nhiều tàu, xuồng 
địch, trực tiếp góp phần 
quan trọng giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước.

     Đường Hồ Chí Minh 
trên biển với những 
chuyến tàu không số là 
một kỳ tích trên biển 
Đông, gắn liền với những 
chiến công anh dũng mà 
thầm lặng của các chiến 
sĩ hải quân bình dị mà 
cao cả. Trong cái nắng 
vàng rực tháng 4 và không 
khí hân hoan cả nước 
đón chào ngày kỷ niệm 
hai miền thống nhất, câu 
chuyện mở đường của hai 
chiến sĩ tàu không số năm 
xưa: chú Nguyễn Sơn và 
chú Lê Hà (tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu), khiến chúng 
tôi càng thêm bồi hồi, xúc 
động về một con đường đã 
được sinh ra và trở thành 
bất tử qua thời gian, về 
những ký ức hào hùng 
vẫn vẹn nguyên trong tim 
những người chiến sĩ tóc 
nay đã bạc màu sương gió.

Ra đi vì tình yêu nước
     Ở cái tuổi thất thập cổ 
lai hy, chú Nguyễn Sơn 
và chú Lê Hà vẫn còn giữ 
được tác phong và phẩm 
chất của một người lính. 
Bước chân không còn 
nhanh nhẹn như thời trai 
trẻ nhưng vẫn tự tin và 
dứt khoát khi dẫn chúng 
tôi ra bến Lộc An, điểm 
hẹn của những con tàu 
không số. Khoác trên 
mình chiếc áo hải quân 
gắn đầy huy chương 
nhưng gương mặt, ánh 
mắt và giọng nói lại hồn 
hậu, chất phác, giản dị. 
Hai chú kể chuyện mình 
và kể chuyện đồng đội 
nghe hào sảng và hồn 
nhiên như tiếng sóng biển.
     Chú Sơn bảo: “Hồi 
nhỏ, thấy ba và các chú 
hy sinh vì đánh giặc, cứu 
nước nên chú cũng nuôi 

Làm nên đại thắng 
mùa xuân năm 
1975, giải phóng 
miền nam, thống 
nhất đất nước, bên 
cạnh đường mòn 
hồ chí minh huyền 
thoại với biết bao 
anh hùng xẻ dọc 
trường Sơn đi cứu 
nước, chúng ta còn 
tự hào và cảm phục 
biết mấy khi nhắc 
đến con đường hồ 
chí minh trên biển – 
kỳ tích được tạo ra 
từ ý chí và Sức Sáng 
tạo việt nam. 

Tràng An

Ký ức Mở đường
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chí theo Cách mạng, trả 
thù cho ba, cho chú. Lớn 
lên một chút là chú đi rải 
truyền đơn, kêu gọi bà 
con đứng lên đánh giặc, 
giải phóng đất nước. Bị 
quân ngụy bắt đi khám 
sức khỏe, nhập ngũ, chú 
vừa khám vừa nhủ trong 
lòng: “Chúng mày nghĩ 
sao mà tao đi chiến cho 
chúng mày chứ?”, rồi 
chú trốn nhà, đi theo 
Cách mạng. Vợ chú khóc 
quá trời, vì hai vợ chồng 
cưới nhau chưa được 
một năm. Dù trong lòng 
thương vợ nhưng chú 
đã quyết tâm ra đi nên 
cứ thế thẳng vào rừng, 
không ngoái lại. Đến 
lúc được tuyển chọn 
vượt biển ra Bắc rồi bao 
nhiêu năm chuyên chở 
vũ khí, đạn dược cho 
miền Nam, thậm chí 2 
lần vào bến Lộc An, chú 
cũng không về thăm nhà 
để đảm bảo bí mật tuyệt 
đối cho nhiệm vụ. Mãi 
đến năm 1975, đất nước 

thống nhất, chú mới tất 
tả đi tìm vợ. Lúc này, vợ 
chú làm quân y ở tuốt 
miệt Long Khánh. May 
mà bà ấy còn thương 
nên mới chịu chờ chú 
mười mấy năm trời ròng 
rã, không một dòng tin 
tức, không hề biết còn 
sống hay đã chết, xác bỏ 
lại phương trời nào”.
     Thấy chúng tôi lặng đi 
vì xúc động, chú Sơn xua 
xua tay, cười: “Nhưng mà 
cũng chưa bằng tên này” 
– chỉ tay vào chú Hà, rồi 
chú nói tiếp: “Lúc nhận 
nhiệm vụ vượt biển ra 
Bắc, hắn không biết bơi, 
vợ lại đang mang bầu và 
má hắn thì vét hết tiền 
vàng bao năm buôn bán 
cực khổ để dành, sắm 
tàu cho các chú ra khơi”. 
Chú Hà nghe vậy thì mỉm 
cười giản dị. Chú nói với 
chúng tôi bằng giọng nói 
trầm ấm, nhiệt thành: 
“Khi Cách mạng cần thì 
mình sẵn sàng. Má chú 
đã vì Cách mạng, gom 

hết tiền vàng trong nhà 
để đóng tàu, chỉ với một 
câu: “thân tui không tiếc, 
tiếc chi tiền vàng”. Nên vì 
tính cấp bách và bảo mật 
của nhiệm vụ, dù lúc đó, 
không biết bơi, chú cũng 
gật đầu không một giây 
do dự. Chú ra đi chỉ có 
tình yêu nước, căm thù 
giặc và lời động viên của 
má là “bùa hộ mệnh”. 
Tiễn chú đi, má nói: chúc 
con luôn mạnh giỏi, lúc 
nào cũng đặt nhiệm vụ 
của Đảng lên trên hết. 
Việc ở nhà, con đừng lo. 
Má đủ sức lo được hết. 
Má đếm tuần trăng đợi 
ngày con trở về…” 
     Sóng biển lại vỗ bờ, 
dịu êm như nói với 
chúng tôi rằng: “Là vậy 
đó, những chàng trai 
của biển, những con 
người anh hùng được tạo 
nên từ những điều hết 
sức giản dị. Họ yêu quê 
hương, đất nước và họ 
ra đi để mang lại tự do, 
bình yên cho Tổ quốc”. 

Vượt biển bằng cả 
tính mạng 
     Tháng 7/1961, Bộ 
chính trị chỉ thị cho một 
số tỉnh miền Nam cử 
đội thuyền ra Bắc tiếp 
nhận vũ khí. Có thể nói 
rằng, đây là những con 
tàu không số đầu tiên và 
chính nhờ những con 
tàu này mà tuyến đường 
Hồ Chí Minh trên biển 
được mở. Cùng với Bến 
Tre, Cà Mau, Trà Vinh, 
Bà Rịa – Vũng Tàu cũng 
cử 6 thuyền viên và 1 con 
tàu vượt biển ra Bắc. 
Dõi mắt về phía biển, 
chú Nguyễn Sơn và chú 
Lê Hà xúc động nhớ lại: 
“Ngày 17/2/1962, các chú 
gồm 6 đồng chí: Chú 
Sơn là chỉ huy, chú Hà 
là chính trị viên và các 
chú Thôi Văn Nam, Trần 
Văn Phủ, Nguyễn Văn 
Thanh, Võ An Ninh, 
bí mật xuống tàu, vượt 
biển ra Bắc để nhận vũ 
khí chi viện. Gọi là tàu, 
nhưng thật ra đó chỉ là 
một chiếc ghe mui trần. 
Các chú ra đi vào mùa 
gió chướng với hành 
trang chỉ vỏn vẹn: 6 lon 
sữa bò, 12 cheo lưới, 6 bộ 
quần áo, 6 giấy thế thân, 
không có la bàn đi biển 
cũng không hề có một 
vận dụng gì để phòng 
thân. Con đường biển 
phía trước hoàn toàn 
mù mịt, chỉ có cái tâm 
và ý chí của người lính 
là sáng. Các chú ra đi 
nguyện không lùi bước, 
dù có phải chết cũng 
quyết tâm ra Bắc nhận 
vũ khí mang về cho anh 
em đánh giặc. 
     Phương tiện thô sơ, 
hành trang ít ỏi, lại gặp 
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thời tiết xấu, gió chướng 
thổi mạnh, sau 5 ngày 
đêm lênh đênh trên biển, 
lương thực cạn kiệt mà 
ghe bị hỏng máy. Chưa 
kịp xoay sở thì các chú bị 
thủy quân lục chiến của 
địch phát hiện, áp tải về 
nhà lao Khánh Hòa. Bị 
địch tra khảo đủ kiểu, 
nhưng trước sau anh em 
vẫn một mực nhận mình 
là dân vạn chài, bị bão 
đánh trôi dạt ra đây. Để 
tránh lộ tung tích, các 
chú giả bộ bị đau bụng, 
đập cửa phòng giam, 
xin ra ngoài giải quyết 
rồi nhanh chóng dìm 6 
bộ quần áo giải phóng 
xuống bùn dưới sông.
     Sau 3 tháng giam cầm 
mà không khai thác được 
gì, địch quyết định thả 6 
anh em. Cơ thể suy yếu vì 
đói khát, mắt lóa đi trước 
ánh sáng mặt trời vì đã bị 
giam trong ngục tối lâu 
ngày, nhưng lòng các chú 
thì vui mừng khôn tả xiết. 
Mọi người vào làng, xin 
lương thực, tìm cách sửa 

ghe rồi lại tiếp tục ra khơi. 
Khi nước ngọt hết, anh 
em phải dùng cả nước tiểu 
của mình để chống khát. 
Rồi khi không có cả nước 
tiểu để uống, các chú nấu 
nước biển như nấu rượu, 
cho nước ngọt bốc hơi lên 
nắp vung mà liếm. Anh em 
thương nhau đến trào nước 
mắt, chỉ có vài giọt nước 
đọng trên nắp vung mà mọi 
người nhường nhịn cho 
nhau, liếm hoài không hết. 
     Cuối cùng, sau 73 ngày 
đêm sống giữa biển cả, 
gió dập, sóng vùi, 6 anh 
em lạc vào đảo Hải Nam, 
Trung Quốc. Những 
tưởng lại tiếp tục chuỗi 
ngày lao tù, nhưng thật 
may, các chú được gặp 
ông Phạm Hùng lúc đó 
là Phó Chủ tịch Hội đồng 
Bộ trưởng. Ông Phạm 
Hùng hỏi: “Các đồng chí 
từ đâu tới, cứ nói thật”, thì 
anh em rất mừng, biết là 
người của ta mới xưng là 
đồng chí. Các chú báo cáo 
mình là quân giải phóng 
miền Nam được cử ra Bắc 

để tiếp nhận vũ khí. Đợi 
2 ngày sau khi làm xong 
các thủ tục cần thiết và hộ 
chiếu, các chú được ông 
Phạm Hùng đưa về Hà 
Nội bằng xe lửa. Tại đây, 
anh em được học tập, trở 
thành chiến sĩ hải quân, 
làm nhiệm vụ trên những 
con tàu không số”.
     Nghe các chú kể 
chuyện, chúng tôi rưng 
rưng nước mắt vì cảm 
động, vì tự hào và thán 
phục. Cuộc vượt biển, 
mở đường ấy được thực 
hiện bằng cả tính mạng, 
với tất cả ý chí mãnh liệt 
và tình yêu Tổ quốc nồng 
nàn trong tim. Để rồi, từ 
đó, họ tiếp tục gắn bó với 
con đường Hồ Chí Minh 
trên biển, lập nên nhiều 
chiến công và thành tích, 
góp phần giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất 
nước. Chú Lê Hà tham gia 
12 chuyến tàu không số, 
vận chuyển thành công 
10 chuyến. Chú Nguyễn 
Sơn 23 lần tham gia làm 
nhiệm vụ và thành công 

22 chuyến, trong đó có 
2 chuyến cập bến Lộc 
An, kịp thời chi viện cho 
quân dân Bà Rịa – Vũng 
Tàu, góp phần quan trọng 
làm nên những chiến 
công vang dội: Bình Giã 
(2/12/1964-3/1/1965), Dầu 
Tiếng, Đồng Xoài, Bầu 
Bàng, Phước Long… mùa 
hè năm 1965.
     Đưa chúng tôi xem 
bức ảnh 6 chàng trai 
trước khi vượt biển ra 
Bắc, nước ảnh đã mờ 
nhạt và nhiều chi tiết 
không còn rõ nữa bởi 
thời gian, hai chú không 
khỏi nghẹn ngào: “Giờ 
thì một nửa anh em đã 
vĩnh viễn về với cát bụi, 
trong lòng đất mẹ, một 
đồng đội lâm bệnh nặng, 
nằm liệt giường, còn hai 
chú sức khỏe cũng ngày 
càng yếu đi vì tuổi cao 
và những di chứng chiến 
tranh, lao tù. Nhưng 
các chú vui mừng lắm 
khi thấy đất nước mỗi 
ngày một đổi thay, phát 
triển. Bí mật con đường 
Hồ Chí Minh trên biển 
và những chiến công 
của đoàn tàu không số, 
sau 50 năm mới được 
công khai rộng rãi trên 
phương tiện thông tin 
đại chúng, các hoạt động 
kỷ niệm mới được tổ 
chức trên toàn quốc, 
nhưng các chú luôn hy 
vọng rằng thế hệ con 
cháu mai sau sẽ nhớ 
về cội nguồn, phát huy 
truyền thống vẻ vang của 
dân tộc, để xây dựng, bảo 
vệ Tổ quốc, tiếp tục lập 
nên những kỳ tích mới 
trên biển Đông”. Tâm 
niệm của các chú, chúng 
tôi xin ghi lòng tạc dạ 
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Phát triển hệ thống GTVT đồng bộ

giao thông vận tải (gtvt) Là một bộ 
phận quan trọng trong kết cấu hạ 

tầng kinh tế-xã hội, một trong ba 
khâu đột phá, cần ưu tiên đầu tư 

phát triển đi trước một bước với tốc 
độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền 

đề cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ Sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước – đây Là một trong những 
quan điểm phát triển gtvt được đề 

cập trong điều chỉnh chiến Lược phát 
triển gtvt việt nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 vừa được thủ 
tướng chính phủ phê duyệt.

Hùng Sơn

Mục tiêu đến 2020
     Mục tiêu của chiến 
lược phát triển GTVT 
Việt Nam là đến năm 
2020, hệ thống GTVT 
nước ta cơ bản đáp ứng 
nhu cầu vận tải của xã 
hội, đảm bảo chất lượng 
ngày càng được nâng 
cao, giá thành hợp lý; 
kiềm chế tiến tới giảm 
dần tai nạn giao thông 
và hạn chế ô nhiễm môi 
trường. Về tổng thể, 
hình thành được một 
hệ thống GTVT hợp lý 

giữa các phương thức 
vận tải, phát triển một 
cách đồng bộ, từng bước 
tiến tới hiện đại nhằm 
góp phần đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020. 
     Bên cạnh đó, phát 
triển hài hòa, hợp lý 
các phương thức vận 
tải, trong đó vận tải 
đường biển chủ yếu 
đảm nhận vận chuyển 
hàng hóa viễn dương, 
các tuyến ven biển, 

Từng bước tiến tới hiện đại
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nhất là vận tải Bắc-
Nam, vận tải than 
nhập khẩu phục vụ 
các nhà máy nhiệt 
điện, vận chuyển 
dầu thô phục vụ các 
nhà máy lọc hóa dầu; 
nâng cao thị phần vận 
chuyển hàng hóa xuất 
nhập khẩu lên 25-30%; 
phát triển tuyến vận tải 
hành khách ven biển, 
hải đảo. Trong tổng 
khối lượng hàng hóa 
vận chuyển 2.090 triệu 
tấn, đường biển dự kiến 
chiếm 9-14%.  
     Ngoài ra, phát triển 
phương tiện vận tải phải 
phù hợp với kết cấu hạ 
tầng giao thông, phù 
hợp với chủng loại hàng 
hóa và đối tượng hành 
khách, đảm bảo tiêu 
chuẩn kỹ thuật về an 
toàn và môi trường. 
     Đối với phát triển 
kết cấu hạ tầng giao 
thông đường biển ở 
khu vực phía Bắc, tập 
trung, ưu tiên đầu tư 
xây dựng đồng bộ, hiện 
đại Cảng cửa ngõ quốc 

tế Hải Phòng (cảng Lạch 
Huyện), có khả năng 
tiếp nhận tàu biển có 
trọng tải đến 100.000 
DWT (8.000TEU); tiếp 
tục phát triển các cảng 
biển, các bến container 
và các bến cảng chuyên 
dùng đáp ứng nhu cầu 
trong từng thời kỳ; xây 
dựng cảng khách tại 
khu vực Hải Phòng, 
Quảng Ninh. Riêng với 
khu vực miền Trung 
- Tây Nguyên, tiếp tục 
xây dựng, nâng cấp 
và mở rộng các cảng 
biển: Nghi Sơn, Cửa Lò, 
Vũng Áng, Đà Nẵng, 
Dung Quất, Quy Nhơn 
nhằm đáp ứng nhu cầu 
theo từng thời kỳ. Xây 
dựng các cảng chuyên 
dụng phục vụ cho các 
nhà máy nhiệt điện, 
xuất khẩu alumin. Lựa 
chọn và xây dựng bến 
cảng hành khách quốc 
tế tại khu vực Huế, 
Đà Nẵng, Nha Trang. 
Khuyến khích các nhà 
đầu tư nước ngoài đầu 
tư phát triển Cảng 

trung chuyển quốc tế 
Vân Phong. Khu vực 
phía Nam, tập trung, 
ưu tiên đầu tư xây dựng 
đồng bộ, hiện đại Cảng 
cửa ngõ quốc tế Cái 
Mép - Thị Vải, với năng 
lực tiếp nhận tàu trọng 
tải trên 100.000 DWT 
(8.000TEU). Tiếp tục 
đầu tư phát triển và 
khai thác có hiệu quả 
các cảng, bến trong khu 
vực theo quy hoạch 
được duyệt; xây dựng 
luồng tàu mới vào sông 
Hậu qua kênh Quan 
Chánh Bố cho tàu 
trọng tải 10.000 DWT 
đầy tải (tàu 20.000 
DWT giảm tải) gắn với 
việc mở rộng, nâng cấp 
cụm cảng Cần Thơ - 
Cái Cui trở thành cụm 
cảng đầu mối khu vực 
miền Tây Nam Bộ.
     Trong lĩnh vực phát 
triển công nghiệp 
GTVT, cụ thể là công 
nghiệp tàu thủy, sẽ tập 
trung vào các sản phẩm 
có thị trường tiêu thụ, có 
lợi thế cạnh tranh, đáp 
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ứng nhu cầu trong nước 
và xuất khẩu. Tập trung 
đóng mới nhóm tàu 
biển trọng tải 100.000 
DWT trở xuống; sửa 
chữa nhóm tàu biển có 
trọng tải 150.000 DWT 
trở xuống.
     Tầm nhìn đến 2030
Chiến lược xác định, 
đến năm 2030, cơ bản 
hoàn thiện mạng lưới 
giao thông vận tải trong 
cả nước, đảm bảo sự 
kết nối và phát triển 
hợp lý giữa các phương 
thức vận tải; chất lượng 
vận tải và dịch vụ được 
nâng cao, đảm bảo tính 
nhanh chóng, an toàn 
và tiện lợi. 
     Riêng đối với hệ thống 
cảng biển, sẽ đáp ứng tốt 
nhu cầu thông qua về 
hàng hóa xuất nhập khẩu 
và nội địa. Các cảng cửa 
ngõ quốc tế tại các vùng 
kinh tế trọng điểm gắn 
liền với hệ thống trung 
tâm phân phối hàng hóa, 
hệ thống giao thông kết 
nối đảm bảo tạo thành 
mạng lưới cơ sở hạ tầng 
logistics hiện đại, hiệu 
quả ngang tầm các nước 
tiên tiến trong khu vực. 
     Cơ bản hoàn thành 
xây dựng các tuyến 
đường bộ cao tốc; triển 
khai xây dựng một số 
đoạn trên tuyến đường 
sắt tốc độ cao Bắc - 
Nam. Hệ thống đường 

bộ, đường sắt Việt Nam 
đồng bộ về tiêu chuẩn 
kỹ thuật, kết nối thuận 
lợi với hệ thống đường 
bộ ASEAN, tiểu vùng 
Mekong mở rộng và 
đường sắt xuyên Á.
     Hoàn thành đưa vào 
cấp kỹ thuật, đảm bảo 
chạy tàu 24/24 giờ các 
tuyến đường thủy nội 
địa. Cơ giới hóa bốc xếp 
và hoạt động có hiệu 
quả tại các cảng, bến 
thủy nội địa. Phát triển 
mạnh các tuyến đường 
thủy nội địa ra các đảo. 
     Cơ bản hoàn thiện 
mạng lưới cảng hàng 
không trong cả nước với 
quy mô hiện đại. Cảng 
hàng không quốc tế Nội 
Bài, Long Thành có vai 
trò và quy mô ngang 
tầm với các cảng hàng 
không quốc tế lớn trong 
khu vực. Hệ thống quản 
lý hoạt động bay hiện 
đại, đảm bảo tầm phủ 
của các trang thiết bị 
liên lạc, dẫn đường và 
giám sát theo yêu cầu 
nhiệm vụ trong toàn bộ 
vùng FIR của Việt Nam 
theo đúng kế hoạch 
không vận của ICAO. 
     Phát triển giao thông 
đô thị hướng tới văn 
minh, hiện đại. Từng 
bước xây dựng các tuyến 
vận tải hành khách khối 
lượng lớn tại các đô thị 
loại I. Tiếp tục phát triển 
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mạng lưới đường sắt đô thị 
tại Thủ đô Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh nhằm đảm 
bảo tỷ lệ vận tải hành khách 
công cộng đạt 40-45%.
     Một trong những nhóm 
giải pháp chính được đưa 
ra để thực hiện thành 
công Chiến lược phát triển 
GTVT Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 
2030 là nâng cao hiệu quả 
vốn đầu tư, phát huy tính 
đồng bộ kết nối của hệ 
thống kết cấu hạ tầng giao 
thông. Trong đó, đầu tư có 
trọng tâm, trọng điểm; tạo 
bước chuyển biến rõ rệt 
trong việc phân bổ nguồn 
vốn đầu tư giữa các lĩnh 
vực giao thông; tập trung 
vốn cho các công trình có 
tính lan tỏa, tạo sự kết nối 
giữa các phương thức vận 
tải, giữa các công trình 
trong cùng hệ thống, tại 
các vùng kinh tế trọng 
điểm, các cửa ngõ quốc 
tế. Ngoài ra, Chiến lược 
cũng lưu ý đến các nhóm 
giải pháp, chính sách tạo 
vốn phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông; giải pháp, 
chính sách phát triển vận 
tải; giải pháp, chính sách 
phát triển công nghiệp 
GTVT; giải pháp, chính 
sách về đảm bảo an toàn 
giao thông; giải pháp bảo 
vệ môi trường và phát triển 
bền vững trong GTVT; giải 
pháp, chính sách phát triển 
nguồn nhân lực… 

Hầm dìm Thủ Thiêm.
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VMS-South tổ chức thành công

Hội nghị Tổng kết
công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013

Vũ Hùng      Ngọc Nam

Ngày 8/3, tại 
hội trường 
lầu 9, số 10, 
đường 3/2, 

phường 8, TP. Vũng 
Tàu, Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam tổ chức Hội 
nghị tổng kết công tác 
năm 2012 và triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch năm 
2013. Đại diện lãnh đạo 

các  Vụ, Cục thuộc Bộ 
Giao thông vận tải và 
lãnh đạo các cơ quan, 
đơn vị bạn đã đến tham 
dự hội nghị.
     Năm 2012, mặc dù 
kinh tế vĩ mô bất ổn, 
tỷ lệ lạm phát và chỉ số 
tiêu dùng tăng nhanh, 
ảnh hưởng đến sự phát 
triển kinh tế của Việt 
Nam nói chung và sự 

phát triển của ngành 
Giao thông vận tải nói 
riêng, đặc biệt là khối 
các doanh nghiệp cung 
ứng dịch vụ, nhưng 
được sự quan tâm chỉ 
đạo của Chính phủ, 
Bộ Giao thông vận tải 
và các Bộ, ngành, địa 
phương liên quan cùng 
với sự điều hành năng 
động, quyết liệt của Ban 

lãnh đạo Tổng công ty 
và tinh thần đoàn kết, 
sáng tạo, tự tin vượt 
khó của đội ngũ cán 
bộ công nhân viên, 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được 
nhà nước giao trên cả 3 
lĩnh vực: Dịch vụ công 
ích bảo đảm an toàn 

Đ/c Phạm Đình Vận - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VMS-South phát biểu tại Hội nghị.

VMS -  outh
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hàng hải, dịch vụ công 
ích hoa tiêu hàng hải 
và hoạt động trục vớt 
cứu hộ. Tổng công ty đã 
thiết lập và duy trì môi 
trường an toàn hàng 
hải, không để xảy ra 
bất cứ sự cố nào do lỗi 
của các báo hiệu hàng 
hải hay dịch vụ hoa 
tiêu dẫn tàu do Tổng 
công ty quản lý trên 
phạm vi từ phía Nam 
tỉnh Quảng Ngãi đến 
hết tỉnh Kiên Giang 
và khu vực quần đảo 
Trường Sa, góp phần 
tích cực bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển 
đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Tổng doanh thu 
của toàn Tổng công 
ty năm 2012 đạt gần 
800 tỷ đồng. Thu nhập 
bình quân người lao 
động đạt hơn 9 triệu 
đồng/người/tháng.

     Phát huy những 
thành tích đạt được 
trong năm vừa qua, 
Tổng công ty đặt ra 
phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2013 là: Phát 
triển toàn diện Bảo đảm 
an toàn hàng hải theo 
hướng hiện đại hóa, ứng 
dụng các tiến bộ khoa 
học công nghệ tiên tiến 
trong sản xuất và quản 
lý, nhanh chóng bắt kịp 
trình độ các nước tiên 
tiến trong khu vực, tiến 
tới hội nhập toàn diện 
với bảo đảm an toàn 
hàng hải trên thế giới, 
đáp ứng đầy đủ các yêu 
cầu về cung cấp hạ tầng 
hỗ trợ hàng hải theo 
khuyến cáo của các hiệp 
hội, điều ước quốc tế mà 
nước ta đã ký kết, gia 
nhập; Phát huy vai trò 
của công tác bảo đảm 
an toàn hàng hải trong 

nhiệm vụ phối hợp với 
công tác an ninh quốc 
phòng, tìm kiếm cứu 
nạn, bảo vệ môi trường 
và các ngành kinh tế 
biển khác. Tổng doanh 
thu năm 2013 phấn đấu 
đạt trên 800 tỷ đồng.
Để triển khai thực hiện 
tốt nhiệm vụ kế hoạch 
sản xuất kinh doanh 
năm 2013, nhiều ý kiến 
tham luận mang tính 
chất thẳng thắn, xây 
dựng của các phòng, 
ban, đơn vị trực thuộc 
Tổng công ty đã được 
trình bày tại Hội nghị, 
trong đó, có các kiến 
nghị thiết thực đến Bộ 
Giao thông vận tải, Bộ 
Tài chính, Cục Hàng 
hải Việt Nam và các 
Bộ ngành liên quan. 
Theo đó, đề nghị Bộ 
Giao thông vận tải và 
Bộ Tài chính xem xét 

sửa đổi, bổ sung Cơ chế 
Tài chính ban hành 
kèm theo Thông tư số 
119/2010/TT-BTC về 
quản lý tài chính trong 
lĩnh vực cung ứng dịch 
vụ bảo đảm an toàn 
hàng hải theo phương 
thức giao kế hoạch sử 
dụng nguồn thu phí 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải cho phù hợp với 
tình hình thực tế hiện 
nay của Tổng công ty; 
Đề nghị Bộ GTVT, Cục 
Hàng hải Việt Nam 
sớm phê duyệt Cơ chế 
đặc thù đối với công tác 
nạo vét duy tu luồng 
hàng hải để Tổng công 
ty có cơ sở thực hiện 
ngay trong năm 2013; 
Đề nghị Bộ Giao thông 
vận tải xem xét bố trí 
nguồn vốn để thực hiện 
dự án đóng mới tàu 
công tác có công suất 

Đ/c Đỗ Hồng Thái - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
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lớn phục vụ tiếp tế kiểm 
tra các trạm đèn biển 
thuộc khu vực quần đảo 
Trường Sa (thuộc đề 
án phát triển bảo đảm 
an toàn hàng hải Việt 
Nam đến năm  2020 
định hướng đến năm 
2030); Đề nghị Bộ Giao 
thông vận tải, Cục Hàng 
hải Việt Nam xem xét 
giao cho Tổng công ty 
BĐATHH miền Nam 
làm chủ đầu tư đối với 
công tác sửa chữa lớn 
công trình, nạo vét duy 
tu luồng hàng hải trong 
phạm vi quản lý của 
Tổng công ty…
     Sau khi nghe báo 
cáo tổng kết công tác 
năm 2012, triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch năm 

2013 của Tổng công ty 
cùng các tham luận, 
kiến nghị từ các đơn vị 
thành viên, phòng, ban 
trực thuộc Tổng công ty, 
ông Đỗ Hồng Thái, Phó 
Cục trưởng Cục Hàng 
hải Việt Nam, đánh giá 
cao sự lãnh đạo, quản 
lý, điều hành của Lãnh 
đạo Tổng công ty và 
chúc mừng các kết quả 
Tổng công ty đạt được 
trong năm qua. Ông 
khẳng định, với vai trò 
của cơ quan quản lý nhà 
nước, trong thẩm quyền 
của mình, Cục Hàng 
hải Việt Nam sẽ luôn 
đồng hành cùng Tổng 
công ty BĐATHH miền 
Nam, hỗ trợ, tạo điều 
kiện để Tổng công ty 

hoàn thành mọi nhiệm 
vụ, chỉ tiêu đặt ra, tiến 
tới phát triển ngành 
bảo đảm an toàn hàng 
hải Việt Nam theo 
hướng nhanh, mạnh và 
bền vững, đồng thời, 
góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, giữ vững 
chủ quyền, quyền chủ 
quyền biển, đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc.
     Kết thúc Hội nghị, 
ông Phạm Đình Vận, 
Tổng giám đốc Tổng 
công ty BĐATHH miền 
Nam, gửi lời cảm ơn 
chân thành và lời chúc 
mừng năm mới sức 
khỏe, thành công và 
hạnh phúc đến các quý 

vị đại biểu, khách quý 
về dự Hội nghị. Ông hy 
vọng rằng, năm 2013, 
Tổng công ty sẽ tiếp 
tục nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo và hỗ trợ từ 
phía các Bộ ngành, địa 
phương để các kiến nghị 
của Tổng công ty sớm 
được xem xét, giải quyết. 
Đồng thời, ông cũng yêu 
cầu các phòng, ban, đơn 
vị trực thuộc Tổng công 
ty nhanh chóng triển 
khai kế hoạch năm 2013 
theo từng giai đoạn với 
những mục tiêu và tiến 
độ cụ thể nhằm bảo đảm 
hoàn thành tốt nhiệm 
vụ năm 2013, xứng đáng 
với niềm tin của Đảng 
và nhà nước cùng các Bộ 
ngành, địa phương 

Đ/c Đặng Xuân Trường - Phó Vụ trưởng Vụ TCCB - Bộ GTVT trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho đ/c Phạm Tuấn Anh -Tp. ATHH và đ/c Nguyễn Đức Tiến - Tp. KD.
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Ngày 19/3, Thứ 
trưởng Bộ Giao 
thông vận tải 
Nguyễn Ngọc 

Đông đã ký quyết định số 662/
QĐ-BGTVT phê duyệt danh 
sách đề tài KH&CN cấp Bộ 
thuộc Chương trình phối hợp 
với Bộ KH&CN về lĩnh vực 
an toàn giao thông và phòng 
chống sụt trượt năm 2013.
     Trong số 9 đề tài được 
duyệt, có đề tài “Nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử 
nghiệm hệ thống đèn biển kép 
cấp I phục vụ công tác đảm 
bảo an toàn hàng hải” của 
Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam. 
     Hệ thống đèn biển kép có 
đặc tính chớp phù hợp với 
tiêu chuẩn của Hiệp hội các 
cơ quan quản lý báo hiệu 
hàng hải và hải đăng quốc 
tế (IALA) cũng như Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
báo hiệu hàng hải được ban 
hành tại QCVN20:2010/
BGTVT theo Thông tư số 
17/2010/TT-BGTVT ngày 
05/7/2010 của Bộ GTVT; 
đồng thời, tích hợp hệ thống 
giám sát từ xa sử dụng công 
nghệ GSM và phần mềm 
giám sát dựa trên ứng dụng 
web, vận hành theo mô hình 

hàng hải điện tử mà Tổ chức 
hàng hải quốc tế IMO đề ra. 
     Đây được xem là đèn biển 
“thông minh”, được bố trí 2 
hệ thống chiếu sáng có tâm 
sáng đồng trục theo phương 
thẳng đứng và có đặc tính 
kỹ thuật tương đương nhau. 
Trong trường hợp hệ thống 
chiếu sáng 1 có sự cố không 
hoạt động, bộ GSM nhắn tin 
về số trung tâm báo cáo và 1 
phút sau bộ xử lý trung tâm sẽ 
kích hoạt cho hệ thống chiếu 
sáng 2 hoạt động. Lúc này bộ 
GSM cũng nhắn tin về trung 
tâm thông báo hệ thống chiếu 
sáng 2 bắt đầu hoạt động. Khi 
hệ thống chiếu sáng 2 hoạt 
động, ta có thể tháo toàn bộ 
hệ thống chiếu sáng 1 ra để 
kiểm tra, sửa chữa mà không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động 
của hệ thống chiếu sáng 2. 
Điều này vừa giúp giảm chi 
phí vận hành, chủ động hơn 
trong việc bảo trì, sửa chữa 
với một số thiết bị, linh kiện 
trong nước có thể tự xản xuất 
và quan trọng nhất là duy 
trì được tầm hiệu lực chiếu 
sáng ổn định, không làm ảnh 
hưởng đến việc lưu thông của 
các tàu thuyền trên biển, tiết 
kiệm 2 lần chi phí ra thông 
báo hàng hải 

Đèn biển kép cấp i
đ ư ợ c  d u y ệ t  đ ề  t à i  c ấ p  B ộ

Phạm Hoàng
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CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN NAM

     Vươn lên từAn toàn
            & Chất lượng

Phạm Hoàng

chúng tôi đến thăm công ty tnhh mtv cơ khí hàng hải miền nam, 
thuộc tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền nam, vào một 

ngày nắng gắt Lại cúp điện nhưng công việc nơi đây không vì thế mà 
gián đoạn. từ văn phòng đến xưởng Sản xuất, đi đến đâu chúng tôi 

cũng thấy không khí hăng Say Lao động với phương châm “an toàn – 
chất Lượng – kỷ cương và tiến độ”.
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Công ty TNHH 
MTV Cơ khí 
hàng hải miền 
Nam là đơn 

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

An toàn là nền tảng
     Công việc thường 
xuyên tiếp xúc với máy 
móc, có khi phải thao 
tác trong không gian 
nhỏ hẹp, buồng kín nên 
cơ khí được xếp vào 
một trong những ngành 
nghề độc hại và có nguy 
cơ mất an toàn lao động 
cao. Ý thức được điều 
đó, Công ty xác định 
lấy an toàn làm nền 
tảng cho sự phát triển. 
Mọi CBCNV đều phải 
tuân thủ nghiêm ngặt 
quy định về an toàn. 
Công ty trang bị đầy 
đủ bảo hộ cho người 
lao động từ quần áo, 
giày, bao tay, mặt nạ, 
kính chuyên dụng… 
theo đúng Quyết định 
68/2008/QĐ-BLĐTBXH 
và Quyết định số 470/
QĐ-CT.BĐATHH II 
của Tổng Công ty  quy 
định về danh mục trang 

bị phương tiện bảo vệ 
cá nhân cho lao động 
làm nghề, công việc có 
yếu tố nguy hiểm độc 
hại, ngoài ra do đặc 
thù công việc thường 
xuyên làm việc trong 
các khoang két tàu , 
buồng kín thân phao 
nên Công ty còn trang 
bị thêm mặt nạ phòng 
độc có lắp ống thở riêng 
giúp người công nhân  
có thể làm việc trong 
điều kiện độc hại, thiếu 
không khí như khoang 
két của tàu hay trong 
thân phao mà vẫn an 
toàn. Đối với mỗi máy 
công cụ đều có bảng 
hướng dẫn sử dụng cho 
từng loại máy để người 
lao động vận hành 
đúng quy định an toàn. 
     Khách hàng hay 
khách tham quan khi 
vào xưởng cũng phải 
thực hiện đúng các 
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quy định về an toàn 
và được cấp đồ bảo 
hộ lao động. Bởi thế 
mà, dù trong xưởng 
sản xuất có đủ các loại 
máy móc lớn nhỏ khác 
nhau, chúng tôi vẫn 
cảm nhận được một 
môi trường an toàn. 
Những tia lửa rực đỏ 
bắn ra từ que hàn hay 
tiếng kêu bén ngọt 
của các loại máy cắt, 
máy mài… không còn 
khiến chúng tôi e sợ 
như thường thấy mà 
dường như lại mang 
âm thanh tươi vui của 
bài ca lao động. Tại 
đây, mọi công nhân 
đều an tâm làm việc, 

thi đua sản xuất, hoàn 
thành nhiệm vụ và tiến 
độ được giao. 
     Tâm sự với chúng tôi, 
ông Đinh Thái Công, 
Giám đốc Công ty cho 
biết: “Liên tục 5 năm 
liền, Công ty đã phấn 
đấu không để xảy ra 
bất cứ tai nạn lao động 
nào dù lớn hay nhỏ”. 
Đây có thể xem là một 
thành tích trong ngành 
cơ khí, thể hiện sự quan 
tâm, chỉ đạo sát sao của 
ban lãnh đạo đồng thời 
cũng cho thấy ý thức 
tự giác, chấp hành nội 
quy và tinh thần trách 
nhiệm cao của từng 
CBCNV Công ty.

 Chất lượng quyết 
định thành công 
    Có an toàn làm nền 
tảng, Công ty tiếp tục chú 
trọng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ 
cho CBCNV để người 
lao động có thể làm chủ 
được các công nghệ tiên 
tiến, hiện đại, không 
ngừng sáng tạo, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 
Các khóa đào tạo tại chỗ, 
thường xuyên cập nhật kỹ 
thuật mới ngay trong quá 
trình làm việc khiến đội 
ngũ công nhân của Công 
ty ngày càng lành nghề, 
tự tin vào sản phẩm mình 
làm ra. Ông Phạm Trung 
Dũng, Trưởng phòng Kế 
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hoạch – kỹ thuật – vật 
tư, giới thiệu với chúng 
tôi máy vê chỏm cầu với 
giọng nói không giấu 
được niềm vui và tự hào: 
“Bằng bàn tay và khối 
óc của CBCNV đơn vị, 
chúng tôi đã chế tạo 
thành công máy vê chỏm 
cầu, đáp ứng mục đích sử 
dụng của Công ty với giá 
thành rẻ hơn nhiều lần 
so với máy nhập ngoại. 
Với máy vê chỏm cầu 
này, các phao báo hiệu 
sản xuất mới được vê 
tròn ở phần nắp phao 
và đáy phao, tăng độ 
cứng vững  đồng thời 
nâng cao tính thẩm mỹ, 
có mẫu mã, chất lượng 
tương đương các phao 
do nước ngoài sản xuất”. 
     Không chỉ nhận đơn 
đặt hàng từ Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam, 
Công ty còn từng bước 
tham gia thị trường bên 
ngoài nhằm tăng doanh 
thu, nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thần 
cho người lao động, 
đồng thời từng bước  
xây dựng thương hiệu, 
tạo ra chỗ đứng riêng 
trên thị trường. 
     Với năng lực sản xuất 
của mình, Công ty đã 
được Cục Đăng kiểm 
Việt Nam cấp giấy chứng 
nhận: cơ sở sản xuất, 
đóng mới tàu hàng đến 
1.000 DWT hoạt động 
nội địa, sửa chữa tàu có 
trọng tải đến 3.000 DWT 
và cơ sở cung cấp dịch 
vụ kiểm định các thiết 
bị công nghiệp (thử xích 
kéo, xích neo, cáp thép và 
các chi tiết của chúng). 
Nhiều đơn vị như 
Công ty Cổ phần Thiết 
bị hàng hải MECOM, 
Công ty Cổ phần Liên 
hợp Mekong, … đã 
chọn trạm kiểm định 
của Công ty để kiểm tra 
các thiết bị của mình.
     Tham quan một vòng 
doanh nghiệp, chúng tôi 
còn phát hiện một chi 

tiết thú vị. Đó là những 
bảng tin của Công ty. 
Mọi thông tin cần thiết 
đều được công khai, 
minh bạch và phổ biến 
tới tất cả CBCNV từ thỏa 
ước lao động tập thể, 
các phong trào thi đua 
lao động sản xuất, sáng 
tạo đến nội quy, quy chế 
lương – thưởng… thể 
hiện rõ quyền dân chủ 
của người lao động. Bí 
quyết thành công của 
Công ty bên cạnh yếu tố 
an toàn và chất lượng, có 
lẽ nằm ở chính văn hóa 
doanh nghiệp, ở cái tâm 
của người lãnh đạo, luôn 
chăm lo, ổn định đời 
sống cả vật chất và tinh 
thần cho CBCNV. Chúng 
tôi tin rằng nếu tiếp tục 
biết phát huy những 
thế mạnh này, Công ty 
TNHH MTV Cơ khí 
hàng hải miền Nam sẽ 
không ngừng vươn lên, 
ngày càng khẳng định 
được vị thế của mình 
trên thị trường 

Công nhân được trang bị mặt nạ phòng độc có lắp ống thở riêng khi làm việc trong điều kiện độc hại, thiếu không khí.
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Thoát khỏi

Danh sách đen
mục tiêu của đội tàu quốc gia đến năm 2014

Mạnh Hùng

Liên tiếp 10 năm qua, việt nam Luôn Lọt vào danh Sách đen của Tokyo 

MoU vì có tỷ Lệ tàu biển bị Lưu giữ cao ở nước ngoài. nếu không nhanh 

chóng tìm cách rút chân ra khỏi danh Sách này, việt nam Sẽ không còn 

Là thành viên đầy đủ của tokyo mou, kéo theo năng Lực cạnh tranh 

cũng như vị thế và uy tín của đội tàu quốc gia trên thị trường hàng 

hải thế giới Sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Thực trạng những 
năm qua…
     Tính đến 31/12/2012, 
đội tàu biển Việt Nam 
có 1.755 tàu các loại, với 
tổng dung tích hơn 4,3 
triệu GT và tổng trọng 
tải trên 6,9 triệu DWT. 
Năm 2012, đội tàu quốc 
gia đã đảm nhận vận 
chuyển 100,6 triệu tấn, 
tăng 4,41%, với trên 173 
tỷ tấn hàng hóa luân 
chuyển; trong đó vận 
tải quốc tế đạt trên 69,7 
triệu tấn, tăng 5,18%, 
với 157 tỷ Tkm. 
     Nếu xét về số lượng, 
đội tàu thuộc sở hữu 
Việt Nam xếp ở vị trí thứ 
3/10 nước ASEAN, sau 
Singapore và Indonesia; 

xét về tổng trọng tải, đội 
tàu Việt Nam đứng thứ 
4/10 nước ASEAN, xếp 
sau Singapore, Malaysia 
và Philippines.   
     Bên cạnh những thành 
tựu đã đạt được, vận tải 
biển Việt Nam cũng bộc 
lộ nhiều điểm yếu như 
mới chỉ chú trọng phát 
triển theo chiều rộng mà 
coi nhẹ chiều sâu, cơ cấu 
chủng loại tàu chưa phù 
hợp với nhu cầu và xu 
hướng phát triển của thị 
trường vận tải thế giới; 
năng lực quản lý khai 
thác đội tàu của chủ tàu 
Việt Nam còn yếu kém 
nên dễ dẫn đến nảy sinh 
tranh chấp và hiệu quả 
đầu tư chưa cao.  

     Giai đoạn phát triển 
nóng của ngành Vận tải 
biển đã cho “ra lò” rất 
nhiều các chủ tàu khai 
thác tàu tuyến quốc tế, 
đặc biệt là các chủ tàu 
tư nhân. Việc thực hiện 
Bộ luật quản lý an toàn 
quốc tế (Bộ luật ISM) 
của chủ tàu và thuyền 
viên chưa tốt, một bộ 
phận không nhỏ các chủ 
tàu này chưa có đủ năng 
lực và kinh nghiệm trong 
việc quản lý, khai thác 
tàu tuyến quốc tế; một 
số chủ tàu đã đưa các tàu 
chỉ được phép hoạt động 
trong vùng biển Việt 
Nam ra khai thác tuyến 
quốc tế, nên việc tàu bị 
lưu giữ là khó tránh khỏi.   

     Từ 2009, kinh tế thế 
giới suy thoái, ngành 
Hàng hải rơi vào khủng 
hoảng, đội tàu Việt Nam 
vốn có sức đề kháng 
yếu ngay lập tức chịu 
cú sốc mạnh, tình hình 
tài chính của các công 
ty vận tải biển hết sức 
khó khăn. Để duy trì 
hoạt động, chủ tàu phải 
tiết giảm mọi chi phí, 
kể cả công tác sửa chữa, 
bảo dưỡng và trang bị 
lại thường xuyên cho 
tàu theo yêu cầu của hệ 
thống quản lý an toàn, 
dẫn đến tình trạng kỹ 
thuật của tàu không đáp 
ứng được các yêu cầu quy 
định và không cung cấp 
đủ các ấn phẩm hàng hải. 
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     Rồi những yếu kém 
trong hệ thống giáo dục, 
đào tạo cùng với sự phát 
triển quá nhanh của đội 
tàu nước nhà đã kéo theo 
một bộ phận không nhỏ 
sỹ quan thuyền viên của 
Việt Nam không những 
thiếu mà còn yếu về 
thực hành, ngoại ngữ, 
trình độ quản lý và thiếu 
những phẩm chất người 
đi biển; yếu về nhận thức 
và ý thức an toàn cho 
bản thân, cho tài sản của 
doanh nghiệp, cho môi 
trường, chưa đáp ứng yêu 
cầu làm việc trên tàu chạy 
tuyến quốc tế, yêu cầu của 
công tác quản lý an toàn.
     Nhiều năm qua, 
chúng ta chưa coi trọng 
việc thực thi Công ước 
STCW, thiếu các biện 
pháp quyết liệt để nâng 
cao chất lượng thuyền 
viên; cách thức quản lý 
đội ngũ thuyền viên chưa 
phù hợp. Tình trạng nợ 
lương thuyền viên kéo 
dài dẫn đến ý thức làm 
việc và kỷ luật của người 
lao động bị giảm sút, 
cũng như “chảy máu chất 
xám”, không có khả năng 
giữ chân và tuyển dụng 
được đội ngũ sỹ quan, 
thuyền viên, cán bộ quản 
lý có chất lượng cao. 
     Các cơ sở đóng tàu 
trong nước đầu tư dàn 
trải, trang thiết bị công 
nghệ sản xuất chưa đồng 
bộ, mức độ tự động hóa 
thấp, trình độ công nghệ 
sản xuất còn hạn chế, 
năng suất thấp, hao phí 
vật tư lớn, toàn bộ vật 
tư chính cho đóng tàu 
phải nhập khẩu đã làm 
giảm tính chủ động và 
khả năng cạnh tranh của 

ngành Công nghiệp tàu 
thủy Việt Nam. 
     Đội tàu biển Việt Nam 
chạy tuyến quốc tế đã 
quá lớn tuổi. Các chủ tàu 
thường sử dụng trang 
thiết bị vật tư đóng tàu có 
nguồn gốc trôi nổi trên 
thị trường, tận dụng các 
trang thiết bị được tháo 
từ các tàu biển cũ nên tàu 
đưa vào khai thác một 
thời gian đã xuất hiện 
nhiều sự cố kỹ thuật, cũng 
là nguyên nhân dẫn đến 
các khiếm khuyết của tàu.
     Bên cạnh đó, ngành 
Hàng hải phát triển khiến 
các quy định về an toàn 
và phòng ngừa ô nhiễm 
của các điều ước quốc tế 
thay đổi một cách quá 
nhanh chóng, khiến các 
chủ tàu khó đáp ứng đầy 
đủ theo đúng thời hạn 
quy định của Tổ chức 
Hàng hải quốc tế (IMO). 
     Đó là chưa kể đến quá 
trình kiểm tra, kiểm soát 
của các cơ quan chức 
năng cũng còn một số 
thiếu sót bắt nguồn từ 
hạn chế về kiến thức hệ 
thống quản lý an toàn và 
yêu cầu của Bộ luật ISM, 

làm cho công tác kiểm 
tra, giám sát tàu chưa 
được đảm bảo chất lượng. 
Công tác đăng kiểm tàu 
biển hạn chế dẫn đến 
tình trạng kỹ thuật của 
tàu còn kém. Tàu và công 
ty được đánh giá và cấp 
giấy chứng nhận phù hợp 
về hệ thống quản lý an 
toàn nhưng thực chất việc 
thực hiện lại mang tính 
đối phó; vẫn có biểu hiện 
nể nang, dễ dãi, thiếu 
kiên quyết trong việc yêu 
cầu tàu khắc phục khiếm 
khuyết… đã làm gia tăng 
số lượng tàu bị lưu giữ ở 
nước ngoài. 
     Trong năm 2012, 
chính quyền hàng hải 
các nước đã kiểm tra 
939 lượt tàu biển Việt 
Nam (trong đó kiểm 
tra theo dạng follow-
up: 158 lượt tàu), lưu 
giữ 57 lượt tàu. Trong 
đó, số lượt tàu kiểm tra 
bởi các quốc gia thành 
viên của tổ chức Tokyo 
MOU là 889 lượt, số 
lượt tàu bị lưu giữ là 52, 
giảm 85 lượt kiểm tra 
và giảm 37 lượt lưu giữ 
so với năm trước đó. 

     Căn cứ vào số liệu thu 
thập được thì tàu biển 
Việt Nam bị kiểm tra tập 
trung chủ yếu tại khu 
vực châu Á - Thái Bình 
Dương (Tokyo MOU). 
Trong tổng số 57 lượt 
tàu biển Việt Nam bị lưu 
giữ tại nước ngoài có 821 
khiếm khuyết các loại 
được phát hiện trong 
quá trình kiểm tra với 
168 khiếm khuyết dẫn 
đến lưu giữ tàu, trong đó 
16,5% khiếm khuyết lưu 
giữ liên quan đến việc vận 
hành của thuyền viên.
     Một đặc điểm nữa là 
các tàu biển Việt Nam do 
Đăng kiểm Việt Nam phân 
cấp, giám sát kỹ thuật cũng 
có số lượt lưu giữ cao. Đây 
cũng là một thực tế khách 
quan, bởi đa số tàu biển 
Việt Nam đều do Đăng 
kiểm Việt Nam phân cấp, 
giám sát kỹ thuật.
     Trong các năm gần 
đây, tàu biển Việt Nam 
bị “chăm sóc” khá kỹ bởi 
các sỹ quan kiểm tra nhà 
nước cảng biển của Trung 
Quốc, Indonesia, phát 
hiện nhiều khiếm khuyết 
và lưu giữ tàu.
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Tìm hướng đi hiệu quả
     Việc giảm thiểu tàu 
biển Việt Nam bị lưu giữ 
ở nước ngoài là một phần 
của công tác đảm bảo an 
toàn, an ninh hàng hải 
và phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường. Kể từ khi 
gia nhập Tokyo MOU, 
Việt Nam luôn quan tâm 
tới công tác kiểm tra tàu 
biển, chú trọng các giải 
pháp giảm thiểu tàu biển 
Việt Nam bị lưu giữ tại 
nước ngoài. 
     Đầu tiên, có lẽ cần đẩy 
mạnh và nâng cao chất 
lượng công tác kiểm tra 
sản phẩm công nghiệp 
- một trong những khâu 
then chốt để nâng cao 
chất lượng tàu đóng 
mới và sửa chữa phương 
tiện. Trong đó, việc thỏa 
mãn các yêu cầu của 
quy chuẩn, tiêu chuẩn 
về kỹ thuật, an toàn, bảo 
vệ môi trường là quan 
trọng nhất và phụ thuộc 

rất nhiều vào chất lượng 
giám sát của cơ quan có 
thẩm quyền trong quá 
trình thiết kế, chế tạo, 
đóng mới và vận hành 
khai thác.
     Để triển khai Chiến 
lược biển Việt Nam đến 
năm 2020, Cục Đăng 
kiểm Việt Nam (VR) 
với chức năng được Bộ 
GTVT giao là quản lý 
Nhà nước và tổ chức 
thực hiện công tác đăng 
kiểm tàu biển, đang đóng 
vai trò là người “gác 
cửa” về mặt kỹ thuật để 
ngăn chặn các tàu biển 
không đảm bảo các tiêu 
chuẩn về an toàn, an 
ninh và phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường đưa 
vào hoạt động, góp phần 
vào việc duy trì trạng 
thái kỹ thuật, tăng cường 
khả năng hoạt động an 
toàn, an ninh, bảo vệ môi 
trường của các phương 
tiện, bảo đảm an toàn 

sinh mạng, hàng hóa, 
tài sản và giữ gìn môi 
trường trong sạch. 
     Cục Đăng kiểm Việt 
Nam đã hoàn thành việc 
đệ trình quy phạm đóng 
tàu dựa trên mục tiêu 
để IMO đánh giá và phê 
chuẩn trong năm 2014. 
Tích cực tham gia vào 
các hoạt động liên quan 
đến an toàn hàng hải, an 
ninh hàng hải, lao động 
hàng hải và phòng ngừa 
ô nhiễm môi trường của 
IMO và ILO. Bên cạnh 
đó, Cục Đăng kiểm Việt 
Nam và Cục Hàng hải 
Việt Nam đẩy mạnh việc 
trao đổi và chia sẻ thông 
tin về tình trạng kỹ thuật 
và công tác quản lý đội 
tàu Việt Nam, thiết lập 
cơ chế hợp tác cần thiết 
giữa hai cục, kiểm tra, 
thanh tra các tàu biển có 
nguy cơ cao về lưu giữ 
PSC và có khả năng mất 
an toàn; cương quyết 

yêu cầu các tàu liên quan 
khắc phục triệt để các 
khiếm khuyết trước khi 
rời cảng.
     Đối với Cục Hàng hải 
Việt Nam, chịu trách 
nhiệm tổ chức phổ biến, 
tuyên truyền pháp luật 
hàng hải, các điều ước 
quốc tế liên quan đến 
chủ tàu, thuyền trưởng, 
thuyền viên và các cơ 
sở đào tạo. Phối hợp với 
Cục Đăng kiểm Việt 
Nam tổ chức cập nhật 
các văn bản mới; Chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát 
các Cảng vụ hàng hải 
trong việc thực hiện công 
tác kiểm tra tàu biển; 
Tăng cường công tác đào 
tạo, huấn luyện nâng cao 
trình độ, chuyên môn 
nghiệp vụ của các sỹ 
quan kiểm tra tàu biển; 
Kiểm tra, giám sát việc 
thi, cấp chứng chỉ chuyên 
môn tại các cơ sở huấn 
luyện thuyền viên; Tăng 
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cường trách nhiệm của 
các sỹ quan kiểm tra tàu; 
giám sát chặt chẽ quá 
trình thực thi nhiệm vụ 
của sỹ quan kiểm tra tàu 
khi làm việc trên tàu để 
tránh các hành vi tiêu 
cực; Cập nhật, thông báo 
về tình hình của tàu biển 
Việt Nam bị lưu giữ trên 
Website của Cục Hàng 
hải Việt Nam.
     Cơ quan quản lý Nhà 
nước, Chính phủ, các 
bộ có liên quan cần xem 
việc đầu tư cho đào tạo, 
huấn luyện thuyền viên 
là một quốc sách của 
quốc gia, tính toán cân 
nhắc, đầu tư thích đáng 
cho việc mở rộng quy mô 
đào tạo, cơ sở vật chất 
trang thiết bị, đào tạo 
giảng viên. 
     Việc tham gia Công 
ước STCW là công việc 
của một quốc gia vì vậy 
ngoài Bộ GTVT, còn 
cần có sự tham gia của 
Bộ Giáo dục - Đào tạo, 
Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Bộ Tài 
chính,… Các bộ đều phải 
hiểu biết và nhận thức rõ 
ràng tầm quan trọng của 
Công ước, có trách nhiệm 
cùng Bộ GTVT trong việc 
triển khai thực thi Công 
ước. Cần phổ biến và 
tuyên truyền rộng rãi về 
Công ước STCW.
     Đối với các chủ tàu/
tổ chức cung cấp thuyền 
viên, cần thực thi 
nghiêm túc các quy định 
của Bộ luật ISM và duy 
trì tốt hệ thống quản lý 
an toàn đã xây dựng và 
được công nhận; trang 
bị đầy đủ các trang, thiết 
bị và ấn phẩm hàng hải 
cho tàu, cung cấp phụ 
tùng, vật tư để sửa chữa 
và bảo dưỡng tàu; Lập 
kế hoạch sửa chữa, bảo 
dưỡng định kỳ hàng 
năm, hàng quý và chi 
tiết cho từng tháng để 
thuyền viên thực hiện; 
Thường xuyên giữ mối 
liên hệ với Cục Hàng hải 
Việt Nam và Cục Đăng 

kiểm Việt Nam để kịp 
thời nắm bắt thông tin 
về kiểm tra PSC tại khu 
vực tàu mình hoạt động 
để có biện pháp chủ động 
khắc phục.
     Các doanh nghiệp 
vận tải biển cũng cần có 
trách nhiệm đóng góp 
vào công tác đào tạo, 
huấn luyện thuyền viên, 
nghiên cứu các chế tài và 
chế độ đãi ngộ riêng để 
các doanh nghiệp tham 
gia tiếp nhận và quản lý 
sinh viên, thuyền viên 
thực tập; Có kế hoạch 
đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực, bổ sung đội 
ngũ thuyền viên phù 
hợp với sự tăng trưởng 
của đội tàu; Tuyển dụng 
và huấn luyện, đào tạo 
thường xuyên đội ngũ 
sỹ quan thuyền viên để 
nâng cao trình độ tay 
nghề; Thuyền viên phải 
nắm vững hệ thống quản 
lý của công ty và tàu 
trước khi được bố trí làm 
việc dưới tàu.

     Trường hợp tàu bị 
lưu giữ ở nước ngoài 
qua kiểm tra PSC thì 
ngay khi tàu về đến 
Việt Nam phải tổ chức 
rút kinh nghiệm và 
quy trách nhiệm cá 
nhân đối với các khiếm 
khuyết dẫn đến việc giữ 
tàu. Chủ động phối hợp 
với Cục Hàng hải và 
Cục Đăng kiểm để cập 
nhật nội dung, chương 
trình đào tạo, cần chú 
ý đến các quy định mới 
bổ sung, sửa đổi. 
     Hy vọng rằng với 
những giải pháp quyết 
liệt, đồng bộ cùng sự 
chung tay góp sức của 
nhiều bộ ngành liên 
quan nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng đội 
tàu nước nhà và từng 
bước giảm thiểu số lượng 
tàu biển Việt Nam bị lưu 
giữ ở nước ngoài,  đội tàu 
quốc gia sẽ đạt được mục 
tiêu thoát khỏi danh sách 
đen của Tokyo MOU vào 
cuối năm 2014 

     Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) đưa 
ra những mục tiêu quản lý an toàn và yêu cầu mỗi tổ 
chức/doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống quản 
lý an toàn cho mình. Trong đó, tổ chức/doanh nghiệp 
phải thiết lập và thi hành một chính sách nhằm đạt được 
những mục tiêu về quản lý an toàn đã đề ra, bao gồm cả 
việc đảm bảo cung cấp những nguồn lực và sự hỗ trợ từ 
trên bờ các quy trình vận hành và quản lý cần thiết. Hệ 
thống này nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động và điều 
kiện trên tổ chức/doanh nghiệp cũng như dưới tàu có 
liên quan đến an toàn và bảo vệ môi trường được lập kế 
hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá 
hiệu lực, hiệu quả theo các quy định của luật quốc tế, 
quốc gia và quy định của riêng tổ chức/doanh nghiệp.
     Một hệ thống quản lý an toàn hiệu quả phải góp phần 
giảm thiểu các tình huống nguy hiểm và sự cố gây tổn 
thất cho người, môi trường và tài sản.

     Tại một số khu vực trên thế giới, các quốc gia trong 
khu vực đã ký kết thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại 
cảng biển. Thỏa thuận kiểm tra nhà nước tại cảng biển 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Tokyo MOU), 
được ký kết ngày 01/12/1993. 
     Hiện nay, các thành viên Tokyo MOU gồm: 
Australia, Canada, Chile, Trung Quốc, Fiji, Hong 
Kong(Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Malaysia, Newzealand, Papua New Guin-
ea, , Philippines, Liên bang Nga, Singapore, Solo-
mon Islands, Thái Lan, Vanuatu và Việt Nam. 
Ngoài ra, Peru và Marshall Islands là hai thành 
viên chưa chính thức của Tokyo MOU; Macao, 
Mỹ, Solomon Island và Triều Tiên là quan sát 
viên của Tokyo MOU. 
     Việt Nam chính thức là thành viên của Tokyo MOU 
từ 01/01/1999.



VMS -  outh

28 | biển | 04 - 2013

“Quái vật” 
t h á m  h i ể m  đ ạ i  d ư ơ n g7
Thế Nhân (TH)

đối với rất nhiều người 
trong Số chúng ta, không 

gian bên ngoài trái đất có Lẽ 
Là biên giới cuối cùng. còn 

đối với các nhà nghiên cứu 
Sinh vật biển, các đại dương 

cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn như 
trong không gian.

Theo Trung 
tâm 
Nghiên 
cứu Đại 

dương Quốc gia 
(Mỹ), hơn một nửa 
sinh vật có mặt trên 
Trái đất đang sinh 
sống trong các đại 
dương, và các đại 

dương này chiếm 
đến 70% diện tích 
Trái đất. Vì thế, 
không có gì lạ khi 
người ta luôn phát 
hiện ra loài mới nơi 
đây. Với niềm háo 
hức muốn khám 
phá những bí ẩn nơi 
sâu thẳm nhất của 

đại dương, từ xưa 
đến nay, các nhà 
khoa học và các kỹ 
sư đã sáng chế ra 
nhiều cỗ xe đặc biệt 
có thể di chuyển 
dưới làn nước xanh 
và mang về cho họ 
những dữ liệu khoa 
học mới.
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     Ngày 23/1/1960, hai 
nhà thám hiểm đại 
dương Jacques Piccard và 
Don Walsh đã cùng với 
tàu lặn Trieste lần đầu 
tiên chạm tới điểm sâu 
nhất đại dương nằm cách 
mặt biển gần 10.915m. 
Từ đó đến nay, họ là hai 
người duy nhất từng lặn 
xuống độ sâu này.

     Nereus – tên của 
một tàu ngầm không 
người lái – được Viện 
Hải dương học Woods 
Hole (Massachusetts, 
Mỹ) nghiên cứu và phát 
triển có khả năng lặn 
sâu 11km dưới mặt nước 
biển, thu thập trầm tích, 
dữ liệu khoa học và video 
độ nét cao rồi truyền về 

trung tâm nghiên cứu 
trên mặt nước qua một 
đường dây cáp quang 
cực mỏng với đường 
kính chỉ bằng đường 
kính của một sợi tóc. Để 
chịu đựng được áp lực 
cực lớn ở độ sâu này, vỏ 
của Nereus được thiết 
kế gồm 2 lớp, ở giữa 
được độn những quả cầu 

rỗng bằng sứ. Chiếc tàu 
ngầm không người lái 
này được cung cấp năng 
lượng từ 4.000 cục pin 
lithium ion. Kỳ quan của 
công nghệ lặn biển nặng 
3 tấn và dài 4m này sẽ 
vén tấm màn tối ở khu 
vực chứa đựng nhiều bí 
mật và thu hút sự tò mò 
nhất ở đáy đại dương.

1. Nereus
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2. H.L. HuNLey

3. soLo-Trec

     Khi nhắc tới các tàu 
ngầm của hải quân, bạn 
nghĩ ngay đến hình ảnh 
những con tàu kếch xù 
hoạt động bằng năng 
lượng hạt nhân, được 
thiết kế và trang bị các 
công nghệ tiên tiến nhất. 
Thế nhưng chiếc tàu 
ngầm H.L Hunley lại 
chẳng có gì hơn ngoài 
một nồi hơi bằng sắt, 
được đẩy đi nhờ một 
tay quay và sức lực của 
9 người trong thủy thủ 

đoàn. Tuy nhiên, cấu 
tạo thô sơ không cản trở 
Hunley lập chiến công 
là chiếc tàu ngầm đầu 
tiên đánh đắm tàu chiến 
USS Housatonic năm 
1864. Rất tiếc, trong 
chiến công này, Hunley 
cũng bị đánh chìm do 
dư chấn của vụ nổ mà 
nó gây ra cho chiếc USS 
Housatonic, và nằm 
dưới đáy biển 136 năm 
trước khi được phát hiện 
và trục vớt.

     Sau nhiều năm 
nghiên cứu, Cơ quan 
hàng không vũ trụ Mỹ 
NASA đã cho ra đời một 
loại robot đại dương 
mới với thời gian hoạt 
động dưới đáy biển lâu 
hơn nhờ khả năng vận 
hành chủ yếu dựa vào 
nhiệt năng của môi 
trường nước.

     Khi nổi từ vùng 
nước lạnh lên vùng 
nước có nhiệt độ cao 
hơn, một chất giống 
như sáp ong bên trong 
10 ống nghiệm của 
nó sẽ tan chảy và nở 
ra, tạo nên áp lực đối 
với dầu trữ bên trong 
khiến động cơ thủy 
lực khởi động và phát 

điện, bổ sung năng 
lượng cho bình pin 
sạc. Khi chuyển từ 
vùng nước ấm sang 
vùng nước lạnh hơn, 
chất sáp ong bên 
trong đường ống sẽ 
đông cứng lại và robot 
sẽ hoạt động bằng 
nguồn năng lượng dự 
trữ này.

     Hiện, Phòng thí 
nghiệm Jet Propul-
sion của NASA đã cho 
Solo-Trec thử nghiệm 
thành công nhiều lần 
ở độ sâu 500m dưới 
biển và năng lượng 
tự sản sinh đủ cho 
robot này mang theo 
các thiết bị cơ bản khi 
hoạt động dưới nước.
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     Ra mắt công chúng 
vào năm ngoái (2010), 
siêu tàu ngầm này có 
hình dáng hệt một chiếc 
máy bay chiến đấu cỡ 
nhỏ có thể chứa được ba 
người. Necker Nymph 
có thể lặn khoảng hai 
giờ và nhào lộn như 
một chú cá heo dưới 
lòng đại dương. Từ 
buồng lái, các nhà thám 
hiểm có thể quan sát 

cảnh vật xung quanh 
với góc gần bằng 360 
độ. Theo Virgin Limited 
Edition (1 công ty của 
tỷ phú Richard Bran-
son – người đang sở 
hữu Necker Nymph), 
tác động của Necker 
Nymph với môi truờng 
sống ở đáy đại dương 
gần như bằng không. 
Nó sẽ không làm hại 
đến các dải đá ngầm, 

ánh sáng phát và tiếng 
ồn động cơ ở mức độ 
thấp đảm bảo không 
phá vỡ cân bằng sinh 
thái đáy đại dương vốn 
dễ tổn thương.
     Hãng Virgin Limited 
Edition cũng cho biết, 
ngoài việc phục vụ mục 
đích khoa học, Necker 
Nymph sẽ được sử 
dụng với mục đích kinh 
doanh, thực hiện những 

tour du lịch dưới đáy 
đại dương. Để có được 
một vé trên chiếc tàu bay 
ngầm làm bằng sợi các-
bon trị giá 660.000 USD 
này, du khách phải bỏ 
ra 25.000 đô-la. Trong 
tương lai, các nhà thiết 
kế có tham vọng nâng 
cấp Necker Nymph để 
nó có thể lặn xuống độ 
sâu khoảng 10.000 km 
dưới đáy đại dương.

4. Necker NympH
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     Mẫu xe tưởng như 
chỉ có trong các bộ 
phim viễn tưởng này 
được giới thiệu hồi 
năm 2008 tại triển lãm 
Geneva. Với kiểu dáng 
tương tự như siêu xe 
Lotus Esprit trong bộ 
phim nối tiếng “The Spy 
Who Loved Me” về siêu 
điệp viên 007, sQuba 
của hãng Rinspeed 
(Thụy Sĩ) dài 3,79 m, 
rộng 1,94 m, cao 1,12m 
và trọng lượng chưa đầy 
920 kg. Được trang bị 
động cơ điện sử dụng 
pin lithium-ion, sQuba 
có khả năng tăng tốc từ 
0 lên 80 km/h trong 7,1 
giây và có vận tốc tối đa 
là 120 km/h.
     Điều ấn tượng nhất ở 
mẫu concept này không 
phải là sức mạnh động 
cơ mà là khả năng lặn, 

một tính năng chưa 
từng thấy ở các loại xe 
hơi trước đây. sQuba có 
khả năng di chuyển trên 
bề mặt nước cũng như 
ở độ sâu 10m dưới mặt 
nước. Nhờ 2 bánh lái 
Seabob, sQuba có khả 
năng giữ thăng bằng 
khi lặn và đạt được 
vận tốc 3 km/h khi di 
chuyển ở độ sâu 10m; 
tuy nhiên, sẽ hơi bất 
tiện vì bạn sẽ phải thở 
theo cách thông thường 
với một bình dưỡng 
khí. Nếu di chuyển trên 
mặt nước, mẫu concept 
này có thể đạt vận tốc 
gấp đôi là 6km/h. Dù ít 
có khả năng được sản 
xuất hàng loạt nhưng vẻ 
đẹp lộng lẫy của mẫu xe 
này đã chinh phục hoàn 
toàn những ai đã từng 
được chiêm ngưỡng nó.

5. sQuba
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     Trong sự cố tràn dầu 
lịch sử hồi năm ngoái của 
Công ty dầu khí BP, một 
trong những khó khăn lớn 
nhất mà Công ty này phải 
giải quyết là ngăn chặn 
lượng dầu không ngừng 
rò rỉ ra từ các đường ống 
nằm dưới biển. Nhờ vào 
một thiết bị chuyên dụng 
đặc biệt mà công tác này 
đã được thực thi một 
cách thuận lợi và và vô 
cùng hiệu quả.
     Có khả năng hoạt động 
ở độ sâu mà áp suất tại đó 
có thể nghiền nát một thợ 
lặn, các thiết bị điều khiển 
từ xa (ROV) của Công ty 
dầu khí BP đóng một vai 
trò quan trọng trong hoạt 
động của BP suốt hơn 30 
năm qua. Những cỗ máy 

này được cố định xuống 
đáy biển bằng dây, và có 
khả năng thực thi nhiều 
nhiệm vụ phức tạp nhờ 
vào các cánh tay robot 
thủy lực. Một trong các 
nhiệm vụ thường xuyên 
của ROV là lắp đặt các 
thiết bị khoan và sửa chữa 
cơ bản đối với các sự cố 
thông thường. ROV cũng 
được sử dụng rất hiệu 
quả trong mọi nỗ lực của 
BP nhằm hạn chế dòng 
chảy của dầu rò rỉ qua các 
đường ống dưới biển vào 
năm ngoái. Trong tương 
lai, những thiết bị như 
ROV sẽ được phát triển 
và ứng dụng rộng rãi hơn 
nữa trong lĩnh vực khai 
thác xa và sâu của ngành 
dầu khí trên thế giới.

     Đối với DepthX, 
chuyện thám hiểm 
những tầng nước sâu 
thẳm nhất của đại 
dương có vẻ chẳng có 
gì là khó khăn, có lẽ 
vì thế mà nó còn được 
thiết kế để có thể thực 
thi những nhiệm vụ 
ngoài không gian nữa. 
Cỗ máy được kỹ sư Bill 
Stone thiết kế và chế tạo 
với khả năng tự hành 
hoàn hảo ngay cả trong 
các môi trường phức tạp 

nhất dưới nước. Gói gọn 
trong lớp vỏ màu cam 
có vẻ bình thường kia là 
một hệ thống điện toán 
đồ sộ vô cùng mạnh 
mẽ. DepthX chạy bằng 
năng lượng pin lithium 
và 6 động cơ đẩy, trong 
đó 2 động cơ dùng để 
dự phòng. “Siêu nhân” 
này còn được trang bị 
một loạt bộ cảm biến có 
khả năng định hướng ở 
những môi trường nước 
phức tạp nhất.

     Từ khi được đưa vào sử 
dụng, robot này đã miệt 
mài với công việc thăm dò 
những hệ thống hang động 
phức tạp dưới nước và tạo 
ra bản đồ 3D của những 
nơi này nhờ vào công nghệ 
định vị bằng sóng siêu âm 
tối tân của mình. Năm 
2007, DepthX đã thám 
hiểm thành công vực sâu 
nhất trong lòng đại dương, 
đây được xem là một chiến 
công hiển hách của cỗ 
máy này. Nếu cha đẻ của 

DepthX – Bill Stone – có 
đủ điều kiện để phát triển 
thiết bị này thì nó sẽ có thể 
thực hiện các nhiệm vụ 
thăm dò những vùng nước 
băng giá ở Europa – một 
mặt trăng của sao Mộc – 
phục vụ cho mục đích tìm 
kiếm sự sống ngoài trái 
đất.  Tuy nhiên, việc gây 
quỹ để phát triển DepthX 
đang rất khó khăn do 
NASA đang chuyển 
nguồn lực tập trung cho 
mục đích khác 

6. roV

7. DepTHX
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Wallyace26M 
g i ả n  đ ơ n  m à  t ư ơ i  t ắ n

Lê Minh

tươi tắn và 
thoáng đãng, 
WaLLyace 26m vừa 
chịu đựng Sóng 
gió tốt, vừa nhẹ 
nhõm và ít tốn 
nhiên Liệu.

VMS -  outh
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Đó là phát biểu của Luca Bassani 
- Chủ tịch và là nhà sáng lập của 
hãng du thuyền Wally. “Sẵn nổi 
tiếng với những du thuyền tuyệt 

hảo rồi, nay chúng tôi vừa ra thêm một sản 
phẩm mang được đầy đủ những chức năng 
tiên tiến của Wally, với phong cách kết hợp 
cổ điển và đương đại”.

Với chúng 
tôi, Wallyace 
là số một
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Tiện nghi hơn
     So với các thuyền 
khác cùng dòng này, 
Wallyace 26m mới 
có những tính năng 
ưu việt như:
• Thân thuyền rộng 
hơn (10% so với các 
thuyền tương tự), 
thăng bằng hơn.
• Boong cao hơn 
giúp tăng thể tích 
nội thất, đồng thời 
giúp chịu đựng sóng 
gió tốt hơn trong 
thời tiết khắc nghiệt.
• Bên trong thuyền 

rộng rãi hơn, 
không gian được 
tận dụng khéo léo. 
Khu vực sinh hoạt 
ngoài trời cũng 
rộng hơn nhiều.
• Khoang dành cho 
chủ nhân thuyền mở 
ra một khoảng hiên 
trên biển (terrace on 
the sea) có bậc thang 
bước xuống biển 
trực tiếp.
• Ngoài ra còn có lối 
đi riêng dẫn đến khu 
thủy thủ đoàn và 
khu phục vụ.
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An toàn hơn
    Ngay giữa thuyền 
có khoang chứa 
thuyền con, thông 
thẳng với khu thủy 
thủ đoàn và nhân 
viên phục vụ. Thuyền 
con khá lớn (6m đối 
với Wallyace 26m 
và 8m đối với Wal-
lyace 36m). Hệ thống 
phóng thuyền con 
tuy đơn giản nhưng 
đáng tin cậy.
     So với những 
thuyền khác, Wal-
lyace 26m có trọng 
tâm thuyền được hạ 

thấp nhờ kiểu dáng 
thiết kế có nhiều 
đường cong. Bộ thiết 
bị ổn định con quay 
là theo model Wal-
lyace 26m. Động 
cơ công suất cao, 
phù hợp với những 
chuyến đi dài. Hệ 
thống đẩy có động cơ 
chạy với RPM thấp 
nên ít rung, ít ồn, ít 
tốn nhiên liệu, ít cần 
bảo dưỡng, mà tuổi 
thọ cao! Cách âm và 
cách rung được giữ 
đến mức hoàn hảo, 
dưới 50 dB.
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Tinh tế hơn
     Đường nét bên 
ngoài của Wallyace 
tuy không mới mẻ và 
mạnh mẽ nhưng lại 
đồng điệu với linh hồn 
của sản phầm, dành 
riêng cho những người 

yêu các chuyến đi biển 
dài và cuộc sống trong 
những vùng vịnh.
     Dáng thuyền vừa 
cổ điền vừa hiện đại, 
phản ánh phong cách 
không nhầm lẫn vào 
đâu được của Wally.
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Chi tiết wallyace 26m
Wallyace 26m có ba tầng:
• Tầng thượng nằm 
trên cùng, có khu tắm 
nắng rộng và một khu 
để ngồi chơi.
• Tầng chính với khu 
áp thượng nhô lên ngay 
chính giữa, trong có 
phòng khách và khoang 
lái được bọc xung 
quanh toàn kính, làm 
nổi bật quan niệm sống 
“trong cũng như ngoài” 
của Wally.
• Tầng chính còn có thêm 
hai khu sinh hoạt chung 
(một phía trước thuyền và 
một phía sau thuyền).
• Tầng dịch vụ và dành 
cho khách ở dưới cùng 

Wallyace 26m có hai 
phương án về nội thất 
tùy theo số cabin khách 
là ba và bốn. Mỗi cabin 
có thể khác nhau về 
cách đặt giường, về loại 
giường (hai giường nhỏ 
hay một giường đôi). Với 
thiết kế dành cho loại ba 
cabin, phòng chủ thuyền 
sẽ rộng hơn 36m2.
     Cả hai phương án này 
đều có 2 cabin đối diện 
nhau dành cho thủy thủ, 
nằm phía trước một khu 
nhà bếp và phòng ăn rộng 
rãi dành cho thủy thủ đoàn.
     Nội thất đơn giản và 
tươi tắn. Có thể chọn 
hoặc gỗ tếch, anh đào, 
hay gỗ sồi.

Để đóng một chiếc 
wallyace 26m
     Wallyace là dòng sản 
phẩm có thể tùy chỉnh 
nội thất một phần theo 
ý khách (semi custom) 
do WallyEurope thực 
hiện ở Ancona, Italy, sử 
dụng công nghệ đóng 
tàu GRP.
     Thời gian đóng một 
chiếc Wallyace 26m là 
16 tháng.
     Mức giá 4,5 triệu Euro, 
so với giá trung bình của 
các sản phẩm tương tự là 
cực kỳ cạnh tranh.
     Chiếc Wallyace 26m 
đầu tiên được đặt hàng vào 
tháng 1/2010 và đã được 
giao vào mùa xuân 2011 
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Mùa     cá về
khi hương xuân đất trời còn vương vấn thì hàng ngàn 

ngư dân vũng tàu vẫn rủ nhau giong thuyền, ghe ra 
khơi, mở biển đón những mùa cá buổi đầu năm.

  Cát Bụi
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Biển nhả bình minh đốt chân mây
Sóng xô lớp lớp nuốt thuyền đầy
Cá về theo muôn ngàn mắt lưới
Hò dô! Tay kéo, miệng tươi cười.
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Cát vàng thấm đẫm mồ hôi rơi
Nhanh tay gỡ cá với tôm tươi

Rổ đầy ăm ắp, lòng tràn ngập...
...niềm vui ngày mới, nắng lên rồi! 
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Khom lưng, nặng gánh, chân bước vội
Cá mới quẩy về chợ bán thôi!
Tươi ngon, khách tới mua nườm nượp
Phiên chợ họp nhanh giữa biển, trời.
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Buổi tàn, đẩy thúng về giũ lưới
Sơn ghe, chờ nắng tới hong khô

Lưới rách, nhanh tay thoăn thoắt vá
Đợi buổi bình minh lại ra khơi 
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Bandeau
           bikini

x u  h ư ớ n g  n ổ i  b ậ t  h è  2 0 1 3

Ngọc Nam (TH)      Victoria’s Secret

bandeau bikini Là những bộ bikini với những chiếc áo ngang, đây Là xu 
hướng nổi bật nhất được hãng thời trang victoria’S Secret tung ra vào 

mùa hè năm nay.  bikini bandeau của victoria’S Secret năm nay ưu việt hơn bởi 
được bổ Sung về phần đẩy ngực, những chiếc áo ngang đẹp hơn khi mang 

đến cho người mặc Sự tự tin về khuôn ngực đầy đặn.

THỜI TRANG BIỂN
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Truyền thuyết
Đại hồng thủy &

con tàuNoaHPhương Vũ

đại hồng thủy được nhắc đến trong 
truyền thuyết của rất nhiều tôn giáo 

và nhiều dân tộc trên thế giới, có 
thời người ta tin rằng đây chính Là 

cách mà thế giới từng kết thúc.

Đại hồng thủy 
xuất hiện 
trong rất 
nhiều nền 

văn hóa cổ xưa. Trong 
đó khủng khiếp nhất 
phải kể đến trận đại 
hồng thủy được ghi lại 
trong Kinh Thánh. Theo 
đó, vào khoảng năm 
2500 TCN, khi tận mắt 
chứng kiến những tội 
ác mà con người gây ra, 
Thượng đế nhận ra rằng 
loài người càng sinh sôi 

nhiều thì họ càng phạm 
tội nghiêm trọng và 
Ngài đã quyết định hủy 
diệt mọi sự sống trên 
Trái đất, tẩy sạch địa 
cầu bằng trận đại hồng 
thủy. Tuy nhiên, nhận 
thấy ông Noah là người 
đạo đức, chính trực 
nên đã mở cho ông con 
đường sống trước thảm 
họa sắp xảy ra.
     Ngài hướng dẫn ông 
đóng một con tàu để 
cứu bản thân, gia đình, 

các cặp đôi động vật... 
Và sau đó, mọi chuyện 
diễn ra theo đúng “kịch 
bản”, mưa liên tục suốt 
40 ngày đêm, mọi thứ bị 
nhấn chìm trong biển 
nước, vạn vật trên Trái 
đất đều bị hủy diệt.
     Không ai biết độ tin cậy 
của câu chuyện này tới 
đâu, nhưng sự thật là ngay 
từ thời xa xưa, con người 
đã không ngừng tìm kiếm 
vết tích của con tàu Noah 
huyền thoại này.
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     Năm 1959, Lihan 
Durupinar, sĩ quan 
quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã 
khám phá ra một hình 
thù bất thường trông 
giống như con thuyền, 
nổi bật trên địa hình đồi 
núi mấp mô ở độ cao 
gần 2.000m thuộc dãy 
Ararat, gần biên giới 
Iran – Thổ Nhĩ Kỳ - khu 
vực được cho là nơi con 
thuyền neo đậu.
     Vào năm 1977, nhà 
khảo cổ nghiệp dư Ron 
Wyatt đã tới nghiên cứu 
kỹ lưỡng khu vực này. 
Tiến hành khai quật, sử 
dụng máy dò kim loại, 
máy quét radar ngầm, 
thực hiện các phân 
tích hóa học…, ông đã 
phát hiện ra phần hóa 
thạch một con thuyền 
lớn và dấu hiệu của hệ 
thống kim loại tồn tại 
quanh vật thể. Những 

thông tin đó một thời 
làm chấn động Thổ Nhĩ 
Kỳ. Tháng 12/1986, các 
quan chức Thổ Nhĩ Kỳ 
tuyên bố phát hiện của 
Ron Wyatt rất có thể 
liên quan đến “chiếc 
thuyền Noah”.
     Ngoài ra, cách đây 
vài năm, việc khám phá 
ra rất nhiều khối nước 
khổng lồ nằm ẩn sâu 
hơn 1.000 km dưới bề 
mặt trái đất càng chứng 
minh những trận đại 
hồng thủy trong quá khứ 
là sự thật, mặc dù chưa 
có bất kỳ bằng chứng 
nào cho thấy do vị thần 
linh nào đó tạo ra.
     Các nhà khoa học 
tin rằng có ít nhất 2 đại 
dương ngầm bên dưới 
bề mặt lục địa Âu – Á 
và Bắc Mỹ với tâm điểm 
nằm tại Trung Quốc và 
phía Nam Hoa Kỳ. Vì 

một lý do nào đó (ví dụ 
động đất), lượng nước 
khổng lồ này đã phun 
trào lên mặt đất. Hơi 
nước bốc lên cao gặp khí 
lạnh ngưng tụ thành 
những đợt mưa dài ngày 
gây ra thảm họa đại 
hồng thủy được kể lại 
trong truyền thuyết.
     Nếu coi các trận đại 
hồng thủy là dấu hiệu 
của Ngày tận thế thì suốt 
chiều dài lịch sử, loài 
người đã trải qua không 
biết bao lần tận thế.
     Một trong những ví 
dụ điển hình là lũ lụt 
sông Mississippi năm 
1927 – trận lụt kinh 
hoàng nhất trong lịch sử 
nước Mỹ với mực nước 
sông có khi lên đến 
17m, con số kỷ lục cho 
tới tận ngày nay. Hậu 
quả, hệ thống đê tại 145 
địa điểm bị phá hủy, 

Bức ảnh được cho là dấu tích của con thuyền Noah được chụp trên đỉnh núi Ararat - Thổ Nhĩ Kỳ.
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gây lụt nghiêm trọng 
trên diện tích 70.000 
km2, giết chết 246 người 
trong 7 tiểu bang và 
thiệt hại ước tính 400 
triệu USD.
     Tại khu vực châu 
Á, đợt lũ kinh hoàng 
trên sông Hoàng Hà tại 
Trung Quốc năm 1931 
cũng được đánh giá 
chẳng khác gì Đại hồng 
thủy trong Kinh Thánh. 
Nguyên nhân là do lũ 
sông Hoàng Hà làm 
đê vỡ khiến 1,3 triệu 
người chết và 80 triệu 
người mất nhà cửa. Đây 
được coi là một trong 
những vụ chết người 
tự nhiên lớn nhất lịch 
sử, là đợt thiên tai nguy 
hiểm nhất từng được 

ghi nhận và gần như 
nghiêm trọng nhất của 
thế kỷ 20.
     Ngoài ra không 
thể không nhắc đến 
cơn lũ tại Bangladesh 
năm 1998 khiến 3 
con sông tại quốc gia 
này lên đến lưu lượng 
đỉnh cùng một lúc 
và kết quả là nước lũ 
nuốt chửng 300.000 
ngôi nhà, 9.700 km 
đường giao thông và 
2.700 km đê, 30 triệu 
người mất nhà cửa, 
khoảng 2.000 người 
bị chết đuối hoặc chết 
vì các bệnh do nước 
bị ô nhiễm, mất trắng 
700.000 ha cây trồng…
     Tất cả những trận 
thiên tai kinh hoàng 

ấy đều cùng một xuất 
phát điểm. Con người 
là nguyên nhân chính 
khiến khí hậu Trái Đất 
nóng lên, từ đó dẫn đến 
các siêu bão, đến những 
cơn đại hồng thủy ngày 
càng khốc liệt. Với tiên 
đoán khí hậu Trái đất 
sẽ nóng thêm 2,40C 
trong những thập kỷ 
tới, giới khoa học cho 
rằng các hiện tượng 
thời tiết cực đoan sẽ 
xảy ra thường xuyên 
hơn và với cường độ 
mãnh liệt hơn.
     Và tất nhiên, sự “nổi 
giận” của thiên nhiên 
hoàn toàn không phải là 
do Thần linh trừng phạt 
như niềm tin trong các 
truyền thuyết 
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Cù lao Câu
b í  ẩ n  v à  đ ộ c  đ á o

Nguyên Trinh

đảo cù Lao câu cách thành 
phố phan thiết khoảng 110 

km hướng đông bắc. cù 
Lao câu nổi Lên giữa biển 

khơi với những dải đá hình 
thù kỳ Lạ, thiên nhiên độc 

đáo và nước biển xanh 
ngắt.

Chèo thuyền 
thúng ra ngắm Cù 
Lao Câu
     Dân gian có câu: 
“Tháng 3, bà già đi 
biển”. Tháng 3 âm 
lịch là thời điểm 
tuyệt đẹp nếu ai có 
ý định ghé thăm 
đảo Cù Lao Câu, 
Bình Thuận. Để ra 
được Cù Lao Câu, 
du khách phải ghé 
qua làng chài Phước 
Thể. Làng chài nhỏ 

ven biển yên bình với 
những dãy thuyền 
thúng lớn nhỏ nối 
dài. Phương tiện này 
sẽ đưa du khách đi 
ra Cù Lao Câu. Mỗi 
chiếc thúng như vậy 
chở được khoảng 5 
người và phải mất 
gần 30 phút mới có 
thể ra tới đảo. Nếu 
du khách nào biết 
chèo thuyền thúng 
hoặc muốn thử 
nghiệm cách chèo 

thuyền thúng thì đây 
là cơ hội tuyệt vời để 
thể nghiệm. Người 
chủ thuyền thúng 
sẽ nhiệt tình chỉ các 
“chiêu” chèo thuyền 
điệu nghệ nếu du 
khách có nhu cầu. 
Đặc biệt, các thuyền 
thúng đều được luồn 
dây và nhờ tàu kéo 
nên du khách sẽ 
không lo bị lật thúng. 
     Di chuyển bằng 
thuyền thúng mang 
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đến một cảm giác thú 
vị riêng biệt bởi du 
khách có thể cảm nhận 
rõ ràng, gần gũi những 
chuyển động của sóng 
nước. Sự bồng bềnh, 
dập dềnh trên những 
con sóng lướt nhẹ 
hoặc có thể bất ngờ 
xoay tròn nếu gặp con 
sóng lớn, nước mặn 
bắn vào mặt tung tóe. 
Mặc dù khí hậu chung 
của Bình Thuận khá 
khắc nghiệt nhưng 
Cù Lao Câu lại không 
có cái hanh hao nắng 
cháy mà thời tiết rất 
dễ chịu. Thuyền thúng 
sẽ đưa du khách dạo 
một vòng quanh đảo 
trước khi cập bờ. Trên 
chiếc thúng xoay xoay, 
khung cảnh của Cù 
Lao Câu cũng chuyển 
động quyến rũ. Khi 
vào gần bờ, du khách 
còn có cơ hội mục kích 
những thảm san hô 
tuyệt đẹp ở những chỗ 
nước nông.

Tròn mắt trước đảo 
quốc đá 
     Biển Cù Lao Câu 
xanh màu ngọc bích, 
tuyệt đẹp dưới nắng 
nhẹ. Nhưng ngạc 
nhiên và ấn tượng với 
du khách nhất có lẽ là 
hàng vạn khối đá nhiều 
hình thù kỳ dị. Nhìn 
từ xa, những khối đá 
này tựa như một bầy 
thú độc đáo với đủ các 
loại lớn nhỏ. Đá nổi 
bật và trơ trọi giữa đảo. 
Thỉnh thoảng, giữa 
những kẽ đá mọc lên 
một vài chùm cây xanh. 
Màu xanh bình thường 
của cây bỗng dưng nổi 

bật và đẹp rực rỡ giữa 
những mỏm đá xám 
màu. Càng đi sâu vào 
đảo, du khách càng bắt 
gặp nhiều tầng, lớp đá 
chồng chất lên nhau. 
Đảo chứa đá nhiều 
hơn đất và thậm chí là 
nhiều hơn cả cát. Thỉnh 
thoảng, xen kẽ giữa 
các vạc đá là những bãi 
cỏ xanh. Điều kỳ lạ là 
Cù Lao Câu ít đất, chỉ 
có một cái giếng nước 
ngọt nhưng cây và cỏ 
nào mọc được trên đảo 
đều rất xanh. 
     Ngoài quần thể đá 
đủ hình dáng, Cù Lao 
Câu còn có những 
hang, khe tự nhiên 
được gọi bằng nhiều cái 
tên như hang Yến, hang 
Ba Hòn, hang Tình 
Yêu, khe Sung Sướng, 

bãi Tắm Tiên, bãi San 
Hô, bãi Cái Suốt. Với 
những du khách ưa 
chụp hình, tạo dáng thì 
các mỏm, vạc đá nơi 
đây là “đạo cụ” tuyệt 
vời có một không hai 
để có bộ ảnh đẹp. 
     Nước biển tại đảo 
xanh và trong vắt. Hệ 
sinh thái biển nhiệt đới 
điển hình với những 
rạn san hô, thảm cỏ 
biển không hề lẩn 
trốn dưới đáy sâu. 
Du khách có thể thỏa 
thích ngắm các loài 
san hô đẹp mắt lộ dưới 
màn nước trong veo đủ 
hình dáng, màu sắc.
     Cù Lao Câu vẫn 
giữ nguyên được vẻ 
đẹp hoang sơ của nó. 
Nhiều đảo nơi đây 
không có tên. Trên đảo 

chỉ có một vài hộ sinh 
sống và bộ đội canh 
giữ biển đảo. Thức 
ăn nơi đây rất tươi 
ngon, được chế biến từ 
nguyên liệu bắt ngay từ 
dưới biển lên. Ngoài ra, 
Cù Lao Câu còn có đặc 
sản dông đất mê hoặc 
những du khách sành 
ẩm thực. 
     Hoang sơ, bí ẩn và 
độc đáo là những ấn 
tượng mà đảo Cù Lao 
Câu để lại cho những 
ai từng đặt chân đến 
đây. Những ai thích 
khám phá vẻ đẹp của 
biển, yêu thích cảm 
giác mạo hiểm thì đảo 
Cù Lao Câu là một sự 
lựa chọn hoàn hảo cho 
chuyến hành trình tìm 
về với nguồn cội của tự 
nhiên hoang dã  
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Capri
h ò n  đ ả o  t r ă n g  m ậ t

Phan Anh

nằm ở ngoài khơi vịnh napoLi của itaLia, hòn đảo 
capri vốn nổi tiếng trên thế giới với nhiều phong 

cảnh đẹp và yên bình, được mệnh danh Là “hòn 
đảo trăng mật” của những cặp đôi mới cưới.
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Capri có diện 
tích khá nhỏ, 
chưa đầy 
11km². Ngoài 

thành phố Capri là khu 
trung tâm của cả đảo, 
Capri còn gồm 2 cảng 
nằm liền kề nhau là 
Marina Piccola (Cảng 
nhỏ) và Marina Grande 
(Cảng lớn) cùng với thị 
trấn Anacapri tọa lạc 
trên những ngọn đồi ở 
phía Tây thành phố. Nhà 
cửa, hàng quán ở đây 
được xây san sát từ bến 
cảng lên đỉnh đồi. Nhìn 
từ xa, thị trấn này giống 
như một bức tranh ấn 
tượng với hai gam màu 
chủ đạo là trắng vôi, cát 
ngà, thỉnh thoảng được 
điểm xuyết bằng những 
gam màu rực rỡ. Nhà ở 
Capri có cấu trúc khá 
đặc trưng: phía trên được 
sử dụng làm không gian 
sống của gia đình, bên 
dưới là nhà thuyền cùng 
quán xá bán hàng phục 
vụ du khách.

     Từ quảng trường lớn, 
du khách đi ngang qua 
công viên Auguste sẽ đến 
đỉnh đồi sát mép biển 
và thấy Faraglioni, một 
trong những thắng cảnh 
đẹp nhất Capri. Ba khối 
đá vôi tự nhiên sừng sững 
trồi lên giữa lòng biển tạo 
cho khung cảnh nơi đây 
trở nên kỳ vĩ. Đẹp nhất 
là lúc hoàng hôn xuống, 
khi cả dải bờ biển với hai 
tảng đá hiện lên phía mờ 
xa, giữa một khoảng chân 
trời tim tím phía sau đầy 
lãng mạn.
     Hai bên đường dẫn 
đến công viên Giardini 
di Auguste là những gian 
hàng bán đồ giải khát với 
thứ nước uống đặc trưng 
của Capri được làm với 
nguyên liệu chính là nước 
chanh và cam cũng như 
rượu Limoncello.
     Du khách có thể đi bộ 
hoặc chọn cáp treo từ bến 
thuyền lên trung tâm thị 
trấn để đến quảng trường 
lớn của Capri. Những con 
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đường quanh thị trấn 
cổ của Capri được lát 
đá dọc theo những căn 
nhà với lối kiến trúc thô 

mộc cổ xưa, đây đó là 
vài giếng cổ có sẵn gàu 
để múc nước. Người 
dân bản địa rất sùng 

đạo, vì thế ở Capri dễ 
dàng thấy những thánh 
đường nho nhỏ, ẩn hiện 
trong những vạt hoa rực 
rỡ đem lại cho du khách 
cảm giác an lành.
     Một địa điểm tham 
quan khác mà du khách 
không thể bỏ qua là 
Grotta Azzura (hang 
Xanh) – hang động 
nổi tiếng nhất ở Ca-
pri. Grotta Azzura có 
lẽ đã được biết đến từ 
thời hoàng đế Tiberius 
(rằng nơi đây được biến 
thành một hồ bơi riêng 
dành cho hoàng đế 
Tiberius, người từng 
trị vì quốc gia từ năm 
27 đến 37 sau Công 
nguyên), nhưng lại bị 
lãng quên một thời gian 
rất lâu, mãi đến thế kỷ 
19 (1826), họa sĩ và nhà 
văn người Đức August 
Kopisch và Ernst Fries 
mới khám phá ra hang 
Xanh này. Từ đó, ngành 
du lịch của Capri càng 
thêm nở rộ. Ngày ngày, 

từng đoàn người kiên 
nhẫn chờ tới lượt mình 
chỉ để qua cửa hang rất 
hẹp vào ngắm thứ màu 
xanh huyền ảo do ánh 
sáng khúc xạ từ dưới 
đáy biển chiếu vào hang 
tạo nên. 
     Vẻ đẹp thanh bình 
mà độc đáo của Capri 
đã khiến nhiều nghệ 
sĩ, họa sĩ và những đại 
văn hào của thế giới 
mê say qua nhiều thế 
kỷ như John Singer 
Sargent, Frank Hyde, 
Norman Douglas, 
August Kopisch, Axel 
Munthe, đặc biệt là 
2 đại văn sĩ Maxim 
Gorky và Graham 
Greene. Đến những 
năm 1950 trở đi, Capri 
được mệnh danh là 
“hòn đảo trăng mật”. 
Có rất nhiều công dân 
quốc tế tìm đến nơi 
này tận hưởng những 
phút giây hạnh phúc 
đặc biệt của những cặp 
vợ chồng mới cưới  
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Ngán
     . . . m à       k h ô n g  n g á n

Vân Hồ

ngán Là tên gọi của một Loại hải Sản vùng biển quảng 
ninh. ngán tươi ngon Lại được chế biến thành nhiều món 
ăn đặc Sắc, khiến nhiều thực khách không khỏi trầm trồ: 

“đúng Là ngán… mà không ngán chút nào”.
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Ngán 
là một 

loài thân mềm, lớn 
hơn nghêu (ngao) một 
chút, vỏ màu trắng, 
sần sùi (không trơn 
như vỏ nghêu) và sống 
sâu dưới bùn tại các 
khu vực cửa sông có 
nhiều rừng ngập mặn. 
Khi ở dưới nước, ngán 
thường thò chiếc xúc 
tu to và dài để thở và 
kiếm thức ăn, mặt nước 
động, sóng sánh là 
ngán chui nhanh xuống 
dưới bùn để trốn kẻ 
thù. Vào mùa ngán, các 

ngư 
dân khai thác ngán 
thường phải lội rất sâu 
dưới bùn mới có thể 
móc được ngán lên. Có 
lẽ vì thế mà loài này có 
tên gọi là ngán chăng? 
     Ngán có thể được 
tìm thấy ở khắp các 
vùng ven biển ba miền 
Bắc – Trung – Nam 
nhưng không ở đâu 
ngán tươi ngon và được 
chế biến thành nhiều 
món ăn đặc sắc như 

ngán Quảng 
Ninh. Gọi là 

ngán, nhưng 
khi món ăn được 

dọn lên thì không mấy 
thực khách có thể bỏ 
qua, không thưởng 
thức. Ngán luộc, hấp, 
nướng, nấu, xào hay 
làm gỏi, cất rượu… đều 
mang đến những hương 
vị khó quên.
     Trong số này, Tạp 
chí Biển sẽ giới thiệu 
tới độc giả ba món đặc 
sản được làm từ ngán 
đã chinh phục rất nhiều 
du khách sành ăn, đó là: 
gỏi ngán, bún xào ngán 
và rượu ngán.
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Gỏi ngán
     Để làm món gỏi, đầu 
tiên người ta dùng bàn 
chải kỳ cọ, đánh sạch hết 
đất cát trên vỏ các con 
ngán trong nước. Chà 
xát, rửa lại nhiều lần cho 
đến khi mình con ngán 
trắng tinh, nước ngâm 
ngán trong veo thì vớt 
ra, để ráo. Sau đó dùng 
dao tách lấy thịt ngán và 
nước trong mình chúng 
được hứng vào một cái 
tô lớn. Thịt ngán tách ra 
được rửa ngay trong tô 
nước ngán này để vừa 
làm sạch ngán mà không 
lại khiến ngán bị nhạt, bị 
tanh. Sau khi rửa sạch, 
vớt ngán ra, để vào cái rổ 
cho róc kiệt nước. Xong 
thì thái chỉ (xắt nhỏ), 
ngang thân ngán trên 
một cái thớt khô, sạch. 
Thái được chừng nào 
thì hớt đưa luôn vào đĩa 
chừng ấy. Ngán có gan 
màu tiết hoặc 
màu 

sẫm, vì thế khi thái chỉ 
nhỏ, trộn đều lại với 
nhau trông đĩa thịt ngán 
có màu đỏ hơi sậm. Tiếp 
đó, bày bên cạnh đĩa thịt 
ngán các loại rau thơm 
như rau răm, rau húng, 
lá sung, hành củ thái lát 
mỏng, lạc (đậu phụng) 
rang xát vỏ, giã nhỏ, 
bánh đa nướng và nước 
chấm pha chanh ớt. Vậy 
là ta có món gỏi ngán.
     Khi ăn, bẻ một miếng 
bánh đa nướng, gắp một 
ít thịt ngán đặt lên miếng 
bánh đa, rồi lạc giã nhỏ, 
rau thơm, hành củ thái 
lát... lấy mỗi thứ một tý 
để tiếp lên trên, sao cho 
thật vừa miếng, cuối cùng 
là rưới chút nước chấm 
pha chanh ớt và thưởng 
thức, du khách sẽ cảm 
nhận được vị ngọt của 
thịt ngán, mùi thơm từ 
các loại rau, chút đậm đà, 

bùi bùi từ nước chấm và 
bánh đa nướng với lạc 
rang. Gỏi ngán uống kèm 
với rượu ngán lại càng 
tăng thêm sức hấp dẫn 
của món ăn. Dư vị của 
trời đất, của đồng và của 
biển cứ quyến luyến mãi 
không thôi.

Bún xào ngán
     Thoạt trông, món bún 
ngán xào nhìn không được 
bắt mắt lắm, bởi bún trắng 
trộn với ngán sẫm màu, 
lại có thêm mộc nhĩ, nấm 
hương và hành lá cũng đều 
là thứ xanh, đen cả. Nhưng 
khi đã nếm thử món bún 
ngán xào thì nó có thể gây 
nghiện bởi hương vị đặc 
trưng, không lẫn với bất cứ 
món nào trên bàn tiệc. 
     Bún dùng kéo cắt ngắn 
độ 5cm, gỡ tơi, để sẵn 
trong một cái đĩa to, sâu 
lòng. Ngán dùng dao tách 

vỏ, hứng lấy nước trong 
mình ngán 

vào tô 
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to, gạt thịt ngán luôn vào 
đó. Tùy vào lượng ngán 
mà cần nhiều bún hay ít. 
Thường thì nửa cân (ký) 
bún cần khoảng 3 lạng 
ngán, nhiều thì tới 5 
lạng. Thịt ngán 
rửa sạch, 
thái chỉ 
(xắt 
nhỏ). 
Nước 
ngán trong 
tô để lắng cặn, gạn 
sang một cái tô khác và 
để riêng. Mộc nhĩ, nấm 
hương ngâm rửa sạch, 
thái chỉ, nhỏ. Hành cắt 
khúc dài khoảng một đốt 
ngón tay… Sau đó đổ thịt 
ngán vào bún, cho vừa gia 
vị, trộn đều. Bắc chảo lên 
bếp, để dầu hoặc mỡ nóng 
già, cho hành vào phi 
thơm rồi đổ bún ngán đã 
trộn vào xào. Tiếp đó, đổ 
mộc nhĩ, nấm hương vào 
xào lẫn. Nếu muốn tăng 
thêm vị nồng đặc trưng 
của ngán, tới khi xào gần 
chín, có thể rưới một ít 
nước mình ngán sạch vào, 
đảo đều chờ tới khi mọi 
thứ chín hẳn. Bắc ra, bày 
lên đĩa, rắc thêm một chút 
hạt tiêu lên trên là có món 
bún xào ngán sẵn sàng 
phục vụ du khách. 

Rượu ngán
     Rượu ngán là một 
trong những đặc sản 
nổi tiếng nhất vùng 
biển Quảng Ninh. Rượu 
ngán mầu hồng, uống 
rất thơm, mát, có tác 
dụng tăng lực. Trong 
các bữa tiệc của gia 
đình, liên hoan hội hè 
với bạn bè, người dân 
vùng biển và nhiều du 
khách đến Quảng Ninh, 
ai cũng muốn thưởng 
thức thứ thức uống độc 
đáo này.
     Rượu ngán muốn pha 
chế ngon phải đảm bảo 
đúng quy trình. Người 
ta rửa sạch con ngán, lấy 
dây chuối khô buộc chặt 

miệng ngán lại rồi cho 
vào một rổ con nhúng 
ngán vào nước lã sạch 
đang sôi khoảng chừng 
30-40 giây, vớt ra để 
nguội, tháo dây ra, đặt 
con ngán quay miệng 
ra phía ngoài, ngón tay 
trỏ làm trụ, ngón cái 
đẩy ngược chiều, vỏ 
con ngán lệch ra rồi 

dùng tay bật hai bên 
vỏ ra, lấy ruột ngán cho 
vào cái ly, rồi đổ rượu 
trắng vào, trộn và dằm 
con ngán với rượu, tùy 
theo người uống mà để 
rượu nhiều hoặc ít. Khi 
bóc vỏ không để nước 
trong con ngán chảy 
ra ngoài, vì nước ngán 
ngọt, mùi vị thơm. Sau 
khi dằm lấy nước, vớt 
cái con ngán ra cho vào 
nồi canh rau hoặc xào 
cũng vẫn có giá trị, tăng 
vị thơm cho bữa ăn.
     Giữa khung cảnh 
trời biển, nước non hữu 
tình, bên bếp lửa hồng, 
cùng với gia đình, bạn 
bè, người thân uống với 
nhau 1 ly rượu ngán, 
nhỏ to tâm sự hay hát lên 
những khúc hát về biển 
cả, quê hương, du khách 
sẽ cảm thấy cuộc sống 
thật đẹp và ý nghĩa 
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Lễ khao lề thế lính

Hoàng Sa
t r i  â n  c á c  h ù n g  b i n h  c ủ a  b i ể n

Đinh Trang

Dân tộc Việt 
Nam anh 
hùng có bề 
dày lịch sử 

hơn 4 ngàn năm dựng 
và giữ nước. Tổ tiên 
người Việt đã vượt 
qua biết bao gian khó, 
thăng trầm để trao cho 

con cháu ngày nay một 
Việt Nam trọn vẹn, 
vững mạnh và giàu có. 
Cùng với những bằng 
chứng có giá trị hiện 
hữu chứng minh chủ 
quyền của Việt Nam tại 
hai quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Sa thì văn 

hóa chính là giá trị vĩnh 
cửu, vô giá nhất tiếp tục 
khẳng định điều ấy. Một 
trong những giá trị văn 
hóa đó chính là Lễ khao 
lề thế lính Hoàng Sa, 
diễn ra vào 16/3 âm lịch 
hàng năm tại huyện đảo 
Lý Sơn, Quảng Ngãi.

dân tộc việt nam từ ngàn đời Luôn ghi 
nhớ câu: “văn hóa còn dân tộc còn”. văn 
hóa Là gia tài vô giá cha ông để Lại. chính 
vì vậy, từ bao đời nay, tại âm Linh tự, đảo 
Lý Sơn, quảng ngãi, “Lễ khao Lề thế Lính 

hoàng Sa” diễn ra thường niên để tưởng 
nhớ những người Lính quên mình giữ 

gìn hai quần đảo máu thịt của tổ quốc: 
hoàng Sa và trường Sa.



VĂN HÓA XÃ HỘI

04 - 2013 | biển | 71

Anh hùng một thuở 
ra đi…
     Theo hầu hết các tư 
liệu lịch sử, đội Hoàng 
Sa xuất hiện từ thời 
chúa Nguyễn. Tiến sỹ 
sử học Nguyễn Nhã cho 
biết: “Tất cả các sách sử 
đều ghi đội Hoàng Sa 
thuộc thời chúa Nguyễn 
nhưng nói một cách 
chung chung. Tuy nhiên, 
có một chi tiết là đội 
Hoàng Sa sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ thì về 
cửa Eo (Thuận An) rồi 
đến thành Phú Xuân để 
nạp chiến lợi phẩm cho 
vua Nguyễn. Vậy, nếu 
đề cập đến Phú Xuân thì 
thời chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên vẫn chưa dời về 
đây. Do đó, có thể đoán 
định rằng đội Hoàng 
Sa ra đời sớm nhất là 

thời chúa 
Nguyễn 
Phúc Lan 
(1635 – 1648). Thời gian 
đầu, đội Hoàng Sa hỗ 
trợ thủy quân ra đảo 
để thu lượm những vật 
dụng của các tàu, thuyền 
bị đắm hoặc các đặc 
sản, vật phẩm của đảo. 
Đến thời Gia Long, đội 
Hoàng Sa cùng với thủy 
quân tiến hành các hành 
động cắm cột mốc, cắm 
bia chủ quyền”. 
     Theo chính sử triều 
Nguyễn, hàng năm, thủy 
quân dưới sự hỗ trợ của 
đội Hoàng Sa bắt đầu đi 
biển từ tháng 3 âm lịch. 
Đây là thời điểm ra khơi 
thuận lợi bởi thời tiết ôn 
hòa. Thủy quân cùng đội 
Hoàng Sa đi tới tháng 
8 âm lịch thì về, nhằm 

tránh những tháng thời 
tiết bất lợi, mưa bão. Thời 
gian này hoàn toàn khớp 
với thời tiết thuận lợi 
mùa đi biển tại Hoàng 
Sa và Trường Sa từ trước 
đến nay. Hoạt động của 
đội Hoàng Sa tới các đảo 
phía Bắc gần Phủ Liêm 
Châu, Hải Nam, Trung 
Quốc, phía Nam tiếp tới 
Côn Lôn, Hà Tiên. Lực 
lượng của đội Hoàng Sa 
không đủ để đi khắp các 
đảo nhưng đội Hoàng 
Sa kiêm quản luôn các 
hoạt động của các đội 
khác. Do vậy, phạm vi 
hoạt động của các đội do 
đội Hoàng Sa kiêm quản 
hoạt động trên khắp các 
đảo ở biển Đông. Đội 
Hoàng Sa sử dụng một 
loại thuyền buồm nhẹ 
và nhanh được thiết kế 
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đặc biệt. Do đó, các thuyền 
này dễ dàng tránh được đá 
ngầm cũng như cập bờ các 
đảo san hô. Loại thuyền này 
cũng thích hợp với hoàn 
cảnh của dân vùng chài 
Sa Kỳ, Cù Lao Ré – tên gọi 
trước đây của đảo Lý Sơn, 
Quảng Ngãi. 
     Mặc dù ra đi lúc thời tiết 
thuận lợi, có tàu thuyền 
thích hợp nhưng những 
chuyến đi của lính đội 
Hoàng Sa luôn tiềm ẩn 
nhiều nguy hiểm. Bởi mỗi 
vùng có thời tiết riêng 
biệt và khó có thể lường 
trước những biến đổi thất 
thường của thiên nhiên. 
Bên cạnh đó, những dải 
đá ngầm ở các đảo luôn là 
cái bẫy đưa đội Hoàng Sa 
vào nguy hiểm. Kèm theo 
đó là những khó khăn về 
nước uống, lương thực, 
thực phẩm trong quá trình 
ra khơi cùng nhiều nguy 
cơ trước những tàu thuyền 

lạ. Chính vì vậy, người lính 
khi ra đi luôn chuẩn bị sẵn 
tâm lý “một đi không trở 
lại”. Trong hành trang của 
họ bao giờ cũng chuẩn bị 
sẵn một đôi chiếu. Giữa 
biển khơi mênh mông, 
nếu có mệnh hệ nào, xác 
của họ sẽ được cuốn bằng 
đôi chiếu, thả xuống biển. 
Nghi lễ “Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa” ra đời chính 
là để tưởng nhớ các hùng 
binh đã hy sinh thân mình 
bảo vệ các quần đảo. 
     Chứng cứ lịch sử và 
phong tục tập quán của 
người dân tại Lý Sơn cho 
thấy, từ đời nhà Nguyễn, 
quy mô kiểm soát và quản 
lý các vùng biển, đảo trên 
biển Đông ngày càng mở 
rộng. Khá nhiều tài liệu 
quan trọng về các hoạt 
động của đội Hoàng Sa 
được lưu giữ trong dân gian 
tại phường An Vĩnh, huyện 
Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Tiễn những hùng binh 
về biển…
     Bồi đắp khắp miền cát 
trắng của Việt Nam bên bờ 
biển Đông là những ngôi mộ 
gió có từ hàng ngàn năm. 
Trong tâm niệm của người 
dân, đó là nơi nương tựa cho 
những hương hồn người 
Việt đã gửi thân mình trong 
lòng biển cả. Nhiều thế kỷ 
trước, những người con đất 
Việt vượt qua mọi sóng gió, 
khai khẩn, mở mang bờ cõi, 
gìn giữ hai quần đảo thiêng 
liêng của dân tộc. Tên tuổi 
và hương hồn của họ đã 
thấm vào Tổ quốc như một 
phần không thể tách rời. 
Họ vẫn luôn được hương 
khói đều đặn hàng năm với 
Lễ khao lề thế lính Hoàng 
Sa. Tập quán ấy là nền tảng 
cho tinh thần yêu nước, ý 
thức gìn giữ quê hương của 
thế hệ đi sau, để xứng đáng 
là những hậu duệ của các 
hùng binh năm xưa.

Thuyền thủy quân thời Nguyễn.
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Tỉnh Quảng Ngãi vừa 
có văn bản gửi Bộ Văn 
hóa – Thể thao và Du 
lịch đề nghị cho ý kiến 
về việc tổ chức Tuần 
văn hóa biển, đảo Việt 
Nam gắn với Lễ khao 
lề thế lính Hoàng Sa. 
Đây là lần đầu tiên 
Quảng Ngãi dự kiến tổ 
chức hoạt động này với 
quy mô cấp tỉnh, gắn 
với Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa, với nhiều 
chương trình văn hóa, 
thể thao sôi nổi diễn 
ra tại huyện đảo Lý 
Sơn và TP. Quảng Ngãi 
vào cuối tháng 4/2013. 
Nhiều năm trước, Lễ 
khao lề thế lính Hoàng 
Sa do các tộc họ trên 
đảo Lý Sơn tổ chức. Tuy 
nhiên, từ năm 2013, 
tỉnh Quảng Ngãi sẽ chịu 

trách nhiệm chính tổ 
chức Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa. Lễ hội bao 
gồm: Đại lễ cầu siêu, lễ 
cáo yết nghinh thần, lễ 
rước vong hồn chiến sĩ 
trận vong Hoàng Sa, lễ 
chánh tế, lễ tạ tại đình 
làng An Vĩnh, lễ tế tại 
Âm Linh tự, liên hoan 
văn hóa thể thao các 
huyện ven biển và hải 
đảo, văn hóa ẩm thực… 
Trước đó, UBND tỉnh 
Quảng Ngãi giao Sở 
VH-TT-DL phối hợp 
với Sở Thông tin - 
Truyền thông lập trang 
thông tin điện tử giới 
thiệu, quảng bá với du 
khách trong và ngoài 
nước về Lễ khao lề thế 
lính Hoàng Sa năm 
2013, bao gồm cả tiếng 
Việt và tiếng Anh.

     Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa được tổ chức 
vào 16/3 âm lịch hàng 
năm tại Âm Linh tự, đảo 
Lý Sơn, Quảng Ngãi. 
Trước khi thi hành lễ 
là những cuộc viếng 
mộ gió như là lời tri ân 
đối với tiền nhân. Nghi 
thức Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa bắt đầu bằng 
việc các bô lão, đại diện 
các hộ tộc khấn vái linh 
hồn tổ tiên và các hùng 
binh. Khi thầy cúng đọc 
thần chú đuổi tà trừ ma 
thì cùng lúc đó là tiếng 
ốc u “gọi quân”. Sau đó, 
các họ tộc tổ chức cuộc 
rước thuyền và hình 
nhân thế mạng ra biển. 
Những chiếc thuyền câu 

(mô hình tượng trưng) 
cùng những hình nhân 
thủy binh hải đội Hoàng 
Sa kiêm quản Trường 
Sa với các vật dụng tùy 
thân lần lượt được thả 
trôi ra Hoàng Sa theo 
con đường mà các hùng 
binh năm xưa đã ra đi 
với tâm niệm tiếp tục 
duy trì truyền thống ông 
cha bám biển, giữ đảo. 
Ông Võ Xuân Huyện, 
Chủ tịch UBND huyện 
Lý Sơn, Quảng Ngãi 
phát biểu: “Mỗi năm vào 
tháng 3 âm lịch, Lý Sơn 
tổ chức Lễ khao lề thế 
lính Hoàng Sa để tưởng 
nhớ ông cha của mình 
trước đây làm nhiệm 
vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây 

cũng là cơ hội cho lớp trẻ 
tìm hiểu truyền thống, 
lịch sử, văn hóa dân tộc 
để từ đó hun đúc ý chí 
vươn lên, tự thân, tự chủ 
và ý chí bảo vệ đất nước”. 
     Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa là giá trị văn hóa 
lịch sử không thể đo đếm, 
thể hiện truyền thống 
uống nước nhớ nguồn, tri 
ân các anh hùng liệt sỹ. Để 
rồi, những đoàn thuyền 
lại không ngừng nối nhau 
đến vùng biển Hoàng Sa – 
Trường Sa, tiếp tục nhiệm 
vụ giữ gìn bờ cõi, biên 
cương thiêng liêng của Tổ 
quốc, xứng đáng với tinh 
thần quả cảm vô song và 
sự hy sinh cao cả của thế 
hệ cha ông đi trước 
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B i ể n  n ó i  g ì  v ề

hạnh       phúc
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Có một triết gia 
nói: “Hạnh 
phúc luôn là 
niềm khát 

khao lớn nhất của con 
người. Tùy vào nhận 
thức của mỗi người, ở tùy 
từng nơi và tùy từng thời 
điểm mà hạnh phúc được 
quan niệm một cách khác 
nhau. Không ít người cứ 
gặp phải bất hạnh triền 
miên nên họ quả quyết 
rằng trên đời này làm gì 
có hạnh phúc. Còn những 
người trẻ thì cứ mơ mộng 
rằng hạnh phúc ở cuối 
con đường mình đang đi. 
Và hằng bao lớp người đi 
gần hết kiếp nhân sinh 
này mà vẫn đuổi theo 
hạnh phúc như trò chơi 
cút bắt: có khi tóm được 
nó thì nó lại tan biến, có 
khi ngỡ mình tay trắng thì 
lại thấy nó hiện về. Mặc 

dù ai cũng mong muốn 
có hạnh phúc nhưng khi 
được hỏi hạnh phúc là gì 
thì phần lớn đều rất lúng 
túng, định nghĩa một 
cách mơ hồ, hoặc mỉm 
cười trong mặc cảm”.
     Tôi cũng vậy, quá 
nửa đời người rồi mà 
vẫn ôm khối nghi lớn: 
“Hạnh phúc là gì? Có 
khi nào mình hạnh phúc 
không?”. Một hôm, tôi 
mang niềm trăn trở ra 
tâm sự cùng Biển:
     - Biển ơi! hãy nói cho 
tôi biết đi, thế nào là 
hạnh phúc? 
     - Anh bạn, có khi nào 
anh cảm nhận được niềm 
vui chưa?
     - Rất nhiều. Còn bé, 
lúc mẹ đi chợ về cho quà 
tôi vui sướng lắm, nhảy 
chân sáo quanh sân. Lớn 
lên, khi đỗ Đại học, tôi 

sung sướng tự thưởng cho 
mình bằng một chuyến đi 
tắm biển cùng đám bạn 
phổ thông. Tốt nghiệp Đại 
học, tôi cũng vui, cùng 
bạn bè nhậu say bí tỷ. 
Nhận được tháng lương 
đầu tiên, tôi vui mừng 
khao hết. Khi lấy vợ, được 
lên chức bố, tôi mừng hơn 
bắt được vàng. Lúc tậu 
được một căn hộ riêng cho 
tổ ấm của mình, tôi hân 
hoan trong niềm vui của 
một kẻ thành đạt. Khi 
được thăng chức tôi sướng 
râm ran nhưng bề ngoài 
cố tỏ ra thật bình thường, 
rằng là mình không có 
ham hố gì về danh lợi… 
Còn nhiều lắm, rất nhiều 
dịp vui làm tôi lâng lâng 
sung sướng, nhưng nói 
thật tình, tôi nghĩ rằng 
hạnh phúc phải là một 
điều gì đó khác cơ. 

     - Anh bạn trẻ ơi! đó 
cũng là một trạng thái 
của hạnh phúc, nhưng 
chỉ là hạnh phúc ngắn 
ngủi khi nhân sinh thỏa 
mãn được nhu cầu thiết 
yếu nào đó của cuộc sống, 
còn gọi là thỏa mãn tâm 
tham cầu. 
     Hạnh phúc khi được 
sống chung với người 
mình yêu thương thường 
không còn nguyên vẹn sau 
đôi ba năm. Hạnh phúc 
lúc tậu được căn hộ riêng 
cho tổ ấm thường kéo dài 
không quá đôi ba tháng. 
Hạnh phúc được thăng 
chức thường bị lãng quên 
sau đôi ba tuần. Hạnh 
phúc khi được ai đó tán 
dương thường tan thành 
mây khói chỉ sau đôi ba 
tiếng. Hạnh phúc lúc được 
mẹ cho quà thường biến 
mất ngay trong chốc lát. 

Phạm Hiển - Vungtau MRCC

Hạnh phúc
luôn là niềm khát khao
lớn nhất của con người.

  nhưng... hạnh phúc
             là gì?
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     Đó chỉ là niềm hạnh 
phúc khi cảm xúc hưởng 
thụ được thỏa mãn, mà 
cảm xúc hưởng thụ thì 
phụ thuộc vào cái tâm 
tham cầu của mỗi con 
người, mà người đời thì 
cái tâm tham cầu là vô 
hạn định, nhưng rủi thay 
nó lại là khắc tinh của 
hạnh phúc, như sáng khắc 
tối, như ngày khắc đêm.
     - Rắc rối quá Biển 
ơi! Con người hiện đại 
chúng tôi bây giờ khác 
xưa nhiều rồi. Này nhé, 
tham cầu giúp con người 
phải động não, phải tư 
duy, phải cạnh tranh. 
Cạnh tranh là động lực 
để phát triển. Sự phát 
triển mọi mặt của xã hội 
đưa đến cho con người 
nhiều tiện nghi để thỏa 
mãn nhu cầu vật chất, 
và một cuộc sống vật 
chất đầy đủ chẳng phải 
cũng làm cho con người 
thêm nhiều điều kiện để 
hạnh phúc đó sao?

     - Từ từ đã anh bạn, 
chúng ta sẽ cùng nhau 
lần tìm dấu vết của hạnh 
phúc, sẽ lôi nó ra khỏi 
bóng tối và nhận diện 
thật chính xác về nó. Bây 
giờ, anh bạn hãy dừng 
suy nghĩ lại, ngồi yên tại 
chỗ, nhìn cảnh vật xung 
quanh và hãy nói cho tôi 
biết, anh bạn đang nhìn 
thấy những gì trước mắt?
Tôi ngơ ngác, chưa hiểu 
Biển định nói gì, nhưng 
vẫn làm theo lời Biển,  
mắt dõi vào khoảng 
không gian trước mặt. 
Một khung cảnh trời nước 
hiện ra vỡ òa trước mắt 
tôi. Trăng mười sáu tròn 
vành vạnh rải ánh vàng 
lung linh trên mặt biển. 
Gió rì rào mơn man vỗ về 
như muốn góp phần làm 
vơi đi những u uẩn, trầm 
uất của nhân sinh. Sóng 
biển trồi lên, ngụp xuống 
nhưng vừa đủ, không làm 
mất đi cảm giác thanh 
bình yên ả.

     - Đẹp quá Biển ơi, tôi 
thốt lên, cảnh vật tuyệt 
diệu như vậy mà sao bây 
giờ tôi mới thấy!
     Biển trầm ngâm:
     - Anh bạn cũng 
chẳng hơn gì những kẻ 
vô tình khác. Biển tôi 
từ bao đời nay đâu có 
sóng, chỉ có nước và vị 
mặn của muối. Sóng là 
do duyên gió tạo nên. 
Ráng vàng lung linh 
huyền ảo chỉ là màu 
sắc giả tạo được phản 
chiếu bởi trăng trên trời 
cao. Mà màu vàng sáng 
của trăng cũng đâu có 
thật. Chỉ là một khối 
khí lỏng được mặt trời 
tạo bóng và nhân gian 
đặt tên trăng rồi thêu 
dệt xung quanh biết 
bao câu chuyện đẹp nên 
thơ, nhưng sự thật đâu 
phải thế! Biển tôi muôn 
đời vẫn thế, chẳng bao 
giờ xấu nên bây giờ có 
khác gì đâu mà anh 
bạn khen đẹp.

     Tôi bất bình cự lại:
     - Sự thật là trước mắt 
tôi, khung cảnh tuyệt 
đẹp! Trên mặt Biển đâu 
chỉ có nước, mà rõ ràng 
từng đợt sóng đang ào 
ạt đùa giỡn; rõ ràng 
có từng luồng gió Biển 
đang ùa tràn, tuy không 
nhìn thấy nhưng tôi 
cảm nhận được trên làn 
da thớ thịt của mình. 
Đúng rồi, Biển nói thế 
thì con người ai chẳng 
như ai, chỉ là một khối 
thịt xương đóng khung 
hình người, vô tri vô 
giác. Không, tôi không 
đồng ý với Biển về cách 
nhìn nhận như vậy! 
Con người chúng tôi 
biết vui, biết buồn, biết 
sướng, biết khổ, biết 
ghen tuông, biết giận 
hờn, biết yêu thương, 
biết căm phẫn, biết phải, 
biết trái, và rất nhiều 
cái biết khác nữa… Mà 
không phải ai cũng giống 
ai đâu nhé, có người 

VMS -  outh



VĂN HÓA XÃ HỘI

04 - 2013 | biển | 77

tốt, người không tốt, có 
người đẹp, người xấu, có 
người cao, người thấp; có 
người khiêm tốn người 
kiêu ngạo; có người thông 
minh và kém thông minh, 
vân vân và vân vân…
     - Ha ha! Ta lại làm anh 
bạn nổi cáu rồi. Người đời 
các anh thường nói “giận 
mất khôn” là đúng đấy. 
Con người các bạn thông 
minh lắm nhưng cũng 
ngu muội làm sao! Các 
bạn sinh ra một đứa con, 
chẳng quản cơ cực nhọc 
nhằn, sẵn sàng hy sinh 
thân mình để nuôi con 
khôn lớn, vậy mà nhiều 
khi chỉ một câu nói của 
nó bị đánh giá là hỗn hào, 
xấc xược, cơn giận đùng 
đùng ở đâu kéo tới, có ông 
bố cầm dao giết con chỉ 
vì không kiềm chế được 
bản thân. Các bạn có thể 
mất cả thập niên để xây 

dựng lên một thành phố 
hiện đại, văn minh, nguy 
nga, lộng lẫy… nhưng chỉ 
trong tích tắc phá hủy nó 
bởi sự ngu dại của một kẻ 
ngông. Hãy ngồi xuống đi 
anh bạn! đừng nghĩ gì cả, 
tư thế ngồi thoải mái, vai 
buông xuôi tự nhiên, mắt 
nhìn thẳng, hít vào thật 
sâu, thở ra thật dài, sau 
khoảng 10 hơi thở như vậy 
anh bạn sẽ lắng lòng trở 
lại, sẽ lấy lại sự bình tĩnh 
vốn có của bản thân, lúc 
này hãy nhìn biển nhưng 
không nghĩ biển xấu hay 
đẹp; hãy lắng nghe biển 
tâm sự nhưng đừng phân 
tích đánh giá phải hay 
trái, tốt hay xấu; hãy hòa 
nhịp tim vào nhịp vỗ của 
sóng biển; hãy hòa nhịp 
thở cùng hơi thở mặn mòi 
muối biển; hãy cảm nhận 
gió biển bằng từng thớ 
thịt làn da của mình; và 

như thế, cứ thế, liên tục, 
liên tục… cho đến khi 
giữa anh bạn và biển có 
khoảng cách giống như 
khoảng cách giữa cái thấy, 
biết của anh bạn với chính 
con người mình, đến lúc 
đó anh bạn sẽ hiểu được 
những tâm sự của Biển về 
hạnh phúc.
     Tôi chợt nhận ra mình 
đã đi quá xa với chủ đề về 
hạnh phúc mà mình đang 
tìm hiểu. Tôi ngồi xuống, 
hít thở và lắng lòng như 
Biển chỉ dẫn. Thật không 
dễ dàng chút nào. Có một 
con khỉ vô hình đang 
nhảy nhót trong tâm thức 
tôi. Mắt nhìn cảnh biển 
nhưng trong tôi hiện lên 
đủ mọi thứ hình ảnh hỗn 
tạp đan xen. Có lúc tôi 
thấy ngoài khơi xa hình 
ảnh của một trận cuồng 
phong, những con tàu cá 
cũ nát như những chiếc 

lá tre vật vờ mong manh 
nương theo chiều sóng; 
những người ngư dân 
gồng mình chịu trận, 
nhưng cũng không cam 
chịu buông xuôi trước 
cơn thịnh nộ của biển. 
Rồi tôi chợt thấy hình 
ảnh của một nạn nhân 
đang ôm can, mắt ánh lên 
niềm hy vọng vào sự giúp 
đỡ từ một đấng thần linh 
nào đó; rồi chợt mê mờ, 
bất lực, mặc cho số phận 
buông trôi theo sóng biển. 
Và nữa, tôi thấy những 
con tàu chiến đang rình 
rập nhau, những chiến 
binh trên đó thay hình đổi 
dạng liên tục, lúc mang 
hình dạng của những anh 
hùng, với khuôn mặt rắn 
rỏi can trường, với ánh 
mắt đầy dũng khí; lúc lại 
có khuôn hình của ma 
quỷ, với đôi mắt đầy dã 
tâm, hoang dại…
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     Bỗng tất cả chợt tan 
biến khi bên tôi nghe 
thấy tiếng thì thầm của 
một đôi tình nhân quanh 
quẩn đâu đây.
     - Chàng trai: Em nhìn 
thấy gì, hãy cho anh biết với!

     - Cô gái: Em nhìn 
thấy một khung cảnh 
tuyệt diệu! Một vùng trời 
nước mênh mang, ánh 
trăng vàng đang nhảy 
nhót tung tăng đùa vui 
cùng sóng biển. Xa xa 

còn có những con tàu 
biển đang neo chờ vào 
cảng. Ánh điện tàu hòa 
cùng ánh trăng tạo nên 
muôn màu huyền ảo. Ôi 
ước gì anh cũng nhìn 
thấy được những hình 

ảnh này thì hạnh phúc 
biết bao! 
     Giọng cô gái đuối dần 
và chợt tắt, thay vào đó 
là tiếng thút thít, nghẹn 
ngào và tiếng vỗ về của 
chàng trai.

     - Chàng trai: Qua lời 
em, anh cũng cảm nhận 
thấy được cảnh đẹp của 
biển đêm trăng rồi, rõ nét 
lắm! Anh còn thấy từng 
đàn cá biển đang giỡn 
chơi cùng sóng. Và còn 
nữa cả những con chim 
biển đang trốn tìm nhau 
xung quanh cột tàu ẩn 
hiện nơi ánh trăng cùng 
ánh điện giao hòa mờ ảo.
     - Cô gái (bỗng to 
tiếng): Đó chỉ là sự tưởng 
tượng, không có thật. 
Cảnh thật nằm bên ngoài 
kia, anh đâu có nhìn thấy 
được. Ông trời bất công 
quá, tại sao lại cướp đi 
của anh khả năng nhìn, 
tại sao lại nhẫn tâm cướp 
đi hạnh phúc của anh, và 
đương nhiên là cả hạnh 
phúc của em nữa!
     Lại khóc, lại nghẹn 
ngào, nức nở. Giọng 
nói chàng trai vang lên 
nhưng thật lạ, đó là âm 
hưởng của giọng nói một 
con người đầy lạc quan 
và tràn trề nhựa sống.
     - Chàng trai: Cô bé 
ngốc nghếch ơi, anh 
không nhìn được, nhưng 
anh thấy được, biết được 
nhiều thứ lắm. Anh 
không những thấy được 

cảnh đẹp của biển trời 
nơi đây mà anh còn thấy 
được người con gái bên 
cạnh anh cũng rất đẹp. 
Một cái đẹp của sự hồn 
nhiên, trong sáng, của 
một tình yêu thương 
trọn vẹn và đầy ắp. Anh 
không trách ông trời 
mà trái lại anh cảm ơn 
số phận đã đem em đến 
và cũng mang theo tình 
yêu thương, lòng nhân 
hậu tới sưởi ấm cuộc đời 
anh. Anh thấy được tình 
yêu lớn mà em dành 
cho anh và điều này khi 
còn sáng mắt anh đâu 
có nhìn thấy. Bây giờ 
anh đang thấy mình là 
người hạnh phúc, và 
anh không đồng ý khi 
em oán trách ông trời 
nhẫn tâm cướp đi hạnh 
phúc của em. Không lẽ ở 
bên anh, em không thấy 
hạnh phúc sao?
     - Cô gái (có vẻ vẫn còn 
giận dỗi): Anh đúng là 
chỉ giỏi nịnh đầm!
     Lời nói của chàng 
trai quả là có sức mạnh, 
nó đưa cô gái từ nơi 
biển đang ầm ầm dậy 
sóng trở lại trạng thái 
êm dịu, nhẹ nhàng, 
mênh mang và yên ả. 
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     Tôi lặng người đi khi 
hiểu rằng chàng trai đó 
bị mù, và chợt nhận thấy 
mình đang hạnh phúc hơn 
chàng trai vì còn có đôi 
mắt sáng. Một dòng tâm 
thức chợt tuôn như suối vỗ 
mạnh vào tâm trí và làm 
tôi tỉnh thức. Tôi còn đang 
sở hữu nhiều thứ để làm 
nên hạnh phúc lắm. Này 
nhé: Tôi hạnh phúc hơn 
người điếc vì còn có đôi 
tai thính nhạy; Tôi hạnh 
phúc hơn những người 
tật nguyền vì còn đủ tay 
chân, thân thể trọn vẹn; Tôi 
hạnh phúc hơn người thất 
nghiệp bởi vì có công ăn 
việc làm ổn định; Tôi còn 
hạnh phúc bởi có khả năng 
học đọc, học viết, học phân 
biệt phải trái, đúng sai, học 
nhìn thế giới qua sách vở, 
phim ảnh, học tri thức của 
nhân loại qua bạn bè, thầy 
cô, đồng nghiệp…
     Vậy là hạnh phúc đâu 
phải chỉ là niềm vui ngắn 
ngủi khi ta được thỏa mãn 
một nhu cầu thiết yếu nào 
đó. Rõ ràng, điều kiện của 
hạnh phúc luôn có mặt, 
nhưng do tâm tham cầu 
khiến ta luôn đuổi hình 
bắt bóng và cái mong, cái 
muốn, cái nghĩ, cái tưởng 

lớn quá, nhiều quá, vô tình 
làm ta quên mất mình 
đang sở hữu nhiều thứ làm 
nên hạnh phúc.
     Tôi nhận thấy mọi thứ 
xung quanh mình dường 
như tan biến chỉ còn biển 
trời hòa trộn cùng khoảng 
không mênh mang... Không 
phải là mơ mà sao tôi lại thấy 
bồng bềnh, như muốn bay 
lên, tan ra, hòa quyện cùng 
mây trời gió biển.
     Bỗng nhiên Biển dậy 
sóng và hỏi:
     - Sao rồi anh bạn, còn 
muốn ta nói thêm điều gì 
về hạnh phúc nữa chăng?
     Tôi vẫn ngồi yên lặng 
lẽ, giữ nguyên trạng thái 
trống rỗng, nhẹ nhàng và 
thanh thản. 
     Biển bật cười sảng khoái 
rồi tiếp tục ầm ầm tung 
sóng. Biển đang vui và hạnh 
phúc bởi ngày hôm nay, 
Biển đã giúp một gã trai trẻ 
cố chấp, biết thực tập buông 
bỏ dần tâm tham cầu đắm 
nhiễm, để cái tôi bé nhỏ 
tan chảy hòa trộn vào trời 
biển, vận hành đồng điệu, 
chia sẻ cùng biển niềm vui 
và hạnh phúc đích thực, 
một hạnh phúc vốn sẵn có 
trong biển, trong ta – Bây 
giờ và ở đây… 
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Nghĩ về Anh, biển Vũng Tàu , 
Ngẩn ngơ ngắm ngọn lửa dầu Paken. 

Nghĩ về người thợ giàn khoan, 
Mùa xuân vẫy gọi, bâng khuâng quê nhà. 

Thương cha, nhớ mẹ, con thơ 
Đêm giao thừa… 

                         phút giao ca… 
                                              lắng lòng… 

Ầm ầm gió Bắc, gió Đông, 
Paken mắt sáng, canh chừng đại dương. 

Mũi khoan xuyên biển … 
                                       dầu lên 

Dặm dài hải lý … 
                                     trào tuôn đất liền . 

Bàn tay chai sạn lấm lem, 
Nụ cười lấp lánh Paken ấm lòng 
Đêm đêm sáng ngọn lửa hồng 

Dòng dầu Tổ quốc... 
                                         chờ mong mỗi ngày. 

 Về Tết muộn… 
                                vội cánh bay… 

Ngày xuân vẫn ấm, 
                                         ngất ngây thợ giàn. 

Bừng nhà ngọn lửa Paken.

                 Ngọn lửaPaken
Thanh Ngọc

VMS -  outh
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Ngàn xưa Biển đã mênh mông
Ngàn xưa Biển đã sâu nông nghĩa tình

Lạc Long Quân gọi bình minh
Khơi nguồn Cõi Mẹ khai sinh bến bờ

Vun trồng cơ nghiệp ông cha
“Tiền rừng bạc biển” quê ta ngàn đời.

Căng buồm vượt sóng ra khơi
Khi qua giông tố khi xuôi bãi cồn
Gió đu nghiêng ngả cánh buồm

Mênh mang trời nước dập dồn sóng xô
Giữa trùng khơi Đảo đợi chờ

Thuyền khơi vịn Đảo bến bờ yêu thương
Chập chùng Biển Đảo quê hương

“Gừng cay muối mặn” vấn vương tình đời
Biển cho bao những mặn mòi

Đảo cho ta những đầy vơi ân tình
Tháp canh sừng sững trung trinh

Tiền đồn biển cả chông chênh sóng cồn.

Biển ru ta khúc mặn nồng
Ta ru Biển khúc bổng trầm ca dao

Biển ru khắc khoải con tàu
Ta ru Biển khúc đu chao bềnh bồng

Biển – Bờ ngàn thuở cha ông
Lòng ta – Lời của non sông vọng về.

Khúc ru

Biển
tình

Việt Hưng
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                 Tâm tình người gác đèn biển

Trường Sa
nhìn từ ngoài khơi vào các đảo nổi, đảo chìm trên 

quần đảo trường Sa, chắc hẳn mọi người Sẽ nhận thấy 
hình ảnh những ngọn hải đăng vươn cao, nổi bật 

giữa biển trời xanh ngắt. ấy vậy mà, những con người 
vừa giữ cho mắt biển đêm đêm tỏa Sáng vừa góp phần 
bảo vệ chủ quyền biển đảo Lại Sống một cuộc đời hết 

Sức thầm Lặng, ít được xã hội biết tới.

Hải Ánh
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Ngọn hải đăng 
với những 
thông số kỹ 
thuật và đặc 

thù báo hiệu mang tính 
quốc tế, được thể hiện 
trên bản đồ và các thông 
báo hàng hải chung của 
thế giới, không những là 
mắt thần của biển, giúp 
cho tàu thuyền qua lại an 
toàn mà còn là cột mốc 
dân sự, góp phần khẳng 
định chủ quyền, quyền 
chủ quyền của quốc gia 
trên biển, đảo. Mọi tàu 
thuyền hành hải trong 
khu vực quần đảo Trường 
Sa đều có thể nhận biết 
đây là vùng biển thuộc 
chủ quyền Việt Nam. Từ 
khi xây dựng, đưa vào 
vận hành và cho đến tận 
bây giờ, những ngọn hải 
đăng vẫn ngày đêm miệt 
mài thắp sáng. Ánh sáng 
đó có được là nhờ những 
con người bền bỉ, kiên 
cường, bám trụ nơi đầu 
sóng ngọn gió, quản lý và 
vận hành đèn biển. Thế 
nhưng, dường như cả đời 
người công nhân gác đèn 
biển chỉ sống trong thầm 
lặng, rất ít người hiểu và 
biết đến những vất vả, 
thiệt thòi, hy sinh của họ. 
Ngay cả chúng tôi, những 
người viết bài này, nếu 
không một lần đi tàu Hải 
Đăng 05 của Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải biển 
Đông và hải đảo, thuộc 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam, ra thăm Trường Sa, 
được tận mắt chứng kiến 
cuộc sống gian khổ, khắc 
nghiệt và lắng nghe những 
tâm sự của người gác đèn 
biển nơi đây, cũng khó mà 
hình dung hết được.

Khó khăn trăm bề
     Do đặc thù của đèn 
biển, những ngọn hải 
đăng thường được xây 
dựng giữa biển khơi 
sóng gió hay chênh vênh 
trên núi cao. Hải đăng 
Trường Sa cũng vậy. 
Ngoài hải đăng Song Tử 
Tây may mắn nằm giữa 
đảo và 4 đèn đặt trên các 
nhà giàn DK1, 9 đèn còn 
lại trên quần đảo Trường 
Sa đều ở sát mép biển 
hoặc trên những cồn 
san hô giữa bốn bề biển 
cả mênh mông. Quần 
đảo Trường Sa lại được 
gọi là “quần đảo bão 
tố”, thường xuyên xuất 
hiện hiện tượng thời 
tiết cực đoan. Đặc điểm 
luồng lạch, địa hình, 
chất đáy cũng nhiều có 
nhiều phức tạp, khác 
hẳn với khu vực ven bờ. 
Hơn nữa, từ đất liền ra 
tới Trường Sa là cả một 
chặng đường dài vất vả.  
Mỗi năm có 5 chuyến tàu 
tiếp tế lương thực, thực 
phẩm ra các đảo nhưng 
trên thực tế, do tàu công 
suất nhỏ, chỉ đi được 
trong điều kiện gió cấp 4, 
cấp 5, trong khi vào mùa 
mưa bão, gió thường ở 
cấp 6, cấp 7, có khi giật 
trên cấp 7, biển động dữ 
dội, nên có những lúc, 
phải 3 – 4 tháng tàu mới 
ra được đảo. 
     Anh Đặng Văn 
Thanh, trạm trưởng 
trạm hải đăng Trường Sa 
Lớn, tâm sự với chúng 
tôi: “Những người gác 
đèn biển Trường Sa 
không những phải chống 
chọi với sóng to, gió 
lớn, điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt mà còn phải 

thường xuyên đối mặt 
với tình trạng khó khăn, 
thiếu thốn về vật chất. 
Anh em gác đèn biển 
vừa phải thay ca bảo trì, 
bảo dưỡng, vận hành hải 
đăng bất kể giông bão, 
vừa phải tự tăng gia sản 
xuất, trồng rau xanh, 
nuôi gà, nuôi heo… để 
cải thiện bữa ăn, đồng 
thời, phải tiết kiệm nước 
ngọt cho những lúc khô 
hạn trên đảo xa. Thế 
nhưng, để một mầm 
xanh nhú lên hay một 
con gà, con heo có thể 
sống được là một cuộc 
đấu trí cam go với thiên 
nhiên. Không ít lần, anh 
em gác đèn biển phải vay 
lương thực của bộ đội để 
cầm cự qua ngày”.
     Ở những đảo chìm, 
cuộc sống của người gác 
đèn biển còn gian truân 
và hiểm nguy hơn. Hải 
đăng nằm một mình 
trên cồn san hô hay bãi 
đá ngầm, bao vây tứ phía 

là biển. Doanh trại bộ 
đội nằm cách xa đèn. 
Những ngày bão gió, anh 
em thường xuyên phải 
ăn đứng, ngủ ngồi. Sóng 
biển dâng cao, tạt ướt hết 
đồ đạc. Trạm hải đăng 
Đá Lát đã bị xuống cấp, 
nghiêng về một bên, khi 
giông tố đến, cả tháp đèn 
rung lắc như có động đất. 
Sự sống của anh em gác 
đèn lúc đó mỏng manh 
như sợi chỉ. Khi chúng 
tôi hỏi: “Các anh có sợ 
chết không?” thì các anh 
bật cười: “Chết thì ai mà 
không sợ chứ. Nhưng 
có khi sống lâu trong 
cái khổ, đối mặt thường 
xuyên với hiểm nguy 
nên cái chết lại không 
còn đe dọa đến mức ám 
ảnh nữa. Thử thách tinh 
thần nhất với người gác 
đèn biển Trường Sa có lẽ 
là nỗi cô đơn của kẻ độc 
hành trong đêm tối và 
nỗi lo lắng khôn nguôi về 
hạnh phúc gia đình”.

Trồng rau xanh cải thiện bữa ăn.
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Kẻ độc hành cô đơn 
     Anh Nguyễn Văn Thu, 
trạm trưởng trạm An 
Bang, tâm sự: “Công ty 
và Tổng công ty rất quan 
tâm, chăm lo đời sống của 
anh em đèn biển Trường 
Sa. Chế độ lương bổng, 
phụ cấp ngày càng được 

nâng lên. Cơ sở vật chất, 
phương tiện truyền thông 
giải trí cũng được đầu 
tư. Tuy nhiên, do khí hậu 
khắc nghiệt lại quá xa đất 
liền và ít được sự quan 
tâm của xã hội nên chưa 
thể xóa hết khoảng cách, 
lấp đầy nỗi cô đơn. Nỗi 

nhớ gia đình, người thân, 
nỗi thèm khát tiếng người, 
thèm khát hơi ấm từ đất 
liền luôn cháy bỏng”. 
     Là lực lượng đông 
thứ hai sau bộ đội hải 
quân đóng trên quần 
đảo nhưng các đoàn 
công tác ra thăm Trường 

Sa thường ít khi ghé 
trạm hải đăng. Các 
phong trào “Góp đá 
xây Trường Sa”, những 
chương trình kết nghĩa, 
biểu diễn phục vụ văn 
nghệ, những lá thư từ 
đất liền cũng không 
dành cho người gác đèn 

biển. Anh Bùi Văn Sơn, 
8 năm công tác tại quần 
đảo, bộc bạch: “Chúng 
tôi thường phải chạy 
sang doanh trại bộ đội 
để được nghe ké, nói 
chuyện ké với các đoàn 
văn công hay các đoàn 
công tác. Có thời điểm, 
quá cô đơn, nhác thấy 
bóng tàu thuyền của ngư 
dân đi qua, chúng tôi 
liền thả xuồng máy chạy 
theo, không phải để mua 
tôm cá mà chỉ để được 
nghe tiếng người nói, 
được biết thêm một chút 
thông tin từ đất liền. 
Sóng điện thoại hiện nay 
đã phủ tới Trường Sa, 
nhưng chỉ hoạt động tốt 
trong điều kiện thời tiết 
bình thường, còn những 
lúc bão tố, chúng tôi 
hoàn toàn bị cô lập giữa 
biển khơi”. 
     Khoảng cách địa lý 
và đặc thù công việc 
còn biến anh em gác 
đèn thành những người 
“chậm” và mang những 
triệu chứng trầm cảm. 
Mọi thông tin đến với 
họ đều là những thông 
tin đi sau và đã cũ. Khi 
sống ở đảo, họ khao khát 
trở về đất liền, thăm gia 
đình, người thân, nhưng 
khi bước lên bờ, họ lại 
say. Cái say của người đã 

sống quá lâu ngoài biển 
để rồi bước đi trên đường 
mà chống chếnh, chao 
đảo như đang ở ngoài 
khơi. Khác với lính đảo, 
đi nghĩa vụ xong là được 
về đất liền, còn những 
công nhân gác đèn biển 
gắn bó gần như cả đời 
với đảo. 9 tháng, có khi 
hơn năm trời, anh em 
mới được về nhà nghỉ 
phép khoảng 3 tháng. 
Rồi cứ thế, quy trình lặp 
lại cho đến khi họ nghỉ 
hưu. Sự thiếu vắng người 
chồng, người cha trong 
thời gian dài khiến nhiều 
gia đình khó giữ được 
hạnh phúc. Tình trạng 
ly hôn hay gia đình trục 
trặc khá nhiều khiến 
chúng tôi không khỏi 
giật mình xót xa, cảm 
thương cho những người 
canh giữ mắt biển nơi 
tuyến đầu của Tổ quốc. 
Giá mà có sự cảm thông 
và thấu hiểu hơn từ phía 
gia đình về công việc, về 
những thiệt thòi, hy sinh 
mà họ phải chịu đựng, 
giá mà có sự quan tâm 
hơn của xã hội, của các 
tổ chức đoàn thể, những 
nỗi đau sẽ bớt đi chăng? 
     Chúng tôi đánh bạo 
hỏi thẳng anh Nguyễn 
Văn Hạnh, trạm trưởng 
hải đăng Tiên Nữ, rằng: 
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     Đó phải chăng là 
bản tuyên ngôn của 
những người gác 
đèn biển Trường Sa, 
là lời hịch tiếp nối 
truyền thống cha 
ông, một lần nữa 
khẳng định chân 
lý: “Sông núi nước 
Nam vua Nam ở/ 
Rành rành định 
phận ở sách trời”. 
Chúng tôi nghe 
trong biển âm vang 
bài ca yêu nước tự 
ngàn đời. Và chúng 
tôi muốn nói rằng: 
“Các anh, những 
người thầm lặng 
canh giữ biển đảo 
quê hương, những 
người thắp lên ngọn 
đèn biển cho tàu 
thuyền hành hải 
an toàn nơi tuyến 
đầu của Tổ quốc, 
các anh không hề 
là những kẻ độc 
hành cô đơn. Biển 
sẽ nói giùm các anh 
và đất liền sẽ ngày 
một thấu hiểu và sẻ 
chia cùng các anh, 
để các anh vượt qua 
gian khó, thử thách, 
tiếp tục hoàn thành 
nhiệm vụ bình dị 
mà cao cả nơi biển 
Đông không ngừng 
sóng dậy” 

“Có bao giờ các anh định 
bỏ nghề không vì cái giá 
phải trả cho công việc 
xem ra khá đắt?” Anh 
trả lời thành thật: “Những 
ai không gắn bó được với 
nghề thì đã bỏ từ lâu rồi. 
Còn chúng tôi thì không. 
Hơn cả công việc mưu 
sinh, chúng tôi còn xem 
đây là trách nhiệm. Chúng 
tôi yêu biển cả, yêu quê 
hương, đất nước, chúng 
tôi thấy mình có nghĩa vụ 
dựng xây và bảo vệ vùng 
trời, vùng biển Việt Nam. 
Chúng tôi đã xung phong 
vào Hải đội tự vệ biển của 
Công ty, trở thành những 
chiến sĩ vệ quốc, sẵn sàng 
chiến đấu, hy sinh để bảo 
vệ sự toàn vẹn lãnh thổ 
thiêng liêng của Tổ quốc”. 
Nói rồi, anh đọc cho 
chúng tôi nghe những vần 
thơ mộc mạc, giản dị mà 
tràn đầy nhiệt huyết:

Hải đăng xây ở Trường Sa
Ấy là cột mốc nước nhà 
dựng nên
Để cho thế giới biết tên
Hải phận nơi ấy - chủ 
quyền Việt Nam
Những người hành hải 
không quên
Đêm nhìn ánh chớp biết 
liền nơi đâu
Để cho tỏ rõ nông sâu
Đã được in ấn ở trên hải đồ

Hải đăng Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa - Việt Nam
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đầu tư tiền tỷ đóng 
mới tàu thuyền, mua 
Sắm ngư cụ hiện đại, 
ngư dân ninh thuận 
đang từng bước cải 
thiện cuộc Sống từ 

những chuyến đánh 
bắt xa bờ.

Hữu Tầm

Ngư dân Ninh Thuận

mạnh dạn vươn khơi

Ninh Thuận 
có hơn 
105 km 
bờ biển. 

Địa phương này được 
đánh giá là một trong 
4 ngư trường trọng 
điểm của cả nước, 
có tiềm năng lớn về 
nguồn lợi thủy sản. 
Trong nhiều năm 

qua, do năng lực tàu 
thuyền hạn chế nên 
khai thác chưa hiệu 
quả. Sản lượng hải 
sản khai thác hằng 
năm chỉ đạt khoảng ½ 
so với khả năng hiện 
có. Nhiều ngư trường 
tiềm năng bị bỏ ngỏ. 
     Sống và bám biển 
hơn 30 năm, ông 

Phạm Văn Loan ở xã 
Cà Ná, huyện Thuận 
Nam, tỉnh Ninh 
Thuận hiểu hơn ai 
hết về những hạn chế 
của thuyền công suất 
nhỏ. 30 năm theo 
nghề nhưng gia đình 
ông lúc nào cũng 
trong hoàn cảnh thiếu 
trước hụt sau. Những 
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chuyến hải trình ngắn 
theo kiểu chiều đi, sáng 
về chỉ thu được lượng 
hải sản ít ỏi. Nhiều lần, 
ông phải đổ bớt hải 
sản tươi giữa biển khơi 
vì thuyền nhỏ, không 
đảm bảo tải trọng lớn. 
Đặc biệt, khi biển vào 
mùa gió, mỗi chuyến ra 
khơi là mỗi lần ông và 
gia đình lo lắng trước 
những con sóng lớn. 
Trăn trở bao nhiêu năm 
nhưng số tiền tích cóp 
không đủ để ông sắm 
một chiếc tàu cá có 
công suất lớn hơn. Năm 
2010, hàng loạt những 
chính sách hỗ trợ ngư 
dân từ Chính phủ được 
triển khai. Ông Loan 

mạnh dạn vay mượn 
từ ngân hàng hơn 3 tỷ 
đồng. Giữa năm 2012, 
ông Loan đã có trong 
tay một chiếc tàu có 
công suất 450 mã lực 
cùng trang thiết bị, ngư 
cụ hiện đại gần 3,5 tỷ 
đồng. Mùa đi biển năm 
nay, ông Loan vô cùng 
phấn khởi yên tâm 
đánh bắt hải sản dài 
ngày trên những ngư 
trường ở vùng biển xa: 
“Tôi và các anh em đi 
ghe lớn thấy yên tâm 
hơn nhiều. Ghe lớn 
thoải mái hơn ghe nhỏ, 
không lo rung lắc, mưa 
dột, có chỗ ăn, chỗ ngủ 
an toàn để ra khơi xa, 
tìm thêm nhiều luồng 
cá mới”. 
     Ông Phạm Văn Loan 
chỉ là một trong nhiều 
hộ ngư dân quyết tâm 
làm giàu từ biển bằng 
cách đầu tư tàu thuyền 
đánh cá công suất lớn 
ở xã Cà Ná và Phước 
Diêm. Đây là hai địa 
phương có nhiều tàu 
thuyền công suất lớn 
nhất của tỉnh Ninh 
Thuận. Tính đến nay, 
Cà Ná và Phước Diêm 
đã có tổng cộng trên 
500 tàu công suất lớn. 
Hai năm trở lại đây, hai 
địa phương này mang 
về cho Ninh Thuận từ 
25.000 tấn đến 30.000 
tấn hải sản, chiếm ½ 
sản lượng khai thác của 
toàn tỉnh. Nhờ sự đầu 
tư đó, đời sống của ngư 
dân nơi đây cũng được 
cải thiện đáng kể. Ông 
Nguyễn Hữu Ái, Phó 
chủ tịch Hội nghề cá 
tỉnh Ninh Thuận cho 
biết ngoài những nỗ 

lực của các hộ gia đình 
thì sự tiếp vốn từ Ngân 
hàng Nông nghiệp và 
các ngân hàng khác 
chính là điều kiện thuận 
lợi để bà con ngư dân 
mạnh dạn vay vốn đầu 
tư vươn khơi. Số lượng 
tàu cá tăng, sản lượng 
hải sản khai thác được 
tăng, đời sống ngư dân 
sung túc hơn. 
     Hiện tại, Ninh Thuận 
có gần 2.600 tàu thuyền 
đánh bắt hải sản các 
loại. Tổng công suất gần 
200 ngàn mã lực. Trong 
đó, trên 700 tàu thuyền 
có công suất từ 90 mã 
lực đến 630 mã lực, 
chiếm khoảng 30% tàu 
thuyền toàn tỉnh. Thực 
hiện chủ trương vươn 
khơi bám biển, bình 
quân mỗi năm, ngư 
dân Ninh Thuận đóng 
mới trên dưới 30 tàu có 
công suất trên 250 mã 
lực; đồng thời nâng cấp 
hàng trăm chiếc khác. 
Ngư cụ hiện đại được 
tăng cường. Ngư dân 
chủ động ra khơi xa tìm 
luồng cá mới. 
     Bên cạnh đó, những 
năm gần đây, các địa 
phương ven biển ở 
Ninh Thuận đã chú 
trọng thành lập các tổ, 
đội đoàn kết khai thác 
trên biển. Mô hình 
này phát huy được 
sức mạnh của tập thể 
trong việc tìm kiếm 
ngư trường, thị trường; 
hỗ trợ khai thác, vận 
chuyển; tiếp tế nhiên 
liệu, lương thực, thực 
phẩm và các nhu yếu 
phẩm ngay trên biển 
mà không phải vào bờ. 
Nhờ đó, chi phí mỗi 

chuyến ra khơi giảm 
đáng kể. Vấn đề an 
toàn trong khai thác 
cũng được đảm bảo. 
Đến nay, toàn tỉnh đã 
có 41 tổ, đội đoàn kết 
với 187 tàu.  
     Mục tiêu đến năm 
2015, Ninh Thuận sẽ 
có từ 200 đến 250 tàu 
công suất lớn, tham 
gia khai thác xa bờ. Để 
thực hiện mục tiêu đó, 
tỉnh đang tích cực đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính; thực hiện đầy đủ 
và kịp thời các chính 
sách hỗ trợ tàu thuyền 
của Chính phủ đến 
tận tay ngư dân; tăng 
cường phát triển nội 
lực của những hiệp hội 
nghề cá tại cơ sở, tiếp 
tục tận dụng hiệu quả 
trước mắt từ việc vươn 
khơi xa khai thác hải 
sản cục bộ. 
     Với sự hỗ trợ của 
tỉnh cùng những nỗ lực, 
quyết tâm của ngư dân, 
hy vọng rằng chiến lược 
xây dựng đội tàu công 
suất lớn đánh bắt xa bờ 
của tỉnh Ninh Thuận sẽ 
mau chóng thành hiện 
thực, đóng góp đáng kể 
vào sự phát triển kinh tế 
biển của cả nước 
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tại hội nghị chuyên đề về quy 
hoạch, quản Lý khai thác cảng 

biển và LogiSticS, tổng thư ký 
hiệp hội cảng biển việt nam (vpa) 

hồ kim Lân cho biết, trước khi 
nghĩ tới việc đầu tư phát triển 

cảng mới, cần đảm bảo tính 
đồng bộ trong quy hoạch phát 

triển cảng biển với quy hoạch 
giao thông cầu đường, Luồng 

Lạch ra vào cảng... 
phóng viên Tạp chí Biển đã có 
dịp phỏng vấn ông về những 

vấn đề xung quanh khuyến 
nghị này.

Hùng Mạnh

P h á t  t r i ể n  c ả n g  b i ể n    
cần Đồng bộ

Ông Hồ Kim Lân - Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA).

?Thưa ông, khuyến 
nghị của ông được 
đưa ra hẳn phải 

dựa trên những cơ sở 
thực tế khách quan và 
chủ quan mà sau nhiều 
năm gắn bó với nghề 
ông mới rút ra được?

!     Yêu cầu đảm bảo 
tính đồng bộ trong 
quy hoạch phát 

triển cảng biển với quy 
hoạch giao thông và các 
quy hoạch phát triển 
khác là điều kiện cần 
thiết mà ai cũng nhận 

biết được. Tuy nhiên, 
giữa việc nhận biết và 
việc thực hiện trên thực 
tế lại có sự khác nhau 
bởi nhiều nguyên nhân 
cả chủ quan lẫn khách 
quan. Khuyến nghị của 
tôi nói riêng và VPA 
nói chung được đưa ra 
dựa trên các phân tích, 
đánh giá những việc 
làm được và chưa làm 
được với mong muốn 
hệ thống cảng biển Việt 
Nam sẽ phát triển tốt 
và hiệu quả hơn trong 
tương lai.

?Một trong những 
nguyên nhân kìm 
hãm sự phát triển 

của cảng biển là sự 
không đồng bộ về hạ 
tầng giao thông. Xin 
ông phân tích sâu hơn 
nhận định này?

!     Đơn giản là hoạt 
động của cảng 
biển dựa trên mục 

tiêu tăng năng suất/
sản lượng thông qua 
cảng bằng giải phóng 
tàu-hàng nhanh, góp 
phần làm giảm giá 

thành vận chuyển, 
đẩy nhanh tốc độ 
luân chuyển hàng 
hóa xuất nhập khẩu, 
trong đó có tốc độ 
giao nhận hàng hóa 
trong nội địa từ/đến 
cảng. Tính không 
đồng bộ về hạ tầng 
giao thông làm tăng 
chi phí, thời gian 
luân chuyển hàng 
hóa là nguyên nhân 
kìm hãm sự phát 
triển thương mại nói 
chung và cảng biển 
nói riêng.
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?Thời gian qua, theo 
đánh giá của nhiều 
chuyên gia, hệ thống 

cảng biển Việt Nam 
phát triển manh mún, 
nhỏ lẻ và lạc hậu, đầu 
tư dàn trải nên hiệu 
quả chưa cao. So sánh 
một cách ví von thì 
là “đông nhưng chưa 
mạnh”. Thực tế thì thế 
nào, thưa ông?

!     Trong chừng mực 
nhất định, đánh giá 
nêu trên chỉ đúng một 

phần và có thể được lý 
giải theo nhiều nguyên 
nhân chủ quan và khách 
quan. Không thể phủ 

nhận được thành quả 
vượt bậc đã đạt được 
của ngành và của từng 
địa phương, từng doanh 
nghiệp để có được hệ 
thống cảng biển như 
hiện nay, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu phát triển 
kinh tế quốc gia và mở 
ra nhiều triển vọng lớn 
về phát triển kinh tế 
biển. Gần đây, tư duy đã 
có thay đổi theo hướng 
mở với mục tiêu cạnh 
tranh quốc tế, thì nhìn 
lại, chúng ta cho rằng 
nếu chúng ta biết phối 
kết hợp liên ngành, liên 
tỉnh, hạn chế cạnh tranh 
nội bộ để hướng đến 

cạnh tranh quốc tế bằng 
sức mạnh tổng hợp, có 
nhiều khả năng chúng 
ta đã đạt được hiệu quả 
đầu tư tốt hơn từng nơi, 
từng lúc. Điều này chưa 
thể khẳng định được 
nếu xét đến các điều 
kiện cụ thể mang tính 
khách quan:
• Các dự án cảng lớn cần 
có vốn đầu tư lớn và nhà 
đầu tư cần có đủ lượng 
hàng theo nhu cầu thị 
trường và nhiều điều 
kiện khác nữa để đảm 
bảo khả năng thu hồi 
vốn và có lãi. Quyết định 
đầu tư tùy thuộc vào 
từng nhà đầu tư, không 

phải là mong muốn của 
xã hội, của Chính phủ, 
nhất là trong điều kiện 
ngân sách eo hẹp có 
được dành cho nhu cầu 
đầu tư này.
• Tình trạng thiếu vốn 
đầu tư ảnh hưởng đến 
việc xây dựng các hành 
lang giao thông kết nối 
giữa các vùng miền, 
tạo điều kiện cho đầu 
tư cảng biển được tập 
trung hơn. Kết cấu hạ 
tầng giao thông trên bộ 
không theo kịp nhu cầu, 
chưa tạo động lực, định 
hướng cho sự phát triển 
được xem là nguyên 
nhân chính dẫn đến 
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tình trạng phát triển 
cảng manh mún trong 
thời gian qua. 
• Nhu cầu cấp bách của 
từng địa phương để 
đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế, đảm bảo 
an sinh xã hội của địa 
phương mình, nhất 
là những vùng miền 
có nhiều khó khăn, 
không cho phép chính 
quyền chờ đợi quá 
lâu. Những gì có thể 
làm được trong điều 
kiện cho phép thì phải 
tiến hành và cơ quan 
thẩm quyền phải xét 
duyệt nếu không có 
giải pháp tốt hơn thay 
thế. Tình trạng manh 
mún trong phát triển 
cảng biển theo nhu 
cầu địa phương cũng 
tương tự như xây dựng 
nhà ở theo nhu cầu và 
thu nhập của người 
dân. Một khi thu nhập 
bình quân đầu người 
còn thấp thì phải chấp 

nhận những bước quá 
độ vì không có điều 
kiện bứt phá với nguồn 
lực lớn như những 
nước giàu. 
     Tuy nhiên, trong 
cùng một khu vực cảng 
biển (Hải Phòng, TP. 
Hồ Chí Minh), việc cho 
phép hình thành quá 
nhiều cảng biển hoặc 
dịch vụ nhỏ lẻ theo cơ 
chế xin-cho, cạnh tranh 
với nhau bằng cách 
giảm giá quả là một 
thực tế và là nguyên 
nhân chủ quan đã có 
thể khắc phục được. 
     Bên cạnh đó, vấn đề 
phối kết hợp liên ngành, 
liên tỉnh trong quy 
hoạch và thực hiện quy 
hoạch phát triển cảng 
biển đã, đang và sẽ còn 
là trở ngại lớn cho mục 
tiêu phát triển cảng biển 
nhanh và có hiệu quả 
nhất lên tầm cao mới, 
cạnh tranh được với 
bên ngoài.

?Liệu đó có phải là 
nguyên nhân chính 
dẫn đến việc VPA 

gửi kiến nghị lên Chính 
phủ và các cơ quan chức 
năng nhằm hạn chế 
việc đầu tư thêm cảng 
biển nhỏ lẻ của các địa 
phương trong cả nước?

!     Đây không phải là 
nguyên nhân chính 
như đã trình bày ở 

trên và VPA không kiến 
nghị hạn chế việc đầu 
tư thêm cảng biển nhỏ 
lẻ của các địa phương 
trong cả nước mà chỉ 
trình bày các nguyên 
nhân dẫn đến tình 
trạng phát triển cảng 
nhỏ lẻ, phân mảnh. Giải 
pháp chính để khắc 
phục tình trạng này là 
kết cấu hạ tầng giao 
thông, đặc biệt là giao 
thông hành lang, kết nối 
liên tỉnh, liên vùng phải 
đi trước một bước để 
tạo điều kiện cho cảng 

biển phát triển được tập 
trung, có quy mô lớn, 
hiện đại và đạt hiệu quả 
đầu tư cao hơn, tiếp 
nhận và khai thác được 
tàu lớn hơn, góp phần 
làm giảm giá thành cho 
hàng hóa xuất nhập 
khẩu, tiến đến cạnh 
tranh thu hút thêm 
hàng trung chuyển 
trong khu vực.

?Để hệ thống cảng 
biển thực sự trở 
thành động lực phát 

triển kinh tế biển, dưới 
góc nhìn của một người 
nhiều năm gắn bó với 
ngành Hàng hải, theo 
ông, chúng ta cần phải 
triển khai ngay những 
công việc gì?

!     Trên cơ sở cụ thể hóa 
và thực hiện vai trò 
của Nhà nước trong 

việc hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định 
hướng XHCN và đối 
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chiếu với những thành 
tựu và tồn tại, bất cập 
hiện nay trong lĩnh vực 
phát triển cảng biển, 
có thể hình dung có 
rất nhiều công việc cần 
làm. Tuy nhiên, trước 
tiên cần đánh giá, nhìn 
nhận đúng hiện trạng 
để có định hướng, mục 
tiêu, kế hoạch tháo gỡ 
khó khăn, bất cập hiện 
có, hướng đến mục tiêu 
phát triển cảng biển 
nhanh, hiệu quả và bền 
vững trong thời gian 
tới. Một khi đã thống 
nhất được những nội 
dung trên thì từng 
ngành, địa phương và cả 
từng doanh nghiệp tự 
khắc sẽ có giải pháp phù 
hợp nhất cho mình, hài 
hòa với lợi ích chung 
của quốc gia bằng 
những công việc cụ thể 
cần triển khai.

     Riêng về nội dung 
đảm bảo tính đồng bộ 
trong quy hoạch phát 
triển cảng biển thì điều 
kiện tiên quyết là khả 
năng phối kết hợp liên 
ngành, liên vùng theo 
mục tiêu dài hạn (có thể 
trên 50 năm) dựa trên 
thông tin đầy đủ và có 
chất lượng cao, theo 
định hướng phát triển 
của Chính phủ. Điều 
kiện chưa được xem xét 
kỹ cho đến nay là tính 
khả thi trong việc thực 
hiện quy hoạch, trong 
đó có đơn vị chịu trách 
nhiệm chung và giải 
pháp có hiệu quả để tạo 
và cân đối nguồn vốn 
thực hiện quy hoạch. 
Tại nhiều nước, mô 
hình chính quyền cảng 
và cơ chế đổi đất lấy cơ 
sở hạ tầng đáp ứng được 
yêu cầu này.

     Trên thực tế luôn 
luôn có sai biệt giữa kế 
hoạch và điều kiện thực 
tế cũng như những khó 
khăn trong việc cân 
đối giữa nhiều nhu cầu 
khác nhau trong điều 
kiện nguồn lực hạn chế. 
Cảng biển cũng chỉ là 
một tiểu ngành trong 
hệ thống giao thông 
quốc gia. Đồng bộ hóa 
quy hoạch, kế hoạch 
phát triển chung để 
phát triển nhanh và bền 
vững trong điều kiện 
hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu rộng quả 
là một quá trình tiến 
hóa khó lường, bị chi 
phối bởi nhiều yếu tố, 
điều kiện chủ quan và 
khách quan. Tiềm năng 
phát triển còn lệ thuộc 
vào khả năng ứng phó, 
thích nghi của toàn bộ 
hệ thống trước những 

tác động bên ngoài. 
Kinh nghiệm cho thấy 
cảng biển Việt Nam nói 
riêng, tuy đã trải qua 
nhiều khó khăn và thách 
thức không nhỏ nhưng 
đã thích nghi tốt và có 
nhiều thành quả trong 
lĩnh vực phát triển và 
hội nhập. Nếu tập hợp 
được sức mạnh chung 
và thực hiện quy hoạch 
phát triển cảng trọng 
điểm có hiệu quả, Việt 
Nam còn có nhiều điều 
kiện thuận lợi khác để 
phát triển hệ thống cảng 
biển lên quy mô quốc tế, 
cạnh tranh được với các 
cảng khác trong khu vực 
về hàng trung chuyển, 
thực hiện thành công 
Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020.

Trân trọng cảm ơn 
những chia sẻ của ông!



VMS -  outh

92 | biển | 04 - 2013

Phục hồi

San hô
ở  C ù  L a o  C h à m

Nam Nguyễn

trước nguy cơ San hô tại cù Lao chàm, quảng 
nam có nguy cơ Sụt giảm, ban quản Lý khu bảo tồn 
biển cù Lao chàm đã tích cực phối hợp với viện hải 
dương học, tp. nha trang tiến hành phục hồi rạn 

San hô tại đảo.
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Đảo Cù Lao 
Chàm vốn 
có quần thể 
san hô khá 

phong phú. Tuy nhiên, 
trong những năm gần 
đây, từ kết quả thăm dò, 
nghiên cứu của cơ quan 
chức năng, các rạn san 
hô tại đảo đang ở trong 
tình trạng suy giảm về 
độ phủ, diện tích phân 
bố. Một số quần thể rạn 
sinh vật độc đáo biến 
mất, trong đó có nhiều 
loài giá trị về kinh tế. 
Chính vì vậy, Ban quản 
lý Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm đã nhờ đến 
sự hỗ trợ của Viện Hải 
dương học, TP. Nha 
Trang, Khánh Hòa để 
bảo vệ và phát triển các 
rạn san hô tại đây. 
     Tham gia công tác 
phục hồi san hô lần này 
gồm các nhân viên của 
Khu Bảo tồn và một 
số ngư dân trong cộng 
đồng Cù Lao Chàm có 
kinh nghiệm trong việc 

lặn biển. Chương trình 
Nghiên cứu ứng dụng 
công nghệ phục hồi san 
hô cứng tại một số khu 
bảo tồn trọng điểm của 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn được 
thực hiện. Các chuyên 
gia Viện Hải dương học 
đã tiến hành đào tạo 
cho cán bộ ở Ban Quản 
lý Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm phương pháp 
nhận diện và phục hồi 
tổn thương san hô cứng. 
Các kỹ thuật được ứng 
dụng bao gồm tách tập 
đoàn “bố mẹ” tại vùng 
cho, nuôi cấy tập đoàn 
“con” tại vùng nhận, 
bảo quản, kiểm tra 
độ tăng trưởng. Tiến 
sĩ Nguyễn Văn Long, 
Trưởng phòng Nguồn 
lợi thủy sinh, Viện Hải 
dương học cho biết: 
“Trên kinh nghiệm của 
mình, Viện Hải dương 
học đã triển khai phục 
hồi ở một số nơi và hiện 
nay về mặt công nghệ 

cũng nắm bắt tương đối 
chắc chắn. Chúng tôi 
đến đây làm với Khu 
Bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm nhằm chuyển 
giao kỹ thuật phục hồi 
này đến cho cán bộ của 
Khu bảo tồn để anh em 
tiếp nhận kỹ thuật và 
công nghệ, sau này tiếp 
tục triển khai phục hồi 
các rạn san hô ở quy mô 
lớn hơn”. 
     Việc phục hồi rạn san 
hô có nhiều mục đích. 
Một là giảm thiểu những 
tác động bất lợi đối với 
các rạn san hô. Hai là 
góp phần cải thiện các 
vùng rạn bằng cách 
làm gia tăng độ phủ của 
san hô, gia tăng giá trị 
bền vững cho san hô, 
tái phục hồi và tạo môi 
trường ổn định cho sự 
phát triển của quần thể 
sinh vật rạn. Ba là cải 
thiện chất lượng hệ sinh 
thái san hô, bảo tồn đa 
dạng sinh học và phục 
hồi nguồn lợi tự nhiên. 



VMS -  outh

94 | biển | 04 - 2013

     Sau quá trình khảo 
sát, đoàn công tác đã 
chọn các khu vực Rạn 
Mè, Bãi Tra và Bãi Nần 
thuộc Hòn Lao để tiến 
hành xây dựng các vườn 
ươm san hô tạo nguồn 
giống. Đây là những vị 
trí đảm bảo được điều 
kiện hữu sinh và vô sinh 
thích hợp cho sự phát 
triển của san hô và có 
độ sâu từ 6-12 mét cùng 
với nền đáy cứng. 
     San hô phát triển 
theo 7 dạng: dạng khối, 
dạng trụ, dạng phủ, 
dạng cành, dạng lá, 
dạng phiến và dạng 
sống tự do. Tất cả các 
dạng này có thể phân 
mảnh bằng cách sử 
dụng búa và đục, miễn 

là chúng thuộc các loài 
phù hợp. Từ những 
đặc điểm này, các nhà 
chuyên môn tách các 
mẫu san hô ở các tập 
đoàn lớn từ nơi khác 
và mang đến vườn 
ươm hoặc nơi phục hồi. 
Những mẫu san hô này 
sẽ được cố định vào giá 
bám và đặt ngoài nền 
đáy tự nhiên cho đến 
khi hình thành được 
đĩa bám hay tạo nhánh. 
Hiệu quả của việc bảo 
vệ vườn ươm hay rạn 
san hô phục hồi sẽ 
mang lại giá trị tích cực 
trong bảo vệ môi trường 
hệ sinh thái biển. 
     Ngư dân là những 
người thường xuyên trực 
tiếp khai thác thủy sản, 

có quan hệ mật thiết tới 
công tác bảo vệ và gầy 
dựng hệ thống san hô 
phát triển tốt. Chính vì 
vậy, tầm nhận thức và 
sự hỗ trợ từ cộng đồng 
địa phương thật sự quan 
trọng cho việc cải thiện 
rạn san hô về lâu dài. 
Quá trình tuyên truyền 
đến cư dân địa phương 
đã có hiệu quả khi người 
dân nắm được các quy 
trình cơ bản để bảo vệ 
san hô, bảo vệ nguồn 
lợi thủy sản. Ông Trần 
Xá, ngư dân ở Cù Lao 
Chàm, chia sẻ: “Tôi là 
người dân ở đây, tham 
gia vào quá trình cải 
tạo san hô là cần thiết. 
Chúng tôi hiểu rằng các 
rạn san hô là nơi cư ngụ 
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của cá, tôm.... Rạn san 
hô phát triển tốt thì khi 
ấy con cá, con tôm mới 
tới ở nhiều, bà con ngư 
dân mới đánh bắt được 
mùa bội thu”. 
     Từ những thành 
công này, Ban Quản lý 
Khu Bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm đã tiếp nhận 
sự chuyển giao công 
nghệ và tiếp tục mở 
rộng các điểm phục hồi 
rạn san hô, nhằm góp 
phần bảo tồn nguồn 
tài nguyên thiên nhiên 
và phát triển kinh tế 
biển một cách ổn định 
và lâu dài. “Chúng tôi 
phát hiện ra những điểm 
trầm tích, và sau đó xây 
dựng vườn ươm. Chúng 
tôi hy vọng, với công 

trình này, chúng tôi có 
thể khôi phục lại vạc san 
hô thu hút cá tôm, đồng 
thời có thể tạo ra nhiều 
tập đoàn san hô mới 
mang lại lợi nhuận kinh 
tế cao” - Bà Trần Thị 
Hồng Thúy – Giám 
đốc Khu bảo tồn biển 
Cù Lao Chàm cho biết. 
     Hiện nay, ở Cù Lao 
Chàm, áp lực của hoạt 
động du lịch đối với các 
rạn san hô ngày càng 
tăng. Vì vậy, việc tạo 
ra một số khu vực mới 
với sự can thiệp của 
các giải pháp phục hồi 
ở những khu vực rạn 
suy thoái sẽ góp phần 
đa dạng hóa các loại 
hình dịch vụ, gia tăng 
nguồn lợi thủy sản và 

góp phần cải thiện chất 
lượng môi trường. Đây 
là việc làm hết sức cần 
thiết và ý nghĩa, cần 
được nghiên cứu, nhân 
rộng và phát huy tại các 
vùng biển chứa san hô 
trên cả nước 

Cù Lao Chàm bao gồm 
hệ thống 8 đảo lớn nhỏ với 
tổng diện tích khoảng 15,5 
km2, cách trung tâm TP. 
Hội An 18km, có khoảng 
3.000 cư dân sinh sống. 
Hiện Cù lao Chàm còn 
bảo tồn gần như nguyên 
vẹn hệ sinh thái biển gồm 
950 loài thủy sinh vật, 
trong đó có nhiều loài cá, 
san hô quý hiếm…
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Thách thức của        
biến đổi khí hậu

trong phát triển kinh tế biển

Tác động BĐKH 
trên cả nước 
     Các số liệu ghi nhận 
xu hướng tăng nhiệt độ 
ở cả 3 miền, với mức 
tăng từ 0,5 đến 1°C 
trong vòng một thế kỷ 
qua. Đi cùng với tăng 
nhiệt độ, lượng mưa 
trung bình hàng năm 
tăng không đáng kể, 

nhưng tần suất cũng 
như lượng mưa hàng 
tháng thay đổi. Mùa 
mưa có lượng mưa tăng 
cao, mùa khô lượng 
mưa giảm đi dẫn tới 
các sự kiện thời tiết bất 
thường có xu hướng 
tăng lên. Việt Nam đã 
và đang chịu ảnh hưởng 
BĐKH, thiên tai, bão 

lụt, hạn hán đã diễn 
ra khốc liệt hơn trước. 
Theo mô hình dự báo 
BĐKH dựa trên các 
kịch bản phát thải khí 
nhà kính toàn cầu ở 
3 mức: mức thấp (B1), 
trung bình (B2) và cao 
(A2, A1FI), trong đó 
Việt Nam ưu tiên và lấy 
kịch bản trung bình làm 

Minh Đăng

mới đây, ngân hàng 
phát triển châu á 

(adb) đã đưa con Số 
cảnh báo, trong 50 
năm qua, nhiệt độ 
trung bình tại việt 

nam tăng 0,70c, mực 
nước biển dâng 

20cm. dự  báo đến 
năm 2100, nhiệt độ 

trung bình ở nước 
ta Sẽ tăng cao từ 

1,2 - 2,50c; mực nước 
biển dâng tương 
ứng từ 38 - 55cm. 

nhìn nhận thực tế 
những nguy cơ đó, 
chính phủ việt nam 
và các địa phương 

ven biển, trong 
đó có bà rịa-vũng 
tàu đã và đang có 
nhiều nỗ Lực ứng 

phó, ngăn chặn 
thực trạng biến đổi 

khí hậu (bđkh).
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Băng ở hai cực tan nhanh do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu.

định hướng, BĐKH sẽ 
ảnh hưởng đến Việt Nam 
theo những xu hướng 
sau: Giảm mưa dông; 
Giảm sương mù; Hạn 
hán tăng cả về tần suất và 
cường độ; Mùa lạnh thu 
hẹp; Bão tăng về tần suất, 
nhất là vào cuối năm và 
ảnh hưởng đến các tỉnh 
Nam Trung Bộ. Theo đó, 
nhiệt độ sẽ tăng đáng kể 
ở các khu vực Tây Bắc, 
Đông Bắc và cao nguyên 
Trung Bộ. Trong mùa 
mưa, lượng mưa sẽ tăng 
đáng kể ở các khu vực 
Bắc Trung Bộ và Nam 
Trung Bộ. Vào nửa sau 
thế kỷ XXI, Đồng bằng 
sông Cửu Long sẽ chịu 

ảnh hưởng trực tiếp và 
khốc liệt do nước biển 
dâng. BĐKH ảnh hưởng 
trực tiếp và gián tiếp đến 
nguồn tài nguyên nước. 
Nguồn nước mặt khan 
hiếm trong mùa khô gây 
hạn hán và quá dư thừa 
trong mùa mưa gây lũ 
lụt. Nguồn nước ngầm 
bị suy giảm dẫn đến cạn 
kiệt do khai thác quá 
mức và thiếu nguồn bổ 
sung. Ngành nông nghiệp 
cũng sẽ chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của BĐKH. Do 
nhiệt độ tăng cao, vùng 
trồng cây nhiệt đới có xu 
hướng di chuyển về phía 
Bắc. Vùng trồng cây ôn 
đới có xu hướng giảm về 

diện tích. Hạn hán và lũ 
lụt góp phần ảnh hưởng 
đến diện tích canh tác. 
Diện tích rừng ngập mặn 
bị thu hẹp bởi nước biển 
dâng. Đa dạng sinh học 
giảm, các loài kém chịu 
hạn hán, ngập lụt có xu 
hướng bị tuyệt chủng, các 
loài có khả năng chống 
chịu hạn hán, lũ lụt sẽ 
phát triển. Bên cạnh đó, 
cháy rừng và sâu bệnh 
sẽ ảnh hưởng đến ngành 
lâm nghiệp. Các ngành 
khác như: Vận tải và 
năng lượng, dầu khí và 
kinh tế biển, sức khỏe 
cộng đồng, thủy sản  
cũng chịu ảnh hưởng ở 
các mức độ khác nhau.
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Với tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu
     Bà Rịa-Vũng Tàu nằm 
trong vùng khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, có đường 
bờ biển dài 305km, có 
trên 100.000km2 thềm 
lục địa không chỉ tạo 
cho tỉnh có một vị trí 
quan trọng về an ninh 
quốc phòng mà còn có 
một tiềm năng to lớn 
để phát triển các ngành 
kinh tế biển. Trên chiều 
dài 305km bờ biển, có 
156km bờ biển với bãi 
cát thoai thoải, nước 
trong xanh nên từ đầu 
thế kỷ XIX, Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã có tên trên bản 
đồ du lịch thế giới, là 
nơi lý tưởng cho nghỉ 
dưỡng, tắm biển. Và 
thực tế, hoạt động du 
lịch đã góp phần lớn vào 
sự chuyển dịch kinh tế, 
thay đổi bộ mặt đời sống 
dân cư. Giai đoạn 2011-

2015, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu thực hiện tái cơ cấu 
kinh tế theo hướng đẩy 
mạnh phát triển các 
ngành dịch vụ cảng, vận 
tải biển, logictis, du lịch 
và công nghiệp hỗ trợ.
     Có thể thấy, tất cả 
các ngành kinh tế mũi 
nhọn của tỉnh đều gắn 
liền với biển. Tại báo cáo 
đánh giá tình hình ứng 
phó BĐKH, bảo vệ tài 
nguyên môi trường của 
Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng 
Tàu, trong khoảng 20 
năm trở lại đây, Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã chịu nhiều 
tác động của BĐKH. 
Trong đó, điều đáng nói 
là BĐKH đã không còn 
ở mức cảnh bảo hiểm 
họa mà đã xảy ra ngay 
trước mắt, gây thiệt 
hại tài sản, tính mạng 
và nhiều hậu quả đáng 
tiếc. Cụ thể, cơn bão 
Durian tháng 11- 1997 

gây thiệt hại cho ngành 
thủy sản khoảng 197 tỷ 
đồng. Cơn bão số 9 vào 
tháng 12-2006 không 
chỉ gây thiệt hại về kinh 
tế mà còn làm 52 người 
chết, nhiều tài sản và cơ 
sở hạ tầng bị tàn phá. 
Ngoài ra, hai đợt lũ quét 
vào các năm 2009, 2010 
cũng phá hủy hoa màu, 
nuôi trồng thủy hải 
sản. Tình trạng xói lở, 
xâm thực đất trên địa 
bàn diễn ra với mức độ 
ngày càng nghiêm trọng 
trên toàn tuyến biển, 
từ Vũng Tàu đến Bình 
Châu. Đặc biệt, vài năm 
gần đây, hiện tượng 
biển xâm thực trên địa 
bàn tỉnh đã diễn ra với 
tốc độ rất nhanh (30m/
năm). Chưa kể, hiện 
tượng nhiễm mặn và ô 
nhiễm nước dưới đất 
đã, đang xảy ra và ngày 
càng gia tăng.

Tình trạng xói lở, xâm thực đất trên địa bàn tỉnh BR-VT diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng.
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Những biện pháp 
ứng phó 
     Sớm nhận diện những 
tác động của BĐKH 
đến các lĩnh vực cụ thể, 
từ Trung ương đến địa 
phương đều có những 
hành động thiết thực để 
ứng phó, khắc phục. Giữa 
tháng 3 vừa qua, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
đã làm việc với lãnh đạo 
Ban Kinh tế Trung ương 
hoàn thiện dự thảo Đề 

án “Chủ trương, giải 
pháp chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu; đẩy 
mạnh công tác bảo vệ tài 
nguyên và môi trường”. 
Dự thảo nêu rõ những 
thách thức, hạn chế trong 
việc giảm thiểu, hạn chế 
BĐKH. Đó là việc nhận 
thức chưa đúng, chưa 
đầy đủ của các cấp lãnh 
đạo đến cộng đồng dẫn 
đến thái độ ứng xử của 
xã hội đối với tài nguyên, 

môi trường chưa phù 
hợp; Tăng trưởng thiếu 
bền vững, dựa quá nhiều 
vào khai thác tài nguyên, 
vốn đầu tư, đánh đổi 
môi trường, hàm lượng 
khoa học chưa cao; Trình 
độ phát triển còn ở mức 
thấp, tiềm lực kinh tế 
chưa mạnh, tăng trưởng 
đang chậm lại, nguồn 
lực tài chính, hạ tầng kỹ 
thuật yếu kém, chưa đáp 
ứng yêu cầu trong khi 
các vấn đề khai thác tài 
nguyên, ô nhiễm môi 
trường gia tăng nhanh, 
biến đổi khí hậu tác động 
mạnh, phức tạp... 
     Dự thảo cũng xác 
định, cần có những điểm 
nhấn trong thực thi các 
chính sách. Nhiều chính 
sách về bảo vệ môi trường 
tiến bộ đã có từ nhiều 
năm nay song việc thực 
thi lại chưa hiệu quả. Việc 
đưa vào đề án những chỉ 
tiêu cụ thể, làm cơ sở để 
sau này, Ban chấp hành 
Trung ương Đảng ra 
Nghị quyết sẽ nâng mức 
độ quan trọng, cũng như 
tăng tính pháp lý hơn. Sẽ 
duy trì mức nâng độ che 
phủ rừng lên 42 - 43% vào 
năm 2015, lên 44 - 45% 
vào năm 2020; ổn định 
diện tích rừng đặc dụng 
trên 2 triệu ha; phục hồi 
0,62 triệu ha rừng tự 
nhiên; trồng 250.000 ha, 
khoanh nuôi, tái sinh tự 
nhiên 750.000 ha rừng 
phòng hộ, rừng đặc dụng; 
cải tạo 350.000 ha rừng tự 
nhiên nghèo kiệt.
     Việc xử lý ô nhiễm 
cũng có những mục tiêu 
cụ thể: không để phát 
sinh thêm cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường; 80% 

cơ sở sản xuất kinh 
doanh đạt tiêu chuẩn về 
môi trường; xử lý triệt 
để 100% cơ sở hiện đang 
gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng…
     Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Sở Tài nguyên và Môi 
Trường cũng đã xây dựng 
dự án Kế hoạch hành 
động ứng phó với BĐKH. 
Trong đó, tập trung vào 
những vùng bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất, đó là các dải 
ven biển gồm TP. Vũng 
Tàu, TP. Bà Rịa và các 
huyện Long Điền, Đất Đỏ, 
Tân Thành. Kế hoạch cho 
rằng, việc xây dựng đê kè 
là giải pháp quan trọng 
đối với các vùng ven biển 
để chống BĐKH và nước 
biển dâng. Trồng cây ở 
những bãi bồi, vùng ngập 
nước ven biển cũng được 
xem là giải pháp quan 
trọng để giữ đất ở những 
vùng ven TP. Bà Rịa, TP. 
Vũng Tàu, huyện Tân 
Thành, Long Điền, Đất 
Đỏ và Xuyên Mộc. Đây là 
những vạt rừng ngập mặn 
bảo vệ chống xói lở và là 
vùng sinh quyển quý giá 
bảo đảm sự trong lành cho 
phát triển du lịch và sức 
khỏe của người dân… 
     Chúng ta cùng hy 
vọng rằng với nhận thức 
đầy đủ và đúng đắn hơn 
về tác động của BĐKH 
cùng những biện pháp 
ứng phó đồng bộ, được 
thực hiện tại nhiều địa 
phương trong cả nước, 
thực trạng BĐKH sẽ 
từng bước được cải 
thiện, góp phần duy trì 
môi trường tự nhiên, cải 
thiện chất lượng cuộc 
sống và thú đẩy sự phát 
triển kinh tế bền vững 
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Việt Nam thực hiện        
Công ước Luật biển 

1982công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 
năm 1982 được xem Là bản hiến pháp đại 
dương của cộng đồng quốc tế Sau hiến 
chương Liên hiệp quốc. với tư cách Là 
một trong những thành viên đầu tiên 
của công ước, việt nam đã Luôn nêu 
cao tinh thần trách nhiệm và thiện 
chí của một quốc gia biển Lớn 
ven bờ biển đông. PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

Biển, đại dương & Công 
ước Luật Biển 1982
     Biển và đại dương 
chiếm 71% diện tích bề 
mặt trái đất khiến chúng 
ta cảm thấy trái đất, đúng 
hơn, có lẽ là “trái nước” 
– một hành tinh xanh. 
Biển và đại dương được 
xem là nơi dự trữ cuối 
cùng của loài người về 
lương thực, thực phẩm, 
các nguồn nguyên nhiên 
liệu, và được ví là cỗ máy 
điều hòa khổng lồ để điều 
chỉnh các cực trị nhiệt 
độ trên bề mặt trái đất. 
Chính vì thế, các nhà 
khoa học và quản lý gọi 
đại dương là hệ thống duy 
trì đời sống trái đất – ngôi 

nhà chung của nhân loại, 
luôn đóng vai trò quan 
trọng trong đời sống 
chính trị, kinh tế, xã hội, 
văn hóa của các quốc gia 
trên toàn thế giới. 
     Trong thế kỷ 20, khoa 
học - công nghệ biển và 
đại dương đã đạt được 
những bước phát triển 
“đột phá” trong việc đưa 
con người vươn ra khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
ở những vùng biển/đại 
dương xa bờ hơn, sâu 
hơn. Để có cơ sở pháp lý 
vững chắc cho các hoạt 
động khai thác và mở 
rộng phạm vi quyền tài 
phán đối với các vùng 
biển và thềm lục địa, các 

quốc gia ven biển cũng 
ban hành không ít luật, 
lệ. Tuy nhiên, trong thực 
tế, năng lực làm chủ công 
nghệ, làm chủ các vùng 
biển và thềm lục địa của 
các quốc gia còn rất khác 
nhau. Việc duy trì an 
ninh, trật tự trên biển, 
bảo vệ lợi ích lâu dài, 
tình trạng bất công, nguy 
cơ cạn kiệt tài nguyên, 
suy thoái và hủy hoại 
môi trường biển cũng 
ngày càng diễn biến phức 
tạp. Đặc biệt, vẫn còn 
thiếu một văn bản pháp 
lý quốc tế quy định phạm 
vi điều chỉnh và chế độ 
triển khai các hoạt động 
khai thác biển và đại 

dương phù hợp với xu 
hướng phát triển chung. 
     Xuất phát từ thực tế 
cấp bách như vậy, năm 
1967, Liên hiệp quốc đã 
bảo trợ tổ chức Hội nghị 
quốc tế về soạn thảo 
Công ước Luật Biển theo 
sáng kiến khởi xướng 
của Đại sứ Arvid Pardo 
của Malta, một quốc gia 
ven biển nhỏ bé ở châu 
Âu, một luật gia có tầm 
nhìn sắc sảo và vượt 
trước thời đại. Sau 9 
năm kiên trì đàm phán, 
vào ngày 30/4/1982, với 
sự tham gia của hơn 150 
quốc gia, nhiều tổ chức 
quốc tế và tổ chức phi 
chính phủ, Hội nghị đã 
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chính thức thông qua 
Công ước của Liên hiệp 
quốc về Luật Biển (gọi 
tắt là “Công ước Luật 
Biển 1982”). 
     Công ước Luật Biển 
1982 ra đời ngay lập 
tức nhận được sự ủng 
hộ mạnh mẽ của đông 
đảo cộng đồng quốc tế 
với 107 quốc gia tham 
gia ký kết vào ngày 
10/12/1982 tại Montego 
Bay, Jamaica. Vì đây là 
“một trong những công 
cụ pháp lý quan trọng 
nhất của thế giới” như 
khẳng định của Tổng 
thư ký Liên hiệp quốc 
Ban Ki-Moon tại Hội 
nghị kỷ niệm 30 năm 
ngày ra đời Công ước 
Luật biển 1982. Thậm 
chí, Công ước Luật 
Biển 1982 còn được 
ví như bản hiến pháp 
đại dương của cộng 
đồng quốc tế sau Hiến 
chương Liên hiệp quốc.

     Sau khi Guyana (quốc 
gia thứ 60) phê chuẩn, 
Công ước Luật Biển 1982 
chính thức có hiệu lực từ 
16/11/1994. Điều này đã 
tạo ra một trật tự pháp 
lý mới, điều chỉnh toàn 
diện các vấn đề về khai 
thác, sử dụng, quản lý, 
bảo vệ biển và đại dương. 
Đến nay, đã có 164 quốc 
gia là thành viên Công 
ước Luật Biển 1982. Cần 
chú ý rằng, Công ước 
Luật Biển 1982 là điều 
ước quốc tế yêu cầu các 
thành viên phải chấp 
thuận sự điều chỉnh cả 
gói. Điều này có nghĩa là 
các quốc gia thành viên 
có trách nhiệm thực hiện 
toàn bộ các quy định của 
Công ước và không được 
phép đưa ra các bảo lưu, 
trừ việc có những tuyên 
bố được quy định cụ thể 
trong Công ước. 
     Công ước Luật Biển 
1982 gồm 320 điều 

khoản và 9 phụ lục kế 
thừa từ các điều ước 
quốc tế có trước về biển 
và pháp điển hóa các 
quy định mang tính tập 
quán quốc tế tồn tại qua 
một thời gian dài trong 
thực tiễn của các quốc 
gia, cũng như những xu 
hướng phát triển mới 
trong thực tiễn khai 
thác, sử dụng biển và đại 
dương. Công ước Luật 
Biển 1982 đưa ra cách 
tiếp cận quản lý biển 
theo không gian. Theo 
đó, Công ước chia bề mặt 
biển và đại dương thành 
5 vùng không gian biển 
khác nhau là: nội thủy, 
lãnh hải, tiếp giáp lãnh 
hải, vùng đặc quyền kinh 
tế và vùng biển công, 
còn dưới đáy biển và 
đại dương chia ra: thềm 
lục địa và vùng đáy đại 
dương, bao gồm lòng đất 
dưới đáy đại dương. Mỗi 
vùng không gian biển và 

đại dương như vậy được 
quản lý theo một chế độ 
pháp lý riêng. Quốc gia 
ven biển như Việt Nam 
có chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán 
đối với 5 vùng biển là: 
nội thủy, lãnh hải, tiếp 
giáp, đặc quyền kinh tế 
và thềm lục địa. Ngoài 
ra còn được hưởng các 
quyền tự do trong vùng 
biển công và quyền khai 
thác nguồn lợi đáy đại 
dương trên cơ sở tuân 
thủ các qui định pháp 
luật quốc tế. 
     Căn cứ để phân chia 
các vùng biển như vậy 
là đường cơ sở dùng để 
tính chiều rộng lãnh hải 
được Công ước xác định 
theo hai phương pháp: 
đường cơ sở thẳng và 
đường cơ sở theo ngấn 
nước thủy triều thấp 
nhất ven bờ biển. Vùng 
nước phía bên trong 
đường cơ sở là nội thủy, 

Đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa - Việt Nam.
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phía bên ngoài đường cơ 
sở ra biển đến 12 hải lý 
là lãnh hải. Trong vùng 
nội thủy, quốc gia ven 
biển có chủ quyền hoàn 
toàn, đầy đủ và tuyệt đối 
như đối với lãnh thổ đất 
liền. Đối với vùng lãnh 
hải, quốc gia ven biển có 
chủ quyền đối với vùng 
nước, vùng đáy biển và 
lòng đất dưới đáy biển và 
vùng trời phía trên lãnh 
hải, đồng thời, quốc gia 
ven biển phải tôn trọng 
quyền đi qua không gây 

hại trong lãnh hải của 
tàu thuyền nước ngoài.
     Theo Công ước, quốc 
gia ven biển có quyền xác 
định vùng đặc quyền kinh 
tế rộng 200 hải lý, vùng 
thềm lục địa tối thiểu là 
200 hải lý, tối đa là 350 
hải lý. Tại các vùng biển 
này, quốc gia ven biển có 
quyền chủ quyền thăm 
dò, khai thác, bảo vệ tài 
nguyên, quyền tài phán 
đối với nghiên cứu khoa 
học biển, bảo vệ môi 
trường biển, lắp đặt và sử 

dụng các thiết bị, công 
trình. Các quốc gia khác 
có quyền tự do hàng hải 
và hàng không, quyền 
tự do đặt cáp và ống dẫn 
ngầm. Vùng biển quốc 
tế là nơi tất cả các quốc 
gia có quyền tự do hàng 
hải, đánh bắt cá; có nghĩa 
vụ hợp tác bảo vệ môi 
trường, chống tội phạm, 
đặc biệt là tội phạm cướp 
biển, chuyên chở, buôn 
bán ma túy, chất độc 
hại,…Đáy biển và lòng đất 
dưới đáy biển phía ngoài 

thềm lục địa của quốc gia 
ven biển là tài sản chung 
của nhân loại. Cơ quan 
Quyền lực quốc tế về đáy 
đại dương (trụ sở ở Ja-
maica) thay mặt các quốc 
gia thành viên quản lý 
việc thăm dò, khai thác 
tài nguyên ở đây theo chế 
độ chung. Đặc biệt, Công 
ước có hẳn một phần quy 
định chi tiết các nguyên 
tắc, thủ tục, cơ chế giải 
quyết các tranh chấp 
quốc tế bằng biện pháp 
hòa bình...
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Việt Nam thực hiện 
Công ước Luật Biển 1982
     Là một quốc gia biển 
lớn ven bờ Biển Đông, 
một vùng biển giàu tài 
nguyên thiên nhiên và có 
vị trí địa chiến lược trọng 
yếu trên bình đồ khu vực 
và quốc tế, Việt Nam luôn 
xem biển là yếu tố không 
thể thiếu trong chiến lược 
phát triển đất nước. Việt 
Nam cũng chú trọng đến 
việc xây dựng và thực 
hiện các luật và chính 
sách biển quốc gia và các 
cam kết quốc tế về biển và 
đại dương.
     Chính phủ Việt Nam 
đã ra Tuyên bố về các 
vùng biển Việt Nam ngay 
từ ngày 12/5/1977 và 

Tuyên bố về đường cơ sở 
dùng để tính chiều rộng 
lãnh hải năm 1982. Sau 
khi Công ước Luật Biển 
được thông qua năm 1982, 
Việt Nam là một trong 
những quốc gia đầu tiên 
tham gia ký Công ước 
tại Montego Bay. Ngày 
23/6/1994, Quốc hội Việt 
Nam đã ra Nghị quyết về 
việc phê chuẩn Công ước 
Luật Biển 1982, đồng thời 
khẳng định lại chủ quyền 
của Việt Nam đối với các 
vùng nội thủy, lãnh hải 
và hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa; quyền 
chủ quyền và quyền tài 
phán đối với vùng tiếp 
giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục 

địa Việt Nam trên cơ sở 
các quy định của Công 
ước Luật Biển 1982 và các 
nguyên tắc của pháp luật 
quốc tế, yêu cầu các nước 
khác tôn trọng các quyền 
nói trên của Việt Nam. 
Nghị quyết Quốc hội cũng 
khẳng định lại với thế giới 
chủ trương giải quyết các 
tranh chấp về chủ quyền 
lãnh thổ cũng như các 
bất đồng khác liên quan 
đến vấn đề Biển Đông 
thông qua thương lượng 
hòa bình, trên tinh thần 
bình đẳng, hiểu biết và tôn 
trọng lẫn nhau, tôn trọng 
pháp luật quốc tế, đặc biệt 
là Công ước Luật Biển 
năm 1982, tôn trọng chủ 
quyền, quyền chủ quyền 

và quyền tài phán của 
các nước ven biển đối với 
vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lục địa. 
     Công ước Luật Biển 
1982 và các văn bản nói 
trên đã mở đường cho 
việc xây dựng hệ thống 
pháp luật về biển của 
Việt Nam để điều chỉnh 
các hoạt động khai thác, 
sử dụng và quản lý nhà 
nước toàn diện về biển 
trong thời gian qua. 
Thực hiện trách nhiệm 
và quyền hạn của một 
quốc gia thành viên 
của Công ước Luật Biển 
1982, trong những năm 
qua, Việt Nam đã thực 
thi đầy đủ các quy định 
của Công ước, tiến hành 
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sửa đổi, ban hành mới 
pháp luật Việt Nam phù 
hợp với các quy định 
của Công ước. Ở cấp 
quốc gia, nước ta đã ban 
hành các chính sách, 
pháp luật theo ngành, 
theo lĩnh vực kinh tế - xã 
hội biển (như các luật: 
Hàng hải, Thủy sản, Dầu 
khí, Du lịch,…) và một 
số văn bản pháp quy 
chung, trong đó, đề cập 
đến một số khía cạnh 
cụ thể có liên quan đến 
biển và quản lý biển (như 
các luật: Môi trường, 
Đa dạng sinh học,…). 
Đặc biệt, Luật Biên giới 
quốc gia (năm 2003) đã 
tiếp tục khẳng định chủ 
quyền đối với quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa 
của Việt Nam.  
     Trong thực tế, các 
quốc gia ven biển và 
quốc đảo trên thế giới 
đều ban hành các luật 
cơ bản về biển, luật 
về lãnh hải, vùng tiếp 
giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế, thềm lục 
địa,… Đây là những văn 

bản mà trong hệ thống 
chính sách, pháp luật 
biển nước ta còn thiếu. 
Theo định hướng như 
vậy, Luật Biển Việt Nam 
đã được xây dựng ngay 
sau 4 năm nước ta trở 
thành thành viên chính 
thức của Công ước Luật 
Biển 1982 và phải mất 
trên 12 năm chuẩn bị, 
đến ngày 21/6/2012 mới 
được Quốc hội thông 
qua. Trên cơ sở Công 
ước Luật Biển 1982, Luật 
Biển Việt Nam (2012) tiếp 
tục khẳng định nước ta 
được quyền có lãnh hải 
rộng 12 hải lý, vùng đặc 
quyền kinh tế rộng 200 
hải lý, thềm lục địa rộng 
ít nhất 200 hải lý và kéo 
dài không quá 350 hải 
lý. Đồng thời, Việt Nam 
cũng có những nghĩa vụ 
đối với các quốc gia khác 
tại các vùng biển thuộc 
quyền tài phán của mình. 
     Rõ ràng, việc xây 
dựng Luật Biển Việt 
Nam không chỉ đơn giản 
là thực hiện quyền và 
nghĩa vụ của một quốc 

gia thành viên Công ước 
Luật Biển 1982, mà còn 
nhằm bù đắp những 
thiếu hụt trong hệ thống 
pháp luật quốc gia về 
biển nói trên, tiếp tục 
khẳng định rõ chủ quyền 
các vùng biển đảo, xác 
định khung pháp lý cho 
việc tiến ra biển, tạo nền 
tảng pháp lý cho công 
tác quản lý tổng hợp 
và thống nhất về biển, 
đảo. Việc xây dựng và 
ban hành Luật Biển Việt 
Nam cũng phục vụ công 
cuộc phát triển kinh tế 
biển của Việt Nam dựa 
trên thực tiễn và tập 
quán quốc tế, do đó, có 
ý nghĩa quan trọng cả về 
đối nội và đối ngoại. 
Luật Biển Việt Nam cũng 
là bước “nội luật hóa” 
một cách nhất quán các 
nguyên tắc, quy định 
trong Công ước Luật 
Biển 1982. Nói cách 
khác, Luật Biển Việt 
Nam hỗ trợ hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý cho 
công tác quản lý, khai 
thác, sử dụng và bảo vệ 

các vùng biển, đảo phục 
vụ phát triển kinh tế - xã 
hội biển của Việt Nam, 
tạo ra môi trường pháp 
lý thuận lợi cho hợp tác 
và hội nhập quốc tế với 
các nước vì hòa bình, ổn 
định trong khu vực và 
thế giới. Với cách nhìn 
như vậy, có thể ví luật 
này như là một Công ước 
Luật Biển 1982 “con” của 
Việt Nam, là một luật cơ 
bản (basic law) và luật 
khung (framework law) 
để Việt Nam thực hiện 
quyền và nghĩa vụ quốc 
tế, góp phần thực hiện 
thắng lợi Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020. 
     Bên cạnh đó, Luật 
Biển Việt Nam ra đời sẽ 
thúc đẩy việc sớm hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý 
về biển, đảo của nước ta 
theo hướng quản lý nhà 
nước tổng hợp và thống 
nhất về biển và hải đảo. 
Trước mắt, luật này tạo 
điều kiện thuận lợi cho 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường trong việc soạn 
thảo Luật Tài nguyên 
và Môi trường biển. Sau 
Luật Tài nguyên và Môi 
trường biển, cần sớm 
xây dựng Luật Quản lý 
tổng hợp vùng bờ biển, 
Luật Quản lý các khu 
bảo tồn biển, Luật Kiểm 
soát ô nhiễm biển,… để 
tiếp tục cụ thể hóa Công 
ước Luật Biển 1982 vào 
hoàn cảnh Việt Nam 
trong bối cảnh phức tạp 
của Biển Đông.  
     Dựa trên Công ước 
Luật Biển 1982 và Luật 
Biển Việt Nam, vừa qua, 
khi tiến hành các hoạt 
động dầu khí trong các 
vùng biển và thềm lục 
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địa của Việt Nam, ông 
Phùng Đình Thực, Chủ 
tịch Tập đoàn Dầu khí 
quốc gia khẳng định với 
quốc tế rằng Việt Nam 
đang thực hiện đúng 
quyền trên vùng thềm 
lục địa của mình và 
PetroVietnam hoạt động 
hoàn toàn hợp pháp, phù 
hợp với các quy định của 
Công ước Luật Biển 1982.
      Ngoài việc nội luật 
hóa, Việt Nam còn tham 
gia các thể chế quốc tế, 
thể chế khu vực Đông 
Á và ASEAN về biển và 

đại dương để cùng với 
cộng đồng quốc tế, các 
nước trong khu vực triển 
khai thực hiện các vấn đề 
của Công ước Luật Biển 
1982. Đáng kể là Diễn 
đàn Đại dương toàn 
cầu (GOF), Ủy ban liên 
Chính phủ về Hải dương 
học (IOC) của UNESCO 
và của WESPAC, Cơ 
quan điều phối các biển 
Đông Á (COBSEA), Tổ 
chức các đối tác quản lý 
môi trường biển Đông 
Á (PEMSEA), Tổ chức 
Hàng hải quốc tế (IMO), 

Ủy ban Quyền lực về đáy 
đại dương, Văn phòng 
UNCLOS 1982, Tiểu ban 
Khoa học và Công nghệ 
biển ASEAN (SCMSAT) 
và Nhóm Công tác về 
môi trường biển và vùng 
ven bờ ASEAN (AW-
GCME),…
     Sau 30 năm kể từ khi 
ra đời, Công ước Luật 
Biển 1982 đã tiếp tục 
khẳng định ý nghĩa to 
lớn và vai trò tích cực 
trong việc điều chỉnh 
hoạt động của cộng 
đồng quốc tế ở tất cả 

vùng biển và đại dương. 
Thông qua việc thực 
hiện Công ước ở Việt 
Nam như nói trên, đặc 
biệt là ban hành Luật 
Biển Việt Nam, Nhà 
nước ta đã thể hiện tình 
thần trách nhiệm cao và 
thiện chí của một nước 
thành viên, đồng thời 
cũng chuyển một thông 
điệp yêu cầu các quốc 
gia trong khu vực và các 
quốc gia khác tôn trọng 
những quyền lợi chính 
đáng của Việt Nam ở 
Biển Đông 

Hải đăng Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa - Việt Nam.



VMS -  outh

108 | biển | 04 - 2013

Lặn biển là môn thể 
thao như thế nào?
     Lặn biển – tên 
tiếng anh là Diving, 
là một môn thể thao 
mạo hiểm. Lặn biển 
được sắp xếp bên cạnh 
nhiều môn thể thao 
nguy hiểm khác như 
leo núi, nhảy dù… Vì 
là môn thể thao nguy 
hiểm nên người chơi 
phải trải qua một 
quá trình huấn luyện 
nghiêm túc. Sau đó, 
người chơi phải được 

cấp phép thì mới có 
thể tham gia môn thể 
thao này. Môn lặn 
biển được chia thành 2 
phân môn nhỏ: Scuba 
và Freedive. 
     Scuba có nghĩa là 
lặn với khí tài. Khí tài 
được hiểu là dụng cụ 
hỗ trợ việc thở dưới 
nước. Nói đơn giản 
hơn, Scuba chính là 
hình ảnh một thợ lặn 
với bình dưỡng khí 
trên lưng, miệng ngậm 
ống thở và lặn hàng giờ 

dưới đáy biển. Không 
khí nén trong bình với 
áp suất cao, cho phép 
người lặn xuống tới 
độ sâu tối đa là 60m. 
Mỗi bình dưỡng khí 
nén tối đa gần 2000 lit 
không khí. Thời gian 
lặn lâu hay mau tùy 
vào độ sâu của cuộc 
lặn và khả năng thở 
của từng người. Một 
thiết bị scuba giá từ 
30 triệu đến 100 triệu 
đồng tùy nhãn hiệu. 
Thông thường, chỉ có 

vừa vận động vừa được 
chiêm ngưỡng Sự kỳ 

vĩ dưới đáy biển khơi, 
Lặn biển đang Là môn 

thể thao có xu hướng 
“nóng” tại việt nam.

Huỳnh Nhi

        Lặn

biển
t h ỏ a  đ a m  m ê  k h á m  p h á
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dân chuyên nghiệp mới 
sắm scuba. Còn những 
người không chuyên thì 
chỉ sắm chân vịt, mắt 
kính, quần áo lặn, còn 
các thiết bị khác thì thuê 
từ trung tâm lặn. 
     Freedive là lặn tự do, 
hoàn toàn không có sự 
hỗ trợ của thiết bị thở 
dưới nước. Như vậy khi 
ở dưới nước, tất cả sẽ tùy 
thuộc vào khả năng nín 
thở và khả năng chịu 
đựng của cơ thể khi ta 
rơi vào hoàn cảnh thiếu 
oxy và thừa cacbonic. 
Người chơi có thể ở lâu 
dưới nước nếu luyện tập 
chăm chỉ dưới sự hướng 
dẫn của huấn luyện viên. 
Một bộ thiết bị freedive 
gồm chân vịt, mắt kính, 
quần áo lặn và dây chì. 
Một bộ có giá từ 3 triệu 
đến 10 triệu đồng tùy 
nhãn hiệu. Hầu hết, dân 
chơi freedive đều có một 
bộ thiết bị riêng. 

Tại Việt Nam, học và 
thực hành môn lặn 
biển ở đâu?
     Hiện nay, tại Việt 
Nam, người chơi lặn 
biển có thể tham gia 
những khóa huấn luyện 
của 2 tổ chức lớn nhất 
thế giới. Đó là PADI – 
Hiệp hội thợ lặn chuyên 
nghiệp thế giới và SSI 
– Trường lặn quốc tế. 
Hệ thống bằng cấp của 
hai hiệp hội này tương 
đương nhau. 
     Biển Nha Trang vẫn là 
nơi lặn đẹp nhất hiện nay 
và dịch vụ ở đây cũng 
khá phong phú để phục 
vụ môn thể thao này. 

Lặn biển mang lại 
điều gì?
     Thế giới dưới nước 
rất khác với thế giới 
trên cạn. Đó chính 
là sức cuốn hút khó 
cưỡng của môn lặn 
biển. Người lặn có thể 

nhìn thấy cảnh sinh 
hoạt dưới biển trong 
tầm nhìn xa tới 30m. 
Nếu lặn ban ngày, vẻ 
đẹp tuyệt vời của các 
rạn san hô, hải quỳ, 
mỏm đá đủ màu dưới 
biển sẽ khiến bạn trầm 
trồ. Bạn có thể bơi bên 
cạnh hoặc chạm vào 
những loài cá ở tầng 
trên. Bạn cũng sẽ ngạc 
nhiên khi nhìn thấy 
những hình thù độc đáo 
của ốc, cua, tôm dưới 
biển. Nếu lặn vào ban 
đêm, ánh sáng phản 
quang từ các loài sứa, 
bạch tuộc sẽ là những 
trải nghiệm không bao 
giờ có thể được chứng 
kiến nếu ở trên cạn. 
Đặc biệt, biển thay đổi 
từng giờ từng ngày. 
Chính sự luân phiên đó 
khiến cho người chơi 
mỗi lần lặn là mỗi lần 
khám phá ra một vẻ đẹp 
mới của đại dương 

Một số lưu ý với môn 
lặn biển:
• Môn thể thao lặn 
biển không dành cho 
những người mắc bệnh 
tim mạch.
• Nên lặn biển sau khi 
ăn no khoảng 1 tiếng 
đồng hồ. 
• Nên đi lặn vào lúc thời 
tiết êm dịu, biển lặng.



VMS -  outh

110 | biển | 04 - 2013

life
   of Pi

K i ệ t  t á c  l ấ y  c ả m  h ứ n g  t ừ

đ ạ i  d ư ơ n g

VMS -  outh

110 | biển | 04 - 2013



THỂ THAO & GIẢI TRÍ

04 - 2013 | biển | 111

life
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K i ệ t  t á c  l ấ y  c ả m  h ứ n g  t ừ

đ ạ i  d ư ơ n g

nhà phê bình phim nổi 
tiếng betSy Sharkey của 

tờ LoS angeLeS timeS nhấn 
mạnh: “kể từ avatar của 

JameS cameron năm 2009, 
Lần đầu tiên thêm một bộ 

phim 3d có được vẻ đẹp 
nghẹt thở đến vậy”. với 
tài năng bậc thầy, Lý an 
đã biến Life of pi thành 

một kiệt tác Lấy cảm 
hứng từ vẻ đẹp vô tận 

của đại dương.

Đinh Trang
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Chuyến phiêu 
lưu của niềm tin, 
hy vọng và đau 
thương
     Life of Pi (Cuộc đời 
của Pi) được chuyển 
thể từ cuốn tiểu thuyết 
cùng tên của Yann 
Martel. Life of Pi 
được đánh giá là một 
trong những sự kiện 
xuất bản lớn nhất của 
thập kỷ vừa qua. Tác 
phẩm giành được giải 
thưởng Man Booker 
cao quý và là cuốn 
sách bán chạy nhất 
trong suốt một năm 
do New Yorks Times 
bình chọn. 

     Phim là câu chuyện 
của cậu bé Pi và cuộc 
hành trình bất ngờ, kỳ 
diệu, đau thương và 
đáng tự hào. Pi là một 
cậu bé thông minh, tự 
tin và thích khám phá. 
Pi lớn lên tại Ấn Độ. 
Cậu có một tuổi thơ 
phong phú khi gắn liền 
với những động vật 
hoang dã như hổ, ngựa 
vằn, khỉ, hà mã… Cậu 
có niềm tin về lòng tốt, 
con người một cách tự 
nhiên. Cậu đồng nhất 
niềm tin ấy giữa con 
người và loài vật. Chính 
vì vậy, Pi theo một lúc 3 
tôn giáo. Tuy nhiên, sau 
những nỗ lực kết bạn với 
chú hổ Richard Parker, 
cậu bé được cha dạy một 
bài học cay đắng rằng: 
“Động vật không suy 
nghĩ như con người”. 

112 | biển | 04 - 2013



THỂ THAO & GIẢI TRÍ

04 - 2013 | biển | 113

     Cuộc đời của Pi 
chuyển sang một trang 
mới khi gia đình cậu 
quyết định tới định cư ở 
Canada. Trong chuyến 
đi định mệnh đó, con 
tàu gặp biến cố và bị 
nhấn chìm xuống khi 
đại dương nổi cơn thịnh 
nộ. Pi sống sót một cách 
kỳ diệu và bắt đầu cuộc 
hành trình cùng người 
bạn bất đắc dĩ – chú hổ 
Richard Parker. Trong 
suốt cuộc hành trình 
lênh đênh 227 ngày trên 

biển, Pi học được cách 
sinh tồn và nuôi dưỡng 
hy vọng. Lúc đầu, chú 
hổ là kẻ thù của cậu trên 
biển. Nhưng càng về sau, 
cả hai đều học được cách 
tin vào nhau để cùng tồn 
tại, cùng trở thành niềm 
hy vọng của nhau trên 
hành trình tìm đường 
vào đất liền. Cả người 
và thú đều phải đương 
đầu với những thử thách 
không tưởng của tự 
nhiên, mà đại diện điển 
hình ở đây là đại dương. 

Chính niềm tin mãnh 
liệt đó giúp Pi vượt qua 
tất cả. Pi tìm niềm an ủi 
từ vẻ đẹp của đại dương 
và từ người bạn duy nhất 
– hổ Richard Parker. 
     Với niềm tin và hy 
vọng đó, kết thúc 227 
ngày lênh đênh trên biển 
khơi là dấu hiệu khởi 
đầu của sự sống. Thế 
nhưng cái sự sống trở lại 
đó lại giáng cho cậu một 
nỗi đau – Richard Parker 
đã quay về rừng mà 
không một lần ngoảnh 

đầu nhìn lại. Những 
niềm tin vững chắc của 
Pi trên hành trình 227 
ngày bỗng chốc tan vỡ. 
Khát khao mãnh liệt về 
một thế giới có sự đồng 
cảm giữa con người và 
loài vật vỡ vụn. Những 
lời dạy của người cha đã 
khuất vang vọng, hiển 
hiện. Pi khóc như mưa. 
Pi đau đớn nhận ra rằng 
sau một thời gian dài 
chiến đấu giành giật sự 
sống, Richard Parker vẫn 
không coi cậu là bạn.

Nhà văn Yann Martel
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Kiệt tác lấy cảm 
hứng từ đại dương
     Hơn 2/3 cảnh trong 
phim lấy bối cảnh trên 
đại dương xanh thẳm. 
Với tài nghệ sử dụng 
ngôn ngữ điện ảnh bậc 
thầy, Lý An mang tới 
những thước phim lung 
linh, kỳ vĩ giữa biển 
khơi và rung động trong 
từng khoảnh khắc. Lý 
An không chỉ tạo nên 
những cuộc phẫn nộ 
của thiên nhiên, sự đấu 
tranh sinh tồn mà còn 
vẽ nên một thế giới tuyệt 
đẹp của đại dương. 
     Khi dự án Life of Pi 
được công bố với giới 
báo chí, không ít tờ báo 
nghi hoặc về việc Lý An 
có thể đưa câu chuyện 
kỳ diệu này lên màn 
ảnh rộng. Chính Lý An 
cũng thừa nhận: “Cuốn 
sách kể cho tôi nghe một 
câu chuyện. Nó là chất 
liệu tuyệt vời, đầy ắp 
cảm hứng và dường như 
không thể dựng thành 
phim. Nhưng chẳng 
phải đó là một thử thách 
tuyệt vời với bất kỳ nhà 
làm phim nào sao? Một 
động lực tuyệt vời. Tôi 
thích những thách thức 
kiểu như vậy”. Và Lý An 
đã không khiến người 
xem lẫn giới phê bình 
thất vọng. Hiệu ứng 
hình ảnh của Life of Pi 
có thể nói là xuất sắc sau 
một Avatar kinh điển. 
     Dưới khối óc sáng tạo 
tuyệt vời của Lý An, đại 
dương khiến con người 
hoảng sợ bởi hàng loạt 
cơn thịnh nộ. Những 
ngọn sóng cao phủ đầu 
và sức mạnh của nước 
cuốn trôi, nhấn chìm 

mọi thứ. Người xem 
bàng hoàng khi nhìn 
những động vật bất lực 
giữa lòng đại dương. 
Con tàu tráng lệ bỗng 
chốc bị nhấn chìm 
xuống đáy, nhẹ tênh như 
chưa từng tồn tại. Đại 
dương thể hiện uy quyền 

tuyệt đối 
khiến con người không 
thể làm gì để khuất 
phục. Để tạo nên sự 
hùng vĩ từ cơn thịnh nộ 
của tự nhiên, Lý An đã 
cho xây dựng một bể tạo 
sóng lớn nhất thế giới. 
Chiếc bể này đặc biệt có 

thể chứa 7 triệu lít nước 
và sử dụng máy tạo sóng 
khổng lồ để hình ảnh 
đại dương giống y như 
thật. Chính cơn sóng 
nghiệt ngã trong đêm 
giông bão đã nhấn chìm 
cuộc sống hạnh phúc 
của Pi và đưa cậu vào 
một hành trình không 

tưởng. 

     
Dưới con mắt thẩm 

mỹ của Lý An, sau cơn 
thịnh nộ của biển cả, 
là những lúc đại dương 
hiền hòa và đẹp đến 
nao lòng. Khán giả bị 
mê hoặc bởi những 
khung cảnh lộng lẫy 
của đại dương xanh 
ngắt, im lìm. Ban ngày, 

đại dương là sự hòa hợp 
giữa màu trời và màu 
nước khi biển lặng im. 
Để rồi sau đó, đàn cá 
bay bất ngờ xuất hiện 
mang theo hàng ngàn 
vệt trắng loang màu 
trên nền xanh của biển, 
vô tình hình thành 
nên những mảng cầu 
vồng chuyển động đầy 
cảm hứng. Ban chiều 
là vệt vàng dài dằng 
dặc của những tia nắng 
phản chiếu trên mặt 
biển trong vắt, tạo nên 
một vĩ cảnh không thể 
tráng lệ hơn. Bầu trời 
đêm với hàng ngàn sao 
lấp lánh như những 
hạt kim cương rực rỡ 
gắn trên nền trời đen 
kịt. Dưới biển không 
phải là bóng hình của 
sao mà là hàng ngàn 
lớp màu quyến rũ phát 
quang từ hàng ngàn 
con sứa di chuyển 
trong đêm. Lòng đại 
dương sâu thẳm, ký bí 
và mê hoặc. Sự phát 
quang sinh học tạo 
nên vệt nước lung linh 
được phụt lên bởi một 
chú cá voi lưng gù… 
Tất cả những hình 
ảnh ấy khiến trái tim 
con người thổn thức, 
rung động. Đó là vẻ 
đẹp tráng lệ của tự 
nhiên mà không phải 
ai cũng có cơ hội được 
trải nghiệm. Nhờ hiệu 
ứng 3D, người xem 
hoàn toàn có thể đắm 
chìm trong những thời 
khắc huy hoàng của tự 
nhiên, cảm nhận được 
một viễn cảnh thiên 
nhiên vừa lộng lẫy, kỳ 
vĩ, quyến rũ, vừa bí ẩn, 
khắc nghiệt và dữ dội…
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     Đại diện nhà sản xuất, 
ông Elizabeth Gabler 
chia sẻ: “Bối cảnh của bộ 
phim rất hùng vĩ, và Lý 
An là một đạo diễn có 
tầm nhìn. Ông sẽ không 
bao giờ nhận phim trừ 
khi nó làm cho ông ấy 
rung động và đem lại cho 
ông cơ hội để khám phá 
một địa hạt mới trong 
điện ảnh. Giống như Pi 
và Richard Parker, nỗi 
sợ hãi ban đầu của Lý 
An chính là chiến thắng 
những thách thức dường 
như không thể vượt qua”. 
     Đạo diễn lừng danh 
James Cameron thì nhận 
xét: “Bộ phim đẹp một 
cách kỳ diệu, bạn cảm 

giác như bị bao bọc trong 
câu chuyện. Bạn sẽ tham 
gia vào một chuyến hành 
trình đẹp mắt, vô cùng 
hấp dẫn. Tôi nghĩ không 
thể nào làm tốt hơn được 
như vậy”. 
     Có thể, với những 
khán giả yêu cầu khắt 
khe về mặt nội dung so 
với tác phẩm gốc thì 
Life of Pi chưa đạt tới độ 
rung động tuyệt đối. Tuy 
nhiên, không ai có thể 
phủ nhận những hình 
ảnh lấy cảm hứng từ 
đại dương bao la mà Lý 
An đã kỳ công đưa vào 
khiến Life of Pi tạo nên 
một dấu ấn khó quên, kỳ 
thú và không tưởng 

     Suraj Sharma - diễn viên 
đóng vai Pi vốn là một sinh 
viên bình thường ở Ấn Độ. 
Anh đồng ý đi cùng cậu em 
trai thử vai Pi để đổi lấy bữa 
ăn miễn phí. Và Sharma đã 
bất ngờ vượt qua hơn 3.000 
thí sinh để nhận lấy vai diễn 
đáng mơ ước này. Trong quá 
trình đóng phim, Suraj phải 
vừa tăng vừa giảm 14kg.

     Tại Lễ trao giải Oscar 
85, Lý An đã vượt qua 
nhiều ứng cử viên nặng ký 
để lần thứ hai giành danh 
hiệu đạo diễn xuất sắc 
nhất. Life of Pi còn nhận 
được 3 giải Oscar khác 
bao gồm: Bộ phim quay 
đẹp nhất, hiệu ứng hình 
ảnh tốt nhất và cốt truyện 
xuất sắc nhất.

Đạo diễn Lý An và diễn viên Suraj Sharma tại Lễ trao giải Oscar 85. 
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&
một điều trùng hợp Là có nhiều 
tác phẩm điện ảnh mang hơi 
hướng Siêu nhiên, đưa những 
thế giới, vùng đất, xứ Sở kỳ 
Lạ Lên màn ảnh rộng Sẽ được 
trình chiếu ở việt nam trong 
tháng 4 và tháng 5.

Hạ My

Màn ảnh Việt        
những 
mảnh đất  
                    kỳ lạ
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Xứ sở cổ tích nhiều 
màu sắc
     Đại diện của thế giới 
này là hai bộ phim được 
xếp vào hàng bom tấn: 
Jack and The Giant Slyer 
(Jack và đại chiến người 
khổng lồ) và Oz the Great 
and Powerful (Lạc vào xứ 
Oz quyền năng và vĩ đại). 
     Jack and The Giant 
Slyer mang một không khí 
rùng rợn khác thường so 
với những vẻ đẹp vốn có 
của chuyện cổ tích. Một xứ 

sở cổ tích không điểm tô 
bằng màu sắc. Những khối 
màu nâu, xanh rêu và màu 
đất càng khiến cho lãnh 
địa người khổng lồ nhớp 
nhúa và bẩn thỉu theo cả 
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 
Dưới sự hỗ trợ của công 
nghệ 3D, từng chi tiết hiện 
lên rõ nét, tỉ mỉ và cuốn 
hút. Jack and The Giant 
Slyer mang đến một bức 
tranh xám màu cho một 
câu chuyện cổ tích mang 
hơi hướng kinh dị.

     Trong khi đó, thế giới 
trong Oz the Great and 
Powerful lại đẹp đến ngỡ 
ngàng. Oz the Great and 
Powerful đưa người xem 
dạo chơi ở vùng đất Oz ảo 
diệu. Khán giả sẽ trầm trồ 
trước khung cảnh tuyệt đẹp 
với nhiều loài thực – động 
vật kỳ lạ, choáng ngợp 
trước vẻ đẹp lộng lẫy phủ 
màu xanh biếc của thành 
phố Ngọc Lục Bảo hay sợ 
hãi trước vẻ âm u, ma quái 
với gam màu xanh đen tại 
lâu đài của nữ phù thủy 
Evanora… Với công nghệ 
3D hiện đại, khán giả sẽ có 
một chuyến chu du đến xứ 
sở đẹp như thiên đường.
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Thế giới được tạo 
nên nhờ phép thuật
     Beautiful Creatures 
(Gia tộc huyền bí) và The 
Flying Machine (Chiếc 
đàn kỳ diệu) được xây 
dựng trong những bố 
cảnh đầy bí ẩn. 
     Beautiful Crea-
tures được giới thiệu 
như là hậu duệ của se-
ries đình đám Twigh-
light. Với một đề tài 
siêu nhiên, sự đầu tư 
về bối cảnh, công nghệ 
và kỹ xảo luôn đóng 
vai trò quan trọng. 
Beautiful Creatures 
cũng không phải ngoại 
lệ. Bề ngoài lãnh địa 
phù thủy được thiết kế 
theo hơi hướng truyền 
thống dựa trên những 
vùng quê thực tế. 
Tuy nhiên, thứ khiến 
người xem sửng sốt là 
nội thất bên trong căn 
nhà. Phong cách của 
từng căn phòng, màu 

sơn, cách bài trí đồ vật 
đến cầu thang,… tất 
cả đều choáng ngợp, 
tạo ra một thế giới 
biệt lập với xã hội loài 
người, mang không 
khí huyền bí và ma mị. 

Chính khung cảnh kỳ 
lạ đó đã là chất xúc tác 
tuyệt vời, tiếp thêm 
những lãng mạn, bí 
ẩn, quyến rũ cho mối 
tình thơ mộng của các 
nhân vật trong phim.

     Khác với những ma mị 
của Beautiful Creatures, 
The Flying Machine lại 
mang một màu sắc đáng 
yêu hơn. Đây được xem 
là một bộ phim gia đình 
tuyệt đẹp không chỉ vì 
hiệu ứng hình ảnh 3D, kỹ 
thuật “stop motion” hay 
sự cuốn hút của âm nhạc 
mà còn bởi thông điệp 
sâu sắc về tình cảm gia 
đình. Sự phối hợp nhịp 
nhàng trong diễn xuất 
của diễn viên và kỹ thuật 
‘stop motion’ khiến bộ 
phim trở thành một món 
ăn lạ trên màn ảnh Việt. 
Sự đan xen giữa thật và 
mơ, nhiều cảm xúc lẫn 
lộn khiến từng khung 
hình có sức lay động 
mạnh. Đặc biệt, bộ phim 
khá chú trọng đến âm 
nhạc. Đó cũng chính 
là lý do giúp phim tạo 
được dấu ấn riêng giữa 
hàng loạt các tác phẩm 
điện ảnh ra mắt trong 
tháng 4 và tháng 5.
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Vùng đất thần tiên kỳ lạ
     Những bộ phim hoạt hình, 
sử dụng toàn bộ công nghệ 
máy tính luôn mang lại cho 
người xem nhiều ngạc nhiên 
về mặt hình ảnh. Hai tác 
phẩm The Croods và Epic – 
Trận hùng chiến xứ sở lá cây 
là hai đại diện được kỳ vọng 
nhiều nhất. 
     The Croods được ví như là 
Avatar phiên bản hoạt hình. 
Phim là cuộc phiêu lưu hài 
hước với định dạng 3D, lấy 
bối cảnh xoay quanh một gia 

đình ở thời tiền sử. Khi hang 
động, vốn là nơi sinh sống 
của họ bị phá hủy, gia đình 
nhà Crood buộc phải lần đầu 
tiên bước chân vào một cuộc 
hành trình bất định. Thế giới 
tuyệt vời đó được cho là có 
sức kích thích mọi giác quan 
một cách sinh động nhất. 
The Croods sẽ được ra mắt 
tại Việt Nam với nhiều phiên 
bản, trong đó có phiên bản 
lồng tiếng do diễn viên Vân 
Trang và thành viên Isaac của 
nhóm nhạc 365 đảm nhiệm. 
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     Trong khi đó, Epic 
– Trận hùng chiến xứ 
sở lá cây chỉ mới tung 
trailer giới thiệu nhưng 
đã khiến người xem 
choáng ngợp bởi vẻ đẹp 
của từng khung hình. 
Phim được chỉ đạo dưới 
bàn tay của Chris Wedge, 
người đứng đằng sau 

thành công của bộ phim 
hoạt hình Ice Age (2002) 
và Robots (2005). Theo 
Wedge, thế giới trong 
Epic là một thế giới mà 
chúng ta không nghĩ sẽ 
tồn tại nhưng sự thật nó 
lại ở xung quanh ta. Đó 
là một khu rừng rậm sâu 
thẳm nơi diễn ra cuộc 

chiến giữa hai thế lực 
thiện và ác. Mary Kath-
erine tình cờ được phép 
màu đưa vào thế giới 
rừng rậm này và cô bé 
tuổi “teen” đã cùng các 
chiến hữu “nhếch nhác” 
bất đắc dĩ chống lại 
những thế lực đen tối để 
bảo vệ thế giới của họ 
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Hải Âu

Hải đăng
Norah Head       
niềm tự hào  
của nước Úc
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Norah Head 
là ngọn hải 
đăng cuối 
cùng được 

xây dựng ở New South 
Wales, cao 27m và hoàn 
thành vào năm 1903. 
Lịch sử hình thành, cấu 
tạo kiến trúc của ngọn 

hải đăng và phong cảnh, 
môi trường xung quanh 
đảo đã hòa quyện vào 
nhau, làm nên một danh 
lam thắng cảnh độc đáo, 
mỗi năm thu hút hàng 
ngàn khách du lịch trong 
nước và quốc tế đến tham 
quan, thưởng ngoạn.

Trước đây nguy hiểm, 
bây giờ an toàn
     Trước khi hải đăng 
được xây dựng trên mũi 
đất mang tên Norah 
Head, việc hành hải từ 
Newcaslte đến Sydney 
gặp rất nhiều khó khăn 
và nguy hiểm. Sương 

mù thường dày đặc, đá 
ngầm lởm chởm, gió 
thổi mạnh và vùng biển 
tối đen như muốn nhấn 
chìm tàu thuyền, đe 
dọa đến tính mạng của 
các thủy thủ. Vụ đắm 
tàu sân bay Esperanza 
năm 1868 và tàu Gwydir 

năm 1884 khiến cho 
việc xây dựng một ngọn 
hải đăng tại mũi đất 
nhô ra biển, soi sáng 
cho các tàu thuyền qua 
lại an toàn trong khu 
vực càng trở nên quan 
trọng và cần thiết.
     Công trình được 
chính thức thiết kế 
bởi Charles Assinder 
Harding nhưng mang 
phong cách kiến trúc 
của James Barnet, 
người được xem là cha 
đẻ của kiến trúc bản 
địa vùng New South 
Wales. Ông thiết kế 
GPO Sydney và hơn 
1400 tòa nhà công cộng 
khác trong tiểu vùng 
Colony. Norah Head là 
công trình cuối cùng 
mang phong cách kiến 
trúc cổ điển của ông.
     Ngọn hải đăng bắt 
đầu được khởi công xây 
dựng ngày 26/2/1901 
theo kỹ thuật xây dựng 
kiểu mới. Các khối bê 
tông được đúc sẵn theo 
mô hình hải đăng đã 
tính toán hoàn hảo trên 
phần mềm thiết kế. Và 
điểm nổi bật của kiến 
trúc Barnet được thể 
hiện trong các sàn nhà 
lát gạch, ban công và 
lan can lát đá xanh. Đến 
15/11/1903, hải đăng 
Norah Head chính thức 

được khánh thành, 
đưa vào sử dụng với lời 
khẳng định đầy quyết 
tâm gắn ngay cửa ra vào 
tháp: “Trước đây nguy 
hiểm, bây giờ an toàn”. 
Sau nhiều lần nâng cấp 
thiết bị chiếu sáng, cuối 
cùng, hải đăng Norah 
Head có tầm hiệu lực 
27 hải lý và đặc tính 
chớp 15 giây, với 2 
luồng ánh sáng cho tàu 
thuyền dễ dàng nhận 
biết: luồng ánh sáng 
đỏ chiếu phương Đông 
Bắc và luồng ánh sáng 
xanh chiếu phương Tây 
Nam. Bên cạnh đó, hải 
đăng còn có hơn 40 lá 
cờ hàng hải quốc tế, mỗi 
lá cờ in một chữ cái và 
một chữ số, mã hóa các 
nội dung hàng hải, đảm 
bảo truyền tải thông tin 
giữa trạm hải đăng với 
tàu thuyền trên biển. 
Nhờ những lá cờ này, 
thủy thủ đoàn nắm được 
những thông tin quan 
trọng như dự báo thời 
tiết, cảnh báo bão, gió và 
các nguy hiểm khác như 
rạn san hô, bãi đá ngầm. 
Các thủy thủ cũng có thể 
dùng cờ để báo với trạm 
hải đăng khi có thủy 
thủ hoặc hành khách bị 
bệnh, các trường hợp 
khẩn cấp khác và yêu 
cầu giúp đỡ.
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Niềm tự hào nước Úc
     Không chỉ chứng 
tỏ tầm quan trọng của 
một ngọn hải đăng 
giữa vùng biển ẩn chứa 
nhiều hiểm nguy, Norah 
Head còn điểm tô thêm 
vẻ đẹp cho mũi đất nhô 
ra biển này, để từ đó, 
nơi đây trở thành danh 
thắng nổi tiếng thế giới, 
mang đến niềm tự hào 
cho nước Úc. 
     Ngọn tháp trắng 
muốt như một nét vẽ nổi 
bật giữa trời xanh. Bao 
quanh tháp là một nền 
đá độc nhất vô nhị, được 
hình thành trong thời 
kỳ Permian cách đây 
khoảng 180 – 280 triệu 
năm trước. Từ trên đỉnh 
tháp nhìn xuống, người 
ta vẫn có thể nhận thấy 
dấu hiệu xâm nhập của 
núi lửa qua dòng dung 
nham bazan tuôn trào 
hàng ngàn năm trước, 
tạo thành một đường 
rãnh trên nền đá granite. 
Ước đoán, đây có thể là 
dung nham của ngọn 
núi lửa cổ đại Mt. War-
rowolong, nằm ở phía 
Tây của mũi đất Norah 
Head. Sự độc đáo về mặt 
địa chất, địa hình, tạo 
cho Norah Head một 
phong cảnh riêng, đầy 
ấn tượng. Có lẽ vì thế 
mà nhiều đôi tình nhân 
đã chọn nơi đây để chụp 
hình và tổ chức đám 
cưới, khoảnh khắc quan 
trọng và đáng nhớ nhất 
của một đời người.

     Norah Head cũng 
là địa điểm sinh sống 
lý tưởng của nhiều 
loài động thực vật 
quý hiếm. Nhiều loài 
chim biển thường tụ 
tập về Norah Head 
trong hành trình di 
cư từ Bắc bán cầu để 
tránh đông. Cùng với 
gia đình và bạn bè làm 
một tour du lịch đến 
Norah Head, khám phá 
những điều kỳ thú của 
thiên nhiên hẳn sẽ là 
một lựa chọn hấp dẫn 
với nhiều du khách từ 
khắp năm châu. 
     Đặc biệt, với những 
du khách đam mê 
hàng hải, Norah Head 
chính là cuốn sách 
mở để du khách tìm 
hiểu, chiêm nghiệm. 
Qua ngọn hải đăng, 
du khách biết được 
đặc tính, thông số kỹ 
thuật, cách vận hành 
đèn biển, vai trò của 
hải đăng đối với việc 
đảm bảo an toàn hành 
hải. Từ trên đỉnh tháp, 
ngắm nhìn những con 
sóng, những bãi đá, sự 
luân chuyển của gió, của 
mây, của những màn 
sương, giúp du khách 
hiểu vì sao trong lịch 
sử hàng hải, vùng biển 
New South Wales có tới 
1800 vụ đắm tàu. Lưu 
trú ngay tại hải đăng, 
nơi xưa kia là phòng ở 
của những người gác 
đèn, du khách không 
chỉ được tận hưởng 

không khí trong lành, 
ngắm nhìn phong cảnh 
kỳ vỹ mà còn được 
nghe câu chuyện xúc 
động về gia đình Smith 

với 7 thành viên của ba 
thế hệ kế nghiệp nhau 
gác đèn qua hơn 140 
năm trên khắp nước Úc 
và đều để lại dấu ấn tại 
Norah Head 
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Địa chỉ: Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061. 3832134 | Fax: 061. 3832135 | E-mail: cangvudongnai@hcm.vnn.vn

Chúc mừng năm mới  2014



Hải đồ điện tử

Kiểm nghiệm máy đo sâu

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH
-  Khảo sát thành lập bản đồ các vùng hàng hải gồm luồng tàu biển, 

vùng quay tàu, vùng thủy diện cảng bến, cảng nổi;

-  Rà quét và thực hiện thanh thải các chướng ngại vật trên các luồng 
hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác;

-  Sản xuất, cung cấp bình đồ hàng hải điện tử.

-  Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải : AIS, VTS, DGPS…

-  Định vị xác định tọa độ các công trình báo hiệu hàng hải.

-  Kinh doanh các dịch vụ về khảo sát và thành lập bản đồ chuyên đề, 
đo đạc thu thập dữ liệu thủy văn…phục vụ giao thông thủy và xây 
dựng công trình;

-  Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container;

-  Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng...

Địa chỉ: 26 đường Đinh Bộ Lĩnh – Phường 24 – Quận Bình Thạnh – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 38996874  (+84) 8 38406285  (84) 8 38991052

Fax: (+84) 8 38995674 | Email: xnksmn@vms-south.vn



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

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

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

Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa

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

   for your
Safety navigation


