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-  Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển;

-  Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu 
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;

-  Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu;

-  Lập qui hoạch, quản lý đầu tư phát triển, quản lý vận hành hệ 
thống đèn biển, luồng tàu biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng 
tàu biển;

-  Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và 
bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, 
hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam giao.
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         Bạn đọc thân mến!
      Trong không khí tưng bừng và náo nức của mùa hè, tháng 6 cũng về với nhiều 
sự kiện đặc biệt, ý nghĩa gắn liền với biển: Ngày Môi trường thế giới (5/6); Ngày 
Đại dương thế giới (8/6); Ngày Người đi biển (25/6). Bên cạnh đó, tháng 6 còn 
đánh dấu kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam ((21/6/1925 – 
21/6/2013), ngày hội lớn của những người làm báo.
       
        Để chào mừng các sự kiện này, Ban biên tập Tạp chí Biển đã tuyển chọn 
những bài viết phong phú và đặc sắc nhất của các phóng viên, cộng tác viên trên 
cả nước đăng tải trong số 10, xuất bản tháng 6/2013. Đây cũng sẽ là bữa tiệc tinh 
thần tràn ngập hương vị và màu sắc gửi đến bạn đọc khắp mọi miền đất nước 
như một món quà của mùa hè. Chúc các bạn cùng gia đình, người thân có những 
giây phút thư giãn thật sảng khoái, thú vị.

        Hy vọng rằng, quý độc giả sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ và góp ý để Tạp chí 
Biển ngày thêm hoàn thiện. 
       Trân trọng!

Chủ tịch Hội đồng biên tập

Tổng Giám đốc
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận



Liên hệ

Quảng cáo
Vũ Đăng Hùng

Tel: (064) 3527929 | Mobile: 0913 781 221
Email: tapchibien@vms-south.vn



HỌC TẬP ĐẠO ĐỨC
& PHONG CÁCH BÁO CHÍ
HỒ CHÍ MINH 09

ĐOÀN CÔNG TÁC VMS-SOUTH THĂM TRƯỜNG SA
Ý NGHĨAMỘT CHUYẾN ĐI

PILOTCO IX - 5 NĂM
UY TÍN, AN TOÀN,

CHẤT LƯỢNG

14

28

34

40

66

NOTHERN STAR
PHONG CÁCH NHÀ QUÝ TỘC

NẮNG
KÊ GÀ

BALI
HÒN ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG



98

100

123

KẾT NỐI
VƯƠN KHƠI

ĐA DẠNG PHƯƠNG THỨC
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

BƠI NGHỆ THUẬT
NHỮNG VŨ ĐIỆU
ĐẦY MÊ HOẶC

THĂM CÁC
BẢO TÀNG HÀNG HẢI

THẾ GIỚI

MẮT GHE THUYỀN
& ƯỚC MƠ

CHINH PHỤC BIỂN

ẨM THỰC BÌNH ĐỊNH
NHỮNG HƯƠNG VỊ
KHÓ QUÊN

71

86

78



VMS -  outh

8 | biển | 06 - 2013

CHÀO MỪNG 88 NĂM NGÀY

Báo chí cách mạng việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2013)
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Cả cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách 
mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại 
cho dân tộc Việt Nam tài sản vô giá về 

tư tưởng, đạo đức cách mạng sáng ngời, 
trong đó có đạo đức và phong cách báo 
chí. Di sản báo chí to lớn và phong phú 

của Bác thể hiện sinh động những quan 
điểm, tư tưởng của Người về thời đại, 

về cách mạng, về nhân dân và đời sống 
xã hội, đồng thời thể hiện một nhân 

cách vĩ đại, nhà báo cách mạng lớn - 
Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thanh Hoàng

Học tập đạo đức
& phong cách báo chí

Hồ Chí Minh

Báo chí là 
một mặt 

trận, Cây bút 
là vũ khí sắc 
bén, bài báo 

là tờ hịch 
cách mạng

Sự nghiệp làm báo 
của Bác song hành 
suốt cuộc đời hoạt 
động cách mạng, từ 

khi bôn ba đi tìm đường 
cứu nước, cứu dân. Người 
làm văn, viết báo để phục 
vụ cách mạng và để làm 
cách mạng Người đã trở 
thành một nhà báo.  
     Sinh thời, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh chỉ rõ: “Báo chí 
là một mặt trận”, “Cây bút 
là vũ khí sắc bén, bài báo 
là tờ hịch cách mạng”. Bởi 
thế, “cán bộ báo chí cũng 
là chiến sĩ cách mạng. Cây 

bút, trang giấy là vũ khí 
sắc bén của họ”. Chính Bác 
đã phát triển và vận dụng 
sáng tạo câu nói nổi tiếng 
của V.I.Lênin vào thực 
tiễn Việt Nam: “Báo chí là 
người tuyên truyền, người 
cổ động, người tổ chức 
chung, người lãnh đạo 
chung. Vì vậy, nhiệm vụ 
của người làm báo là quan 
trọng và vẻ vang”...
     Là người sáng lập nền 
báo chí Cách mạng Việt 
Nam, suốt cuộc đời hoạt 
động của mình, Hồ Chí 
Minh luôn quan tâm đến 

(Chủ tịch Hồ Chí Minh)
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báo chí. Ngay từ năm 
1922, Người đã sáng 
lập Báo Người cùng 
khổ (Le Paria). Năm 
1925, Người sáng lập 
Báo Thanh niên. Năm 
1941, Người chỉ đạo 
thành lập Báo Việt 
Nam độc lập. Bản thân 
Người cũng là một nhà 
báo lớn với hàng nghìn 
bài báo đủ thể loại 
được đăng tải trong và 
ngoài nước. Sau thắng 
lợi Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945, với sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, hệ thống 
báo chí cách mạng ở 
nước ta đã từng bước 
phát triển vững chắc và 
mạnh mẽ, xứng đáng 
là đội quân đi đầu trên 
mặt trận tư tưởng. 
Thực hiện lời dạy của 
Người, báo chí đã thực 
hiện tốt nhiệm vụ 
tuyên truyền, cổ động, 
huấn luyện, giáo dục 
và tổ chức quần chúng 
để hướng quần chúng 
đến mục đích chung vì 
độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, vì hạnh 
phúc của nhân dân.

     Bác đã cụ thể hóa 
phẩm chất chính trị của 
một nhà báo phải được 
thể hiện từ việc xác 
định đối tượng phục vụ 
và nhiệm vụ của báo chí 
là để phục vụ nhân dân, 
để tuyên truyền giải 
thích đường lối, chính 
sách của Đảng và Chính 
phủ, cho nên báo chí 
phải có tính quần chúng 
và tinh thần chiến đấu; 
phải xác định thật rõ 
đường lối chiến lược 
của Đảng; phải cố gắng 
học tập chính trị, nâng 
cao tư tưởng. 

     Người yêu cầu đội 
ngũ những người làm 
báo “phải có lập trường 
chính trị vững chắc. 
Chính trị phải làm 
chủ. Đường lối chính 
trị đúng thì những 
việc khác mới đúng. 
Cho nên, các báo chí 
của chúng ta đều phải 
có đường lối chính trị 
đúng”. Người căn dặn 
các nhà báo trước khi 
cầm bút phải tự đặt câu 
hỏi: “Viết để làm gì?”, 
“Viết cái gì? Viết cho ai? 
Viết thế nào?”. Người 
thường xuyên nhấn 

Bác Hồ làm việc tại Phủ Chủ tịch (1957).
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mạnh mục đích viết báo 
“không phải để cho một 
số ít người xem, mà để 
phục vụ nhân dân, để 
tuyên truyền giải thích 
đường lối, chính sách 
của Đảng và Chính 
phủ”. Vì vậy, khi viết 
xong bản thảo thì mỗi 
người “phải đọc đi, đọc 
lại. Thấy cái gì thừa, câu 
nào, chữ nào thừa, thì 
bỏ bớt đi. Đọc đi đọc 
lại 4, 5 lần đã đủ chưa? 
Chưa đủ. Đọc đi đọc 
lại, sửa đi sửa lại. Mình 
đọc mấy lần rồi cũng 
chưa đủ. Phải nhờ một 
số đồng chí công, nông, 
binh, đọc lại”. Người 
còn dạy rằng: “Khi viết 
xong, thì nhờ anh em 
xem và sửa giùm. Chớ 
tự ái, tự cho bài của 
mình là “tuyệt” rồi. 
Người nhắc nhở phải 
kiên quyết chống lối viết 
“tràng giang đại hải”, 
“dùng từng đống danh 
từ lạ”, hoặc “viết như 
mật mã, thích ba hoa, 
viết vừa dài, vừa rỗng, 
thích khoe chữ, ham 
dùng điển tích, sính chữ 
nước ngoài”.
     Nhà văn hóa Hà 
Huy Giáp viết: “Hồ 
Chủ tịch rất chú trọng 
cách viết. Người rất cẩn 
trọng ngay đến cách 
dùng một từ nhỏ, một 
dấu chấm câu, cách bố 
cục một bài viết. Hồ 
Chủ tịch là một nhà 
ngôn ngữ nghiêm khắc. 
Cũng như V.I.Lênin, 
Người dùng rất ít chữ, 
mà là những chữ đúng 
nhất, cần thiết nhất, 
để một viện sĩ hàn lâm 
đến người nông dân 
đều có thể hiểu được”. 

     Về đạo đức nghề 
nghiệp, Bác lưu ý những 
người viết, tuyên truyền 
cần chống thói ba hoa, 
và chỉ ra 8 biểu hiện của 
nó là: dài dòng, rỗng 
tuếch; có thói cầu kì; 
khô khan lúng túng; 
báo cáo lông bông; lụp 
chụp, cẩu thả; bệnh theo 
sáo cũ; nói không ai 
hiểu; bệnh hay nói chữ. 
Bác đã đưa ra 5 cách 
chữa thói ba hoa: 1. Phải 
học cách nói của quần 
chúng. Chớ nói như 
cách giảng sách; 2. Phải 
luôn luôn dùng những 
lời lẽ, những thí dụ đơn 
giản, thiết thực và dễ 
hiểu; 3. Khi viết khi nói 
phải luôn luôn làm thế 
nào để cho ai cũng hiểu 
được. Làm cho quần 
chúng đều hiểu đều tin, 
đều quyết tâm theo lời 
kêu gọi của mình. Bao 

giờ cũng tự hỏi: ta viết 
cho ai xem? Nói cho 
ai nghe?; 4. Chưa điều 
tra, chưa nghiên cứu, 
chưa biết rõ, chớ nói, 
chớ viết; 5. Trước khi 
nói phải nghĩ cho chín, 
phải sắp đặt cẩn thận… 
Tất cả những vấn đề này 
đều đỏi hỏi lương tâm 
và trách nhiệm nghề 
nghiệp đối với người 
làm báo. 
     Bác nhắc nhở, người 
có tài mà không có đức 
là người vô dụng, người 
có đức mà không có 
tài thì làm việc gì cũng 
không thành. Người 
đòi hỏi nhà báo “viết 
phải thiết thực”, “nói có 
sách, mách có chứng”… 
“Không biết rõ, hiểu rõ, 
chớ nói, chớ viết khi 
không có gì cần nói, 
không có gì cần viết, 
chớ nói, chớ viết càn”. 

     Ðại hội XI của Ðảng 
nhấn mạnh: tiếp tục 
phát triển hệ thống 
thông tin đại chúng. Có 
bốn việc cần làm: Một 
là, chú trọng nâng cao 
tính tư tưởng, phát huy 
mạnh mẽ chức năng 
thông tin, giáo dục, tổ 
chức và phản biện xã 
hội của các phương tiện 
thông tin đại chúng vì 
lợi ích của nhân dân 
và đất nước; khắc phục 
xu hướng thương mại 
hóa, xa rời tôn chỉ, mục 
đích trong hoạt động 
báo chí, xuất bản. Hai 
là, tập trung đào tạo, 
bồi dưỡng, xây dựng 
đội ngũ hoạt động báo 
chí, xuất bản vững vàng 
về chính trị, tư tưởng, 
nghiệp vụ và có năng 
lực đáp ứng tốt nhu cầu 
của thời kỳ mới. Ba là, 
rà soát, sắp xếp hợp 

Bức biếm họa “Mau lên du hành” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Le Paria (số 5, 1/8/1922).
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lý mạng lưới báo chí, 
xuất bản trong cả nước 
theo hướng tăng cường 
hiệu quả hoạt động, 
đồng thời đổi mới mô 
hình, cơ cấu tổ chức, 
cơ sở vật chất kỹ thuật 
theo hướng hiện đại. 
Bốn là, phát triển và 
mở rộng việc sử dụng 
Internet, đồng thời có 
biện pháp quản lý, hạn 
chế mặt tiêu cực, ngăn 
chặn có hiệu quả hoạt 
động lợi dụng Internet 
để truyền bá tư tưởng 
phản động, lối sống 
không lành mạnh.
     Từ số lượng những 
tờ báo cách mạng ban 
đầu ít ỏi, đến nay, nước 
ta có hơn 1.600 máy 
phát sóng truyền hình, 
3.500 máy phát sóng 
phát thanh, hàng nghìn 
trạm thu sóng qua vệ 
tinh. Tuy 30 năm sau khi 
ra đời, Internet mới có 
mặt ở Việt Nam, nhưng 
chỉ sau ít năm, số người 
sử dụng Internet ở Việt 
Nam gần bằng 35% số 
dân; cả nước hiện có hơn 
60 báo điện tử, trong 

đó có 16 tờ báo, tạp chí 
độc lập, gần 300 trang 
tin của cơ quan báo chí 
và hơn 280 trang thông 
tin điện tử tổng hợp; 63 
trong số 63 tỉnh, thành 
phố, 22 trong số 22 bộ, 
ngành đã có cổng thông 
tin điện tử hoặc trang 
thông tin điện tử; hơn 
230 mạng xã hội đăng ký 
hoạt động. Sự ra đời và 
phát triển vượt bậc của 
báo điện tử nối mạng 
Internet cùng khả năng 
tích hợp nhiều loại hình 
báo chí trên một thiết bị 
truyền thông hiện đại 
tạo ra khả năng to lớn 
cho việc truyền tải, thu 
nhận thông tin của các 
cơ quan báo chí và công 
chúng của báo chí. 
     Ngày nay báo chí đã 
trở thành món ăn tinh 
thần không thể thiếu 
của mỗi người dân Việt 
Nam. Báo chí đã thực sự 
là cầu nối giữa dân với 
Đảng. Báo chí đã tuyên 
truyền và bảo vệ các chủ 
trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, đã 
phản ánh nguyện vọng 

của nhân dân, thực hiện 
chức năng phản biện xã 
hội; nhiều vụ tiêu cực 
lớn nhờ có báo chí đã 
được đưa ra ánh sáng. 
Xã hội hiện nay ngày 
càng đòi hỏi nhà báo 
phải có bản lĩnh vững 
vàng, có trình độ và khả 
năng tác nghiệp. Đặc 
biệt, cơ chế thị trường 
hiện nay đòi hỏi các 
nhà báo phải có cái tâm 
trong sáng, tự biết vượt 
qua những cám dỗ của 
đời thường để không 
vi phạm đạo đức nghề 
nghiệp, từ đó vươn lên 
thực hiện sứ mệnh cao 
cả của mình. Trong bối 
cảnh tình hình quốc 
tế và trong nước hiện 
đang đặt ra nhiều thách 
thức, nhiều khó khăn 
to lớn, Đảng và nhân 
dân ta đòi hỏi những 
người làm báo phải tiếp 
tục phát huy tính tiên 
phong, tính chiến đấu 
trong việc ủng hộ, biểu 
dương cái tốt, cái tích 
cực, đấu tranh chống 
tham nhũng, tiêu cực, 
phản bác các luận điệu 

thông tin sai trái của 
các thế lực thù địch. 
Từ đó định hướng dư 
luận, củng cố niềm tin 
của người dân, tạo ra 
sự đồng thuận trong xã 
hội, trên cơ sở đó đóng 
góp thiết thực, hiệu quả 
vào việc xây dựng nước 
Việt Nam dân giàu, 
nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh.
     Tư tưởng Hồ Chí 
Minh về báo chí cách 
mạng là tài sản vô giá - 
cơ sở phương pháp luận 
cho hoạt động báo chí 
nước ta không chỉ trong 
những năm kháng 
chiến ác liệt mà còn là 
“ngọn đuốc soi đường” 
đối với công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay. Những lời căn 
dặn của Người về báo 
chí và những bài học 
kinh nghiệm về cách 
nói, cách viết báo càng 
suy ngẫm, càng soi rọi 
vào thực tiễn càng thấy 
vẫn nguyên giá trị đối 
với các thế hệ làm báo 
ở nước ta hôm nay và 
mai sau 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ III Những người viết báo Việt Nam (8/9/1962).
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Đoàn công tác VMS-South thăm Trường Sa

Định kỳ hàng năm, đoàn lãnh đạo Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam lại 

tổ chức ra thăm quần đảo Trường Sa, nơi có 
những người công nhân gác đèn biển đang 

ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, 
thắp sáng những ngọn hải đăng, bảo đảm an 

toàn cho tàu thuyền qua lại, góp phần cùng 
với lực lượng trên đảo khẳng định chủ quyền 

của Việt Nam đối với Trường Sa.

Vũ Hùng

Sau 10 ngày (24/4 – 
4/5) vượt ngàn hải lý, 
theo chân đoàn công 
tác của Tổng công 

ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đến các đảo 
trên quần đảo Trường Sa 
mới đây do ông Phạm Đình 
Vận, Bí thư đảng ủy, Tổng 
giám đốc Tổng công ty làm 
trưởng đoàn, đến thăm hầu 
hết các đảo thuộc quần đảo 
Trường Sa như: Hải đăng 

Đá Lát, Đá Tây, Trường Sa 
lớn, Song Tử Tây, Sơn Ca, 
Nam Yết, Sinh Tồn, Tiên 
Nữ, An Bang,… cánh nhà 
báo chúng tôi mới chứng 
kiến và hiểu được sự đóng 
góp quan trọng của các 
ngọn đèn hải đăng, sự hy 
sinh thầm lặng của những 
người công nhân gác đèn 
biển và tình quân dân 
thắm thiết nơi tuyến đầu 
của Tổ quốc.

Ý nghĩa
một chuyến đi

Đ/c Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT cùng đ/c Phạm Đình Vận - TGĐ VMS-South trong chuyến thăm Trường Sa (4/2013).
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     Ông Phạm Đình Vận 
– Tổng giám đốc Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam cho 
biết: “Đối với Việt Nam, 
quần đảo Trường Sa có 
vị trí rất quan trọng, cả 
về bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ cũng như trong việc 
phát triển kinh tế biển. 
Việc xây dựng hải đăng 
trên quần đảo Trường 
Sa không những giúp tàu 
thuyền hành hải an toàn 
trong khu vực mà còn 
khẳng định chủ quyền 
biển, đảo của Việt Nam. 
Bởi vì sau khi xây dựng 
những đèn biển này thì 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải có trách 
nhiệm thông báo đến cơ 
quan thủy đạc quốc tế, 
cũng như thông báo với 
Hiệp hội Báo hiệu hàng 

hải quốc tế để các cơ quan 
này nhập tọa độ vào 
hệ thống hải đồ quốc tế 
(kinh độ, vĩ độ), đặc điểm 
của báo hiệu hàng hải và 
quan trọng nhất là quốc 
gia thiết lập”. 
     Chúng tôi ngắm nhìn 
những ngọn hải đăng 
vươn cao giữa biển trời 
mênh mông, vừa hùng 
vỹ vừa kiêu hãnh. Cùng 
với lá cờ Tổ quốc tung 
bay trên các đảo, ngọn 
hải đăng như cột mốc, 
một lần nữa khẳng định 
chủ quyền biển đảo quê 
hương. Đó cũng là lúc 
chúng tôi nhận ra rằng, 
để hải đăng hoàn thành 
chức năng của nó, những 
người công nhân quản 
lý, vận hành đèn biển nơi 
đây chắc hẳn phải làm 
việc với một tinh thần 

trách nhiệm rất cao và 
một tình yêu sâu đậm với 
Tổ quốc. Bởi giữa nơi hải 
đảo xa xôi, cách trở này, 
có biết bao là khó khăn, 
thử thách. Các ngọn hải 
đăng lại thường nằm 
ngay sát biển nơi những 
đảo nổi hoặc đứng một 
mình giữa đảo chìm, 
trong khi, quần đảo 
Trường Sa được coi là 
“quần đảo bão tố”, hàng 
năm hứng chịu cả trăm 
cơn bão lớn nhỏ. Điều đó 
có nghĩa là những người 
công nhân gác đèn biển 
nơi đây phải kiên cường 
bám đèn, bám biển, vượt 
qua mọi thử thách phong 
ba mới có thể hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Trò 
chuyện với chúng tôi, 
anh Vũ Công Thập, trạm 
trưởng hải đăng Song Tử 

Tây, cho biết: “Anh em 
gác đèn biển Trường Sa 
chịu rất nhiều khó khăn 
về vật chất và đặc biệt là 
thiếu thốn về tinh thần. 
Chỉ có 4 – 5 anh em ở 
chung trong trạm hải 
đăng. Hơn 2 tháng tàu 
tiếp tế mới ra một lần. 
Nhưng đó là khi thời tiết 
thuận lợi. Còn khi sóng 
to, gió lớn, nhất là dịp 
cuối năm và giáp Tết, tàu 
không vào tiếp tế được, 
lương thực, thực phẩm 
trên trạm đã cạn, anh 
em phải vay của bộ đội, 
chịu nhiều thiếu thốn. 
Chưa kể, sóng cao, đánh 
trùm lên đèn khiến đồ 
đạc trong trạm ướt hết, 
anh em phải ăn đứng, 
ngủ ngồi. Các trạm trên 
đảo chìm như Tiên Nữ, 
Đá Lát, anh em phải gấp 

Đ/c Phạm Đình Vận - TGĐ VMS-South thăm và tặng quà anh em công nhân trạm hải đăng Đá Tây (4/2013).
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rút di chuyển sang doanh 
trại bộ đội tạm trú, tránh 
bão. Nhưng thử thách 
nhất vẫn là thiếu thốn về 
tinh thần, là nỗi cô đơn, 
nỗi nhớ đất liền, nhớ gia 
đình đau đáu trong tim”. 
Anh Bùi Văn Tiệp, trạm 
trưởng hải đăng Tiên 
Nữ, khẳng định: “Khó 
khăn là vậy, thử thách 
là vậy, nhưng chúng tôi 
nguyện gắn bó với nghề. 
Đây không chỉ là công 
việc mưu sinh mà còn 
thể hiện tình yêu Tổ 
quốc, trách nhiệm với 
biển đảo quê hương. Bên 
cạnh việc hoàn thành 
tốt nhiệm vụ thiết lập và 
duy trì môi trường an 
toàn về hàng hải cho tàu 
thuyền qua lại trong khu 
vực, chúng tôi còn 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”. 
     Để anh em yên tâm 
công tác nơi đảo xa, 
yên tâm bám biển, giữ 
đèn, Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam nói chung 
và Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải biển Đông 
và hải đảo, đơn vị quản 
lý trực tiếp, luôn dành 
những tình cảm sâu sắc 
cùng sự quan tâm thiết 
thực nhất đến đội ngũ 
công nhân gác đèn biển 
Trường Sa. Ở mỗi nơi 
đoàn đến, ông Phạm 
Đình Vận, Tổng giám 

đốc Tổng công ty, đều 
ân cần động viên, thăm 
hỏi cán bộ, công nhân 
viên các trạm đèn, mong 
muốn những người canh 
gác mắt biển luôn giữ 
gìn sức khỏe, rèn luyện 
tư tưởng, tinh thần vững 
vàng, bám đảo, bám đèn, 
bảo đảm cho hải đăng 
luôn thắp sáng, đúng 
thông số kỹ thuật, duy 
trì môi trường hàng hải 
cho các tàu thuyền qua 
lại trong khu vực, đồng 
thời cùng với lực lượng 
bộ đội trên đảo sẵn sàng 
chiến đấu vì Tổ quốc, 
xứng đáng với tên gọi 
Hải đội tự vệ biển. Ông 
Vận cho biết thêm, trong 
2 năm vừa qua, chúng 
tôi đã xây dựng được cơ 
chế tiền lương cho đảm 

bảo hàng hải, nâng cao 
mức lương và chế độ 
phụ cấp cho công nhân 
gác đèn biển Trường Sa. 
Bên cạnh đó, chúng tôi 
cũng đã thành lập “Quỹ 
vì công nhân đèn biển 
Trường Sa”, đồng thời, 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền để xã hội hiểu và 
quan tâm hơn tới anh 
em ngoài đảo. 
     Đối với những công 
nhân quản lý, vận hành 
các đèn hải đăng trên 
đảo, những chuyến thăm, 
tặng quà, tiếp tế cho các 
trạm đèn tuy thời gian 
lưu lại không nhiều, 
nhưng đó là nguồn động 
viên rất lớn cho các anh 
yên tâm công tác, những 
phần quà tuy nhỏ bé 
nhưng có ý nghĩa hết sức 

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng sỹ quan, thuyền viên tàu Hải Đăng 05 (4/2013).
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to lớn về mặt tinh thần, 
thể hiện sự quan tâm của 
đất liền đối với những 
người công tác nơi đảo 
xa, đặc biệt hơn là sự 
quan tâm của lãnh đạo 
Tổng công ty như càng 
thắp lên ngọn lửa nhiệt 
huyết với nghề. Càng 
vinh dự hơn nữa, khi 
lần này, các anh em công 
nhân hai trạm hải đăng 
Trường Sa Lớn và Song 
Tử Tây được cùng với 
đoàn công tác của Tổng 
công ty và quân dân trên 
đảo đón tiếp đoàn công 
tác của Bộ Giao thông 
vận tải do Bộ trưởng 
Đinh La Thăng dẫn đầu. 
Thấu hiểu được những 
gian khổ, hy sinh của các 
lực lượng đóng tại hải 
đảo xa xôi, Bộ trưởng 
đã quan tâm, thăm hỏi, 
động viên từng lực lượng, 
bày tỏ niềm vui khi được 
chứng kiến những thay 
đổi đáng mừng trên các 
đảo và mong muốn các 
lực lượng đoàn kết, thống 
nhất, cùng nhau bảo vệ 
vững chắc chủ quyền 
biển đảo Tổ quốc. 
     Trong suốt cuộc hành 
trình theo chân đoàn 
công tác của Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 

hải miền Nam, cánh nhà 
báo chúng tôi còn được 
nghe kể và chứng kiến 
thêm nhiều câu chuyện 
xúc động về tình cảm 
quân dân thắm thiết giữa 
bộ đội hải quân với anh 
em công nhân đèn biển. 
Ngoài nhiệm vụ huấn 
luyện và hiệp đồng tác 
chiến, sự phối kết hợp 
chặt chẽ giữa hai bên còn 
thể hiện qua tình huống 
cứu hộ, cứu nạn như: 
cháy, nổ, phòng chống lụt 
bão, có người rớt xuống 
biển… Không những thế, 
tình cảm gắn bó quân 
dân còn khăng khít ở 
cuộc sống hàng ngày. Đó 
là những lần chia sẻ từng 
điếu thuốc, từng bó rau, 
từng con cá, từng chút 
nước uống… Anh Phạm 
Văn Nghĩa, công nhân 
trạm hải đăng Tiên Nữ, 
xúc động kể: “Cách đây 
khoảng một tháng, tôi 
bị ngã và sốt gần 400C. 
Khi biết tình hình xấu 
như vậy, các anh bộ đội 
hải quân đã đưa tôi sang 
bên đó để chữa trị. Bác sỹ 
quân y cũng như tất cả 
mọi người đã động viên, 
chăm sóc tận tình, thậm 
chí còn giúp tôi tắm rửa 
và thay quần áo… Về 

phần mình, mỗi lần có 
đoàn tiếp tế của Công ty 
ra thăm hay những lúc đi 
bắt được nhiều cá, chúng 
tôi đều san sẻ với anh 
em bên đó, khi thì vài 
con cá thu, vài chai nước 
mắm, lúc thì chuyền tay 
nhau đọc chung tờ báo 
hay tạp chí. Vào dịp lễ, 
Tết, hai bên cũng thường 
xuyên qua thăm hỏi lẫn 
nhau và tổ chức các bữa 
ăn nhỏ để mọi người 
có cơ hội gần gũi nhau 
hơn. Nhiều người khi trở 
về đất liền vẫn thường 
xuyên gọi điện ra ngoài 
đảo để động viên anh em 
vượt qua khó khăn, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được 
giao”.  Biết ơn những 
tình cảm chân thành và 
sự giúp đỡ quý báu của 
lực lượng hải quân, thay 
mặt đoàn công tác Tổng 
công ty, ông Phạm Đình 
Vận đã đến thăm các chỉ 
huy đảo, bày tỏ những 
lời cảm ơn sâu sắc tới 
các chiến sỹ bộ đội và hy 
vọng rằng lực lượng hải 
quân, chính quyền đảo 
sẽ tiếp tục phối hợp, giúp 
đỡ cán bộ công nhân tại 
các trạm hải đăng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải tại 

khu vực quần đảo, góp 
phần khẳng định chủ 
quyền, quyền chủ quyền 
của Việt Nam nơi tuyến 
đầu đất nước. 
     Thông qua chuyến 
đi này, đoàn công tác 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam cũng khảo sát các 
điểm đảo còn lại trên 
quần đảo Trường Sa để 
sớm có kế hoạch trình 
Chính phủ, Bộ Giao 
thông vận tải phê duyệt 
dự án xây dựng các hải 
đăng mới trên các đảo, 
góp phần tăng cường 
bảo đảm an toàn hàng 
hải trong khu vực, thể 
hiện nghĩa vụ và trách 
nhiệm của quốc gia có 
biển, đồng thời tiếp tục 
khẳng định chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng 
của Tổ quốc. Điều này 
khiến chúng tôi càng 
thêm tin tưởng và tự 
hào vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ đất 
nước. Dường như dù 
ở bất cứ nơi nào, trên 
cương vị, lĩnh vực nào, 
mọi trái tim Việt Nam 
đều hướng về Tổ quốc 
thân yêu, nguyện xứng 
đáng với lời dạy của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

Ngày trước ta chỉ có đêm và 
rừng, ngày nay ta có ngày, có 

trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi 
đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó 
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           HỘI DIỄN

Văn nghệ Quần chúng
VMS-South lần I, năm 2013Hải Ánh      Ngọc Nam

Ngày 19 và 
20/5, Công 
đoàn Tổng 
công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam (VMS-
South) tổ chức Hội diễn 
văn nghệ quần chúng 
lần I, năm 2013. Hội 
thi đã thu hút gần 50 

tiết mục ở các thể loại: 
đơn ca, song ca, tốp ca, 
múa… do đoàn viên 
công đoàn của 15 công 
đoàn cơ sở trực thuộc 
Tổng công ty tham gia 
biểu diễn. 
     Đại diện Ban giám 
khảo, NSUT Phan 
Dương, đoàn ca múa 

nhạc tỉnh BR-VT, nhận 
xét: “Hội diễn văn nghệ 
quần chúng VMS-South 
tuy mới tổ chức lần đầu 
nhưng đã thể hiện sự 
đầu tư của các đơn vị, 
mang đến cho Ban giám 
khảo nhiều sự ngạc 
nhiên, thú vị. Các tiết 
mục nhìn chung phong 

phú, ý nghĩa, phát huy 
được khả năng biểu 
diễn văn nghệ của đoàn 
viên công đoàn Tổng 
công ty”.
     Trong 49 tiết mục dự 
thi, Ban giám khảo đã 
trao 5 giải cho thể loại 
múa, 10 giải cho thể 
loại đơn ca, 7 giải cho 

Đ/c Phạm Đình Vận - BT Đảng ủy, TGĐ VMS-South và đ/c Phạm Văn Quang - Chủ tịch HĐTV VMS-South trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn
cho các Công đoàn Cơ sở: Khối Văn phòng TCT, Cty Trục vớt cứu hộ VN và XN Khảo sát hàng hải miền Nam.

VMS -  outh
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thể loại song – tam – tứ 
ca và 5 giải cho thể loại 
tốp ca. Tổng kết chung 
toàn đoàn, Công đoàn 
cơ sở Khối văn phòng 
Tổng công ty xuất sắc 
đạt giải nhất, giải nhì 
thuộc về Công đoàn 
cơ sở Công ty Trục vớt 
cứu hộ Việt Nam và 
Công đoàn cơ sở Xí 
nghiệp Khảo sát hàng 
hải miền Nam giành 
giải ba. Bên cạnh đó, 
Ban tổ chức còn trao 
giải phong trào toàn 
đoàn cho 12 công đoàn 
cơ sở và dành 3 giải 
tuyên dương những 
diễn viên quần chúng 
cao tuổi, tích cực tham 
gia hội diễn.

     Phát biểu tại buổi 
công diễn và trao giải, 
ông Phạm Đình Vận, 
Bí thư Đảng ủy, Tổng 
giám đốc Tổng công 
ty, thay mặt Ban lãnh 
đạo Tổng công ty, chúc 
mừng thành công của 
Hội diễn văn nghệ quần 
chúng VMS-South lần I, 
năm 2013, khen ngợi sự 
chuẩn bị và tổ chức chu 
đáo của Ban tổ chức, sự 
đầu tư, tập luyện công 
phu của các diễn viên 
quần chúng đến từ 15 
công đoàn cơ sở trong 
toàn Tổng công ty. Ông 
hy vọng phong trào văn 
nghệ sẽ tiếp tục được 
nhân rộng, phát huy để 
các Hội diễn văn nghệ 

quần chúng tiếp theo 
thành công tốt đẹp hơn 
nữa, đồng thời, qua đó, 
xây dựng thương hiệu 
VMS-South giỏi về 
chuyên môn, mạnh về 
phong trào, phát triển 
toàn diện bền vững.
Bế mạc Hội diễn văn 
nghệ quần chúng VMS-
South lần I, năm 2013, 
ông Dương Thế Nam, 
Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty, Trưởng 
Ban tổ chức Hội diễn, 
cũng đánh giá cao tinh 
thần tập luyện và biểu 
diễn của các đoàn. 
Qua lời ca, tiếng hát và 
những điệu múa, các 
đoàn viên công đoàn đã 
thể hiện được tình đoàn 

kết, gắn bó, niềm tự hào 
về nghề nghiệp và niềm 
tin vào sự phát triển 
ngày càng lớn mạnh 
của Tổng công ty. Ông 
khẳng định Công đoàn 
Tổng công ty sẽ đưa 
Hội diễn văn nghệ quần 
chúng thành hoạt động 
thường niên và kêu gọi 
các công đoàn cơ sở gây 
dựng phong trào văn 
hóa văn nghệ, chăm lo 
đời sống tinh thần cho 
người lao động bên cạnh 
việc nâng cao đời sống 
vật chất, để người lao 
động thêm yên tâm công 
tác, cống hiến vì một 
VMS-South đoàn kết, 
thống nhất, không ngừng 
hoàn thiện, phát triển 

Tiết mục Giao duyên - mời trầu của đơn vị Công đoàn khối Văn phòng xuất sắc đoạt giải A nội dung Tốp ca tại Hội diễn.
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Ngày của

Người đi biển25/6
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Không  có sự 
cống hiến của 
thuyền viên 
thì một nửa thế 
giới chìm đắm 
trong buốt giá 
và một nửa còn 
lại sống trong 
đói nghèo

Tiếu Văn Kinh - Chủ tịch CLB Thuyền trưởng VN

Nếu nhân tài là nguyên khí 
quốc gia thì thuyền viên 
lành nghề là nguyên khí 
của sự phát triển ngành Vận 
tải biển; họ cần được đầu tư 
phát triển mạnh mẽ và đáng 
được vinh danh.

Vinh danh nghề

Thuyền viên
Trong dịp 25/6 

– Ngày của 
người đi biển 
được công bố 

theo Nghị quyết 19 của 
Tổ chức Hàng hải quốc tế 
IMO 2010, lướt tìm một 
số thông tin liên quan trên 
các website, tôi giật mình 
khi tình cờ phát hiện khẩu 
hiệu này trên một trang 
web, tất nhiên của nước 
ngoài. Đây là một sự vinh 
danh quá lời chăng, hay 
chỉ là một sự ca ngợi sáo 
rỗng để khuyến khích các 

thế hệ thanh niên tiếp tục 
dấn thân ra đại dương?
     Trước khi thuyền buồm 
xuất hiện trên thế giới 
này, con người sống trong 
mông muội, việc trao đổi 
mậu dịch giữa các quốc 
gia chỉ thông qua mang 
vác và ngựa thồ với một 
lượng hàng hóa  trao đổi 
không đáng kể. Khi nền 
nông-công nghiệp của các 
quốc gia chưa phát triển, 
các nước giàu tài nguyên 
cũng như các nước nghèo 
tài nguyên đều sống trong 

giá rét và nghèo đói trên 
mảnh đất nếu không đầy 
dầu mỏ và than đá thì 
cũng là những quốc gia 
bắt đầu từ nền sản xuất 
nông-công nghiệp lạc hậu. 
Nếu không có vận tải biển 
thì than đá và dầu mỏ có 
đào lên được cũng không 
làm sao để đổi lấy lương 
thực và quần áo, vì những 
nước giàu dầu mỏ thường 
là nằm ở các vùng hoang 
mạc; họ cam chịu sống 
trong nghèo đói trên các 
túi dầu. Còn các quốc gia 
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có nền nông-công nghiệp 
manh nha phát triển cũng 
sẽ trở thành những quốc 
gia “khép kín” - sống bằng 
nền kinh tế tự cung tự 
cấp, hàng hóa sản xuất ra 
không trao đổi được với 
ai, không có cách nào đổi 
lấy nhiên liệu để sưởi ấm 
và phát triển sản suất nếu 
không có vận tải biển.
     Từ khi những con 
thuyền chạy buồm xuất 
hiện – giai đoạn đầu của 
thời kỳ trao đổi mậu dịch 
quốc tế giản đơn, manh 
mún, cho đến thời kỳ tàu 
hơi nước chạy bằng than 

đá rồi đến thời đại  ngày 
nay với những tàu biển 
hiện đại, đồ sộ, tốc độ 
nhanh và an toàn chạy 
bằng dầu mỏ và năng 
lượng nguyên tử, đã liên 
kết toàn thế giới với nhau 
và biến nền kinh tế của 
từng quốc gia thành một 
nền kinh tế phụ thuộc lẫn 
nhau, nương tựa vào nhau 
để tồn tại và phát triển. 
Hàng hải thương mại toàn 
cầu ngày càng phát huy 
hiệu quả với sức mạnh 
tổng hợp của nó. Ngày nay, 
vận tải biển đã gánh đến 
93% tổng lượng hàng hóa 

xuất nhập khẩu của các 
quốc gia trên toàn thế giới.
     Lượng lớn hàng hóa 
trao đổi thông qua vận 
tải biển đã thúc đẩy nền 
kinh tế toàn cầu phát triển 
với cấp số nhân. Hãy thử 
tưởng tượng xem thế giới 
này sẽ ra sao nếu không 
có ngành vận tải biển phát 
triển? Thành tựu vĩ đại 
của sự nghiệp phát triển 
trên trái đất là của con 
người, nhưng lực lượng 
thuyền viên đã góp phần 
rất đặc thù trong sự phát 
triển đó. Chính thuyền 
viên là những con người 

điều khiển trên các con tàu 
ngược xuôi giữa các quốc 
gia, đã nhận lĩnh sứ mệnh 
thiêng liêng và cao cả kết 
nối các nền sản xuất toàn 
cầu trong điều kiện rất 
nghiệt ngã, thiên biến vạn 
hóa, đầy thách thức của 
đại dương. Suy cho cùng 
thì thuyền viên hoàn toàn 
xứng đáng và cần  được 
vinh danh về sự hy sinh, 
cống hiến của họ như câu 
khẩu hiệu hàm súc và sâu 
sắc vừa mang tính biểu 
cảm nói trên. 
     Cũng chính vì vậy 
mà IMO chọn ngày 25/6 
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hàng năm để biểu dương 
sự cống hiến của hơn 
một triệu rưỡi thuyền 
viên trên toàn cầu. Xã 
hội loài người phải cảm 
ơn và dành sự quan tâm 
cũng như những tình 
cảm tốt đẹp cho đội ngũ 
thuyền viên bởi những 
công lao và sự hy sinh mà 
họ cống hiến, những thử 
thách mà họ phải vượt 
qua, những rủi ro mà họ 
phải gánh chịu  để mang 
lại phúc lợi cho cả hành 
tinh chúng ta.
     Thuyền viên Việt 
Nam, với truyền thống 

của cha ông từ thời dựng 
nước, lèo lái những chiếc 
thuyền buồm nhỏ bé vật 
lộn với biển cả, trải qua 
hai cuộc kháng chiến 
trường kỳ của dân tộc, 
điều khiển các con tàu 
Tự Lực, Giải Phóng, tàu 
không số chi viện cho 
chiến trường, đã hiến 
dâng tuổi trẻ và tính 
mạng góp phần vào 
thắng lợi vĩ đại thống 
nhất đất nước. Họ xứng 
đáng được vinh danh!
     Từ khi đất nước bước 
vào thời kỳ xây dựng 
kinh tế, lực lượng thuyền 
viên phục vụ cho ngành 
Vận tài biển non trẻ của 
chúng ta đã có nhiều 
cống hiến cho sự nghiệp 
vận tải biển nước nhà. 
Các con tàu lớn do chính 
thuyền viên Việt Nam 
điều khiển đã vươn tới 
hầu hết các lục địa, phục 
vụ cho phát triển kinh tế 
của đất nước trong điều 
kiện đất nước còn nghèo 
sau chiến tranh. Họ xứng 
đáng được biểu dương!
     Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020 với 
mục tiêu phấn đấu đưa 
nước ta trở thành một 
quốc gia biển hùng mạnh 
đang đứng trước những 
thách thức nặng nề, thuyền 
viên Việt Nam đang tiếp 
tục cống hiến, đang chịu 
nhiều thiệt thòi về nhiều 
phương diện để dấn thân 
ra biển cả. Họ xứng đáng 
được quan tâm!
     Sự quan tâm của Nhà 
nước và xã hội đối với 
thuyền viên, một nghề 
nghiệp đặc thù, là nguồn 
động viên khích lệ thanh 
niên không ngại ngần 
tiến ra biển lớn, dốc lòng 

kiến tạo một quốc gia  
mạnh lên nhờ biển và 
giàu lên từ biển. 
     Một số quốc gia láng 
giềng đã có những chính 
sách đặc biệt dành cho 
thuyền viên của họ, như 
Philippines có hẳn một 
sắc luật dành cho thuyền 
viên - “Sắc luật thiết chế 
MAGNA CARTA về 
thuyền viên Philippines” 
(AN ACT INSTITUTING 
THE MAGNA CARTA 
OF FILIPINO SEAFAR-
ERS ) được thông qua tại 
Thượng viện và Hạ viện 
Philippines. Tại Trung 
Quốc cũng có “Các quy 
định về thuyền viên của 
nước Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa” (Regulations 
of the People’s Republic 
of China on Seafarers) do 
Quốc hội Trung Quốc 
biểu quyết thông qua và 
Thủ tướng Chính phủ ban 
hành. Nói chung trong 
các sắc luật và quy định 
này, các quốc gia đã khẳng 
định rất chi tiết về nghĩa 
vụ của thuyền viên và các 
chính sách bảo vệ quyền 
lợi cho thuyền viên về đào 
tạo, chế độ đãi ngộ; về 
trách nhiệm pháp lý của 
Nhà nước, doanh nghiệp 
đối với thuyền viên... 
     Vào năm 2006, Tổ chức 
Lao động quốc tế (ILO) đã 
thông qua Công ước Lao 
động hàng hải (MLC) và 
nó trở thành một trong 
bốn trụ cột chính của thể 
chế điều tiết quốc tế cho 
ngành Vận tải biển chất 
lượng cao của thế kỷ XXI. 
Ba trụ cột còn lại đó là 
ba công ước quan trọng 
nhất của IMO: SOLAS 74,  
STCW 78/2010 và MAR-
POL 73/78. Bằng những 

quy định về các yếu tố xã 
hội cần thiết để đảm bảo 
điều kiện sống và làm việc 
thỏa đáng mà tất cả người 
đi biển đều có quyền được 
hưởng, Công ước Lao 
động hàng hải được đánh 
giá là “tuyên ngôn nhân 
quyền” của thuyền viên 
toàn thế giới trong thời 
hiện đại. Công ước sẽ có 
hiệu lực vào tháng 8/2013. 
     Thiết nghĩ, một quốc 
gia biển như Việt Nam, để 
khuyến khích phát triển 
và bảo vệ thuyền viên,  
Nhà nước cũng nên có 
một bộ luật riêng dành 
cho thuyền viên, đồng thời 
ban hành các quy định 
phù hợp với Công ước Lao 
động hàng hải, sớm phê 
chuẩn Công ước này, tạo 
điều kiện cho vận tải biển 
nước nhà phát triển. 
     Các cơ quan chức năng 
của ngành Vận tải biển, 
chính quyền hành chính 
các cấp cần tập trung đầu 
tư phát triển nguồn nhân 
lực quan trọng, chủ chốt 
này và nâng cao vị thế của 
họ trong sự nghiệp phát 
triển chung của ngành 
Hàng hải Việt Nam.
Bản thân thuyền viên cần 
ý thức sứ mệnh cao cả 
của mình trong sự nghiệp 
phát triển vận tải biển của 
đất nước, luôn tự hào với 
nghề đi biển để không 
ngừng phấn đấu học hỏi, 
khắc phục những yếu 
kém chuyên môn, nâng 
cao trình độ ngoại ngữ, 
giữ vững đạo đức nghề 
nghiệp, tiếp nối và vươn 
tới đỉnh cao của nghề đi 
biển truyền thống của 
cha ông, góp phần tạo 
dựng một quốc gia biển 
hùng mạnh 
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Yên Phương

Thành lập từ năm 2003, Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT (Busadco) không 
chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ công ích mà còn phát triển mạnh trong một số lĩnh vực 

khác, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo - ứng dụng khoa học công nghệ. Anh hùng Lao động 
Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Busadco là tác giả, đồng thời là người khởi 
xướng, dẫn dắt các cộng sự nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công trình khoa học kỹ 
thuật này, với mục đích vị nhân sinh, để mọi người giàu, người nghèo đều được thừa hưởng 

thành quả phúc lợi xã hội mà các công trình mang lại.

BUSADCO
Thương hiệu của những giải thưởng uy tín
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Thương hiệu gắn với 
giải thưởng
     Trong 10 năm hoạt 
động, Busadco đã phát 
minh, sáng chế hơn 20 
công trình khoa học trong 
lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường. Với 
các công trình nghiên 
cứu này, Busadco đã đoạt 
6 giải thưởng sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt 
Nam (Vifotec) và 12 giải 
thưởng quốc tế bao gồm: 
4 giải vàng Techmart 
Asean + 3 năm 2009; 1 
giải đặc biệt, 2 giải vàng, 
1 giải bạc của Tổ chức 
sáng tạo KHCN (SIIF) 
tại Hàn Quốc năm 2008, 
2009; 2 giải vàng của Tổ 
chức sáng tạo KHCN 
(ITEX) tại Malaixia năm 
2010, 2012; 1 giải thưởng 

WIPO của Tổ chức sở 
hữu trí tuệ thế giới dành 
cho công trình sáng tạo 
KHCN xuất sắc nhất 
Việt Nam năm 2009, Giải 
thưởng xuất sắc toàn cầu 
do Tổ chức Chất lượng 
quốc tế Châu Á – Thái 
Bình Dương trao tặng; 
Giải thưởng môi trường 
Việt Nam năm 2010, Giải 
thưởng chất lượng Quốc 
gia năm 2011. Busadco 
là doanh nghiệp khoa 
học công nghệ đầu tiên 
của Việt Nam và đương 
kim kỷ lục Việt Nam là 
Doanh nghiệp sở hữu 
nhiều giải thưởng khoa 
học công nghệ quốc tế 
nhất. Anh hùng lao động 
Hoàng Đức Thảo, tác giả 
các công trình nghiên 
cứu khoa học công nghệ, 

người dẫn dắt và khởi 
phát các ý tưởng công 
nghệ và đưa các phát 
minh sáng chế của Bu-
sadco đến ứng dụng thực 
tiễn cũng là đương kim kỷ 
lục Việt Nam: Người Việt 
Nam đầu tiên đoạt nhiều 
giải thưởng nhất của các 
tổ chức sáng tạo khoa học 
công nghệ trên thế giới.
     Năm 2012, sự kiện 
Công ty Thoát nước và 
Phát triển đô thị tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu 
(BUSADCO) đoạt Giải 
thưởng Xuất sắc toàn cầu 
(do tổ chức Chất lượng 
quốc tế Châu Á – Thái 
Bình Dương trao tặng) 
được bình chọn là 1 trong 
10 sự kiện tiêu biểu về 
khoa học công nghệ của 
Việt Nam.

Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo - TGĐ Busadco nhận giải thưởng sáng tạo KHCN năm 2011.
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Ứng dụng vì cộng đồng
     Ai cũng đã biết đến 
Busadco với Cụm tời máy 
nạo vét hệ thống cống 
ngầm thoát nước đô thị 
không chỉ nạo vét sạch 
bùn đất trong lòng cống, 
hố ga bằng cơ giới hóa; 
thoát nước nhanh hơn 
nhờ làm sạch lòng cống 
mà còn giảm thiểu sự 
độc hại và mức độ nguy 
hiểm cho người lao động, 
người lao động không còn 
phải ngâm mình trong 
lòng cống. Năng suất lao 
động tăng hàng chục lần 
so với thủ công trong 
khi đó giá thành thấp 
hơn hàng chục lần so với 
thiết bị nhập khẩu. Hệ 
thống hố thu nước mưa 
và ngăn mùi kiểu mới 

cho các đô thị Việt Nam 
ngăn mùi triệt để bốc lên 
từ lòng cống, đảm bảo vệ 
sinh môi trường đô thị, 
mang ý nghĩa xã hội cao; 
chủ động phòng ngừa 
ngập úng và ô nhiễm môi 
trường đô thị; bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng dân cư; 
Góp phần hoàn thiện mỹ 
quan đường phố; Đảm 
bảo kết cấu đồng bộ, bền 
vững hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật đô thị. Các bể phốt 
đô thị duy trì bảo dưỡng 
thông hút cặn bằng 
phương pháp nội thông, 
hút theo đường ống dẫn 
từ ngoài hàng rào nhà 
dân; Kiểm soát được tận 
gốc nguồn xả nước thải; 
Chủ động đấu nối thu 
gom, bao đón, chuyền 

tải và xử lý nước thải đô 
thị; Không cho chất thải, 
nước thải ngấm trực 
tiếp vào đất, nguồn nước 
nên chống ô nhiễm môi 
trường, ô nhiễm nguồn 
nước mặt, nước ngầm; 
Bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng dân cư đô thị…. 
     Với Công nghệ bê tông 
cốt thép thành mỏng đúc 
sẵn dùng trong lĩnh vực 
kết cầu hạ tầng kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường, 
có độ mịn, độ đặc chắc, 
bền vững cao hơn, và 
chi phí thấp hơn bê tông 
thông thường, Busadco 
đã sáng tạo hàng loạt sản 
phẩm ứng dụng hiệu quả 
ở các đô thị Việt Nam. 
Các sản phẩm này có giá 
trị thực tiễn cao mà ứng 

Sản phẩm Hào kỹ thuật.
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dụng sản phẩm hiệu quả 
sẽ mang lại một cuộc cách 
mạng mới cho hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật đô thị Việt 
Nam. Sản phẩm đơn cử là 
Giếng thăm (hố ga) liên 
kết mối nối cống với giải 
pháp mối nối mềm thay 
cho mối mối cứng, khắc 
phục được tình trạng đứt 
gãy, phá vỡ đường phố ở 
Việt Nam, giải quyết vấn 
đề « hố tử thần » gây nguy 
hiểm thường trực cho xe 
cộ và người lưu hành. Sản 
phẩm Hào kỹ thuật đã 
được UBND tỉnh đồng ý 
phê duyệt đề án triển khai 
nhằm ngầm hóa toàn bộ 
các thiết bị hạ tầng kỹ 
thuật bao gồm: điện, điện 
thoại, cáp viễn thông, 
nước, thoát nước, giải 
quyết tình trạng hệ thống 
dây chằng chịt trên các 
đường phố ở nước ta hiện 
nay và tránh tình trạng 
thường xuyên đào lấp 
đường đô thị để thi công 
lắp đặt và bảo hành sửa 
chữa thiết bị ngầm.  
     Bên cạnh đó, Busadco 
cũng vừa sáng tạo ra 
nhóm sản phẩm cho nông 
thôn năm 2012 nhằm đáp 

ứng mục tiêu quốc gia về 
hiện đại hóa nông nghiệp 
nông thôn. Tiêu biểu là 
Tấm lắp ghép đường, đê, 
kênh, mương. Thực trạng 
đường giao thông nông 
thôn và giao thông nội 
đồng của Việt Nam hầu 
hết là đường đất hoặc đổ 
bê tông tại chỗ. Khi bê 
tông vừa đổ xong đang 
cần một quá trình thời 
gian không chịu lực để 
đông kết đặc chắc, đạt 
cường độ, mác bê tông 
và chịu tải theo yêu cầu 
thiết kế nhưng do không 
có đường tránh nên bê 
tông vừa đổ xong đã phải 
chịu tải do con người và 
các phương tiện chuyên 
chở đi lại dẫn đến bê tông 
bị xơ vữa, xốp, bị thấm 
nước và không khí. Do 
đổ thủ công tại chỗ nên 
không đồng dạng, đồng 
nhất, không liền mạch, 
điều kiện địa hình, địa 
chất, cao độ, thời tiết, khí 
hậu khó kiểm soát, không 
đảm bảo yêu cầu về chất 
lượng. Tấm bê tông cốt 
thép lắp ghép đường đô 
thị, nông thôn, thành 
taluy, kênh mương tiêu 

thoát nước đã khắc phục 
được thực trạng trên. Thi 
công nhanh, chi phí thấp, 
không đòi hỏi năng lực 
và kỹ thuật thi công cao, 
người nông dân cũng có 
thể tự thi công. Sản phẩm 
tận dụng được nguyên vật 
liệu sẵn có của từng vùng 
miền cho yêu cầu tiêu 
dùng. Sản phẩm đã được 
sử dụng tại Thái Bình.
     Mương hộp với cấu tạo 
bê tông cốt thép thành 
mỏng đúc sẵn gọn nhẹ, 
dễ dàng di chuyển. Thuận 
tiện khi xây dựng, lắp ghép 
tại nông thôn vì có thể thi 
công trong mọi điều kiện 
thời tiết, mùa vụ, địa hình. 
Tự người nông dân cũng 
có thể thi công được và 
kiểm soát được chất lượng 
công trình. Tuổi thọ cao và 
có thể di dời khi cần thiết.
     Các công trình khoa 
học Busadco đều mang 
tính ứng dụng cao và đã 
được sử dụng vào các dự 
án hạ tầng kỹ thuật và bảo 
vệ môi trường ở 48/63 tỉnh 
thành. Có 11 UBND tỉnh 
đã ban hành chủ trương áp 
dụng sản phẩm công nghệ 
Busadco trên địa bàn 

Sản phẩm Cụm tời máy nạo vét hệ thống cống ngầm thoát nước đô thị.
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5 năm
U y  t í n  - A n  t o à n  -  C h ấ t  l ư ợ n g

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IX

Hải Ánh

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải 
khu vực IX được giao nhiệm vụ công ích 
dẫn dắt tàu biển ra vào các khu vực khai 

thác dầu khí ngoài khơi vùng biển Việt 
Nam. Điều kiện làm việc khắc nghiệt, 

tiềm ẩn nhiều rủi ro, tai nạn, có thể 
nguy hiểm đến tính mạng nhưng suốt 5 
năm liền kể từ ngày thành lập đến nay, 
đội ngũ hoa tiêu của Công ty luôn đảm 

bảo uy tín - an toàn - chất lượng, không 
để xảy ra bất kỳ sự cố nào. 
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Thành lập 
ngày 2/6/2008 
với cơ sở vật 
chất ban đầu 

còn thiếu thốn và lực 
lượng nhân sự mỏng, 
non trẻ (18 người) 
nhưng bằng sự nỗ lực, 
đoàn kết, phấn đấu, 
Công ty Hoa tiêu khu 
vực IX (nay là Công 
ty TNHH MTV Hoa 
tiêu hàng hải khu vực 
IX) đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, 
không ngừng củng cố, 
phát triển mọi mặt cả 
về quy mô tổ chức lẫn 
công tác Đảng, đoàn 
thể, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh, nâng cao 
đời sống vật chất và 
tinh thần cho người 
lao động.
     Trong suốt 5 năm 
liên tục, Công ty đã 
đáp ứng đầy đủ, kịp 
thời, đảm bảo chất 
lượng an toàn hàng 
hải, an ninh hàng 
hải và phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường cho 
các nhu cầu cung cấp 

hoa tiêu của khách 
hàng tại khu vực khai 
thác dầu khí phía Nam 
Việt Nam và các tuyến 
dẫn tàu được giao với 
những kết quả đáng 
tự hào. Số lượt tàu, 
sản lượng khai thác và 
doanh thu luôn vượt 
mức kế hoạch đề ra. 
Năm 2009, chỉ vừa mới 
đi vào hoạt động, Công 
ty đã dẫn 745 lượt 
tàu, tăng 2,34% so với 
kế hoạch, sản lượng 
khai thác 208.062.560 
(GTxHL) tăng 3% so 
với kế hoạch, thu phí 
hoa tiêu hơn 16 tỷ 
đồng, tăng 7,61% so 
với kế hoạch. Năm 
2012, dù nền kinh tế 
gặp nhiều khó khăn, 
ảnh hưởng không nhỏ 
đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của các 
doanh nghiệp nhưng 
số lượt tàu Công ty dẫn 
vẫn đạt 720 lượt, tăng 
8,27% so với kế hoạch, 
sản lượng khai thác 
202.159.480 (GTxHL), 
tăng 12,31% và thu về 
hơn 18 tỷ đồng phí hoa 

tiêu, tăng 13,32% so 
với kế hoạch. Và đặc 
biệt, Công ty không để 
xảy ra bất cứ trường 
hợp tai nạn, sự cố nào 
do hoa tiêu dẫn tàu. 
Tất cả khách hàng đều 
tin tưởng và hài lòng 
về thái độ phục vụ, 
chuyên môn nghiệp vụ 
của đội ngũ hoa tiêu 
Công ty.
     Để có thể đảm 
nhận nhiệm vụ dẫn 
tàu ở các “cảng không 
bến” – khu vực giàn 
khoan dầu khí, các hoa 
tiêu phải là những hoa 
tiêu ngoại hạng, dày 
dạn kinh nghiệm, giỏi 
chuyên môn nghiệp 
vụ, bản lĩnh trước 
khó khăn, thử thách 
và nhất là phải thật 
sự yêu nghề, tràn đầy 
nhiệt huyết cống hiến. 
Ông Lê Xuân Hồng, 
Phó giám đốc Công ty 
Hoa tiêu hàng hải khu 
vực IX, cho biết: “Điều 
kiện làm việc của hoa 
tiêu điều động tàu tại 
khu vực giàn khoan rất 
khắc nghiệt, chịu ảnh 

hưởng của thời tiết, 
sóng gió, tiếng ồn, các 
chất độc hại của dầu 
mỏ, tiềm ẩn nhiều rủi 
ro, tai nạn, nguy hiểm 
đến tính mạng, thêm 
vào đó là những nguy 
cơ bất ổn trên biển 
Đông hiện nay”. Những 
khó khăn đó lại đi kèm 
với áp lực công việc cao 
và trọng trách lớn. Kết 
cấu giàn khoan mang 
tính chất đặc thù mà 
những con tàu ra tiếp 
nhận dầu thô lại có 
kích thước và trọng tải 
lớn (thường có chiều 
dài 244m, trọng tải 100 
ngàn tấn) nên chỉ cần 
một va chạm nhẹ cũng 
có thể gây ra những tổn 
thất nặng nề về kinh 
tế, môi trường, thậm 
chí cả tính mạng. Thế 
nhưng, việc điều động 
tàu lại phải đảm bảo 
đúng kế hoạch lấy dầu 
theo hợp đồng, chỉ cần 
chậm một vài tiếng là 
cả dây chuyền sản xuất 
sẽ ngưng hoạt động, 
thiệt hại hàng triệu đô 
la cho đối tác.
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     Lắng nghe câu 
chuyện của các hoa 
tiêu trực tiếp dẫn tàu 
nơi “cảng không bến”, 
chúng tôi mới hình 
dung và thầm cảm 
phục những con người 
quả cảm, sáng tạo, đem 
hết tài năng, bản lĩnh 
và kinh nghiệm để 
hoàn thành nhiệm vụ, 
bất chấp những khó 
khăn, thử thách. Hoa 
tiêu Lê Thanh Phong 
tâm sự: “Ở khu vực 
giàn khoan, lằn ranh 

an toàn – mất an toàn 
rất mỏng manh mà 
hướng sóng, hướng gió 
lại không ngừng thay 
đổi. Nguyên tắc cập 
buộc tàu là hướng gió 
và dòng nước thuận 
chiều. Tuy nhiên, đó 
là điều kiện lý tưởng, 
còn trên thực tế, nhiều 
khi gió và nước tạo 
thành góc 40 – 500 , 
rất khó xoay chuyển 
tàu. Chúng tôi phải 
tính toán kỹ lưỡng 
phương án cập buộc 

và quan trọng là quyết 
định đúng thời điểm 
điều động tàu an toàn, 
thường là trước khi 
tàu xoay 1800 hoặc khi 
tàu xoay gần xong lúc 
trời còn sáng”. Hoa 
tiêu Phan Minh Tuấn 
cho biết thêm: “Khi 
thời tiết sóng gió bất 
thường đó là lúc người 
hoa tiêu cần phải tỉnh 
táo và bản lĩnh nhất. 
Chúng tôi phải tìm ra 
thời gian “cửa sổ”, lúc 
thời tiết ổn hơn một 

chút để quyết định 
cập buộc. Sau khi tính 
toán xong, hoa tiêu 
còn phải thuyết phục 
được thuyền trưởng, 
đại diện mỏ và thuyền 
trưởng tàu lai dắt về 
phương án điều động 
tàu của mình. Nếu 
không tính toán chính 
xác, không có bản lĩnh, 
khả năng thuyết phục 
và tinh thần trách 
nhiệm cao thì chúng 
tôi không thể làm được 
điều ấy. Hơn nữa, khu 
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vực giàn khoan có 
quy định cập buộc tàu 
trước 18 giờ. Nhưng 
đôi khi, hoa tiêu phải 
quyết định cập tàu tối 
vì khoang chứa dầu cố 
định nổi trên biển đã 
đầy, cần phải hút dầu 
sang tàu nếu không 
toàn bộ dây chuyền sản 
xuất phải ngưng hoạt 
động. Lúc đó, trách 
nhiệm đặt nặng lên vai 
hoa tiêu nhưng nếu cập 
buộc và hút dầu thành 
công, đối tác sẽ rất 

vui  mừng. Chẳng hạn, 
tôi đã cập buộc tàu 
Maria Princess, quốc 
tịch Liberia, để tàu hút 
dầu trong 2 tiếng từ 
17h20’ đến 19h06’ ngày 
13/7/2012, tại khu vực 
mỏ Bạch Hổ, chỉ cách 
giàn khoan 1 hải lý, 
giúp khách hàng thực 
hiện đúng hợp đồng, 
không bị thiệt hại về 
tài chính”. 
     Bên cạnh niềm vui 
từ những thành quả 
lao động, mang lại 
lợi ích lớn cho khách 
hàng, các hoa tiêu dẫn 
tàu dầu cũng chịu khá 
nhiều thiệt thòi so với 
các hoa tiêu dẫn tàu 
ở các khu vực khác. 
Không chỉ khó khăn, 
thử thách bởi điều kiện 
làm việc khắc nghiệt, 
yêu cầu, áp lực cao, 
họ còn phải hy sinh 
thời gian dành cho gia 
đình, người thân, tìm 
cách hòa hợp và thích 
nghi với những phong 
tục, tập quán của các 
nền văn hóa khác nhau 
trên các con tàu đa 
quốc tịch. Hoa tiêu 
Ngô Văn Tuấn kể với 
chúng tôi anh đã từng 
bị mẩn đỏ khắp người 
vì nước biển đục, ăn 
cơm nấu chung với 
bơ nhưng hạt gạo còn 
sống, vừa sượng vừa 
ngấy, rất khó ăn. Hoa 
tiêu dẫn tàu trên các 
luồng khác thường đi 
về trong ngày nhưng 
với hoa tiêu dẫn tàu 
dầu, chuyến đi nhanh 
nhất cũng mất 2 ngày, 
còn khi bão tố, hoa 
tiêu phải lênh đênh 
trên biển 8 – 10 ngày, 

thậm chí phải ăn Tết 
một mình giữa đại 
dương. Những lúc như 
vậy, anh em hoa tiêu 
không khỏi chạnh 
lòng, nhớ đất liền, nhớ 
gia đình. Nhưng với 
tinh thần trách nhiệm, 
tình yêu nghề, mối dây 
đoàn kết, gắn bó giữa 
các đồng nghiệp và sự 
quan tâm chu đáo của 
ban lãnh đạo Công ty, 
họ đã vượt qua mọi 
thử thách, gian khó để 
luôn luôn hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ của 
người hoa tiêu nơi đầu 
sóng, ngọn gió.
     Ông Nguyễn Minh 
Tiến, Giám đốc Công 
ty Hoa tiêu hàng hải 
khu vực IX, không 
khỏi tự hào khi nói 
đến đội ngũ hoa tiêu 
ngoại hạng của Công 
ty cùng những thành 
tích đáng kể mà họ đã 
đạt được trong suốt 5 
năm qua. Ông khẳng 
định: “Nhưng chúng 
tôi không hề tự mãn, 
tự bằng lòng với chính 
mình. Dù đã là hoa 
tiêu ngoại hạng, đã 
nhiều năm dẫn tàu 
trọng tải lớn, với đủ 
mọi điều kiện khó 
khăn, thử thách nhưng 
lúc nào chúng tôi cũng 
không ngừng học hỏi, 
đúc rút kinh nghiệm từ 
thực tiễn để mỗi ngày 
một vững vàng hơn 
trên biển, đảm bảo uy 
tín, chất lượng, an toàn 
và sự hài lòng của đối 
tác. Công ty rất quan 
tâm đến công tác đào 
tạo, có riêng một bộ 
nguyên tắc cập buộc và 
thường xuyên trao đổi, 

cập nhật những trường 
hợp, tình huống mới, 
tổ chức các hội nghị, 
hội thảo chuyên đề về 
an toàn cập buộc”.
     Có thể nói rằng, bí 
quyết giữ vững thành 
tích 5 năm uy tín, an 
toàn, chất lượng của 
Công ty Hoa tiêu hàng 
hải khu vực IX chính 
là định hướng phát 
triển đúng đắn, sáng 
suốt của ban lãnh đạo 
cùng sự hy sinh, đoàn 
kết, cố gắng không 
ngừng của tập thể 
CBNCV Công ty, đặc 
biệt là đội ngũ hoa tiêu 
ngoại hạng. Không 
dừng bước trước gian 
khổ, thử thách, không 
tự mãn, tự hài lòng 
với kết quả đạt được, 
cùng nhau phấn đấu, 
lao động, sáng tạo vì sự 
phát triển chung, Công 
ty sẽ tiếp tục phát huy 
được thế mạnh, truyền 
thống, vươn lên khẳng 
định thương hiệu ở 
những tầm cao mới 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM
giám sát tài nguyên và môi trường biển

ThS. Nguyễn Thanh Điệp - học viện Hải quân

Công nghệ viễn thám là một phần của công 
nghệ vũ trụ, tuy mới phát triển nhưng đã 

nhanh chóng được áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực và được phổ biến rộng rãi ở các 

nước phát triển. Công nghệ viễn thám đã 
trở thành phương tiện chủ đạo cho công 

tác giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường ở cấp độ từng nước và trong phạm 

vi toàn cầu. Khả năng ứng dụng công nghệ 
viễn thám ngày càng được nâng cao.

Viễn thám là 
khoa học thu 
nhận, xử lý và 
suy giải các 

hình ảnh thu nhận từ trên 
không về trái đất để nhận 
biết các thông tin về đối 
tượng trên bề mặt trái đất 
mà không cần tiếp xúc nó. 
Công nghệ này cho phép 

thu nhận thông tin khách 
quan về bề mặt trái đất, 
bề mặt biển và các hiện 
tượng trong khí quyển 
nhờ các máy thu (sensor) 
được đặt trên máy bay, vệ 
tinh nhân tạo hay tàu vũ 
trụ. Công nghệ viễn thám 
có những ưu việt cơ bản: 
độ phủ trùm không gian 
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của tư liệu bao gồm các 
thông tin về tài nguyên, 
môi trường trên diện 
tích rộng lớn của trái 
đất; có khả năng giám 
sát sự biến đổi của tài 
nguyên, môi trường 
trái đất do chu kỳ quan 
trắc lặp lại liên tục trên 
cùng một đối tượng 
trên mặt đất của các 
máy thu viễn thám. Khả 
năng này cho phép công 
nghệ viễn thám ghi lại 
được các biến đổi của 
tài nguyên, môi trường, 
giúp công tác giám sát 
tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường có hiệu 
quả, nhất là nghiên cứu 
về tài nguyên và môi 
trường biển. 
     Đối với nước ta, từ 
năm 2005, Trung tâm 
Viễn thám thuộc Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
đã ký hợp đồng với 
Công ty Hàng không 
vũ trụ châu Âu thực 
hiện dự án hệ thống 
giám sát tài nguyên và 
môi trường. Tại trạm 
thu mặt đất của Trung 
tâm cho phép thu trực 
tiếp từ vệ tinh 5 loại 
ảnh: Spot2, Spot4 và 
Spot5 (các ảnh có độ 
phân giải từ 2,5m, 10m 
và 20m), ảnh Envisat/
Asar (ảnh radar có độ 
phân giải 30m) và ảnh 
Meris (độ phân giải 
thấp 400m) phục vụ 
điều tra cơ bản, giám sát 
tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường, giám sát 
tai biến thiên tai bão lụt 
và nghiên cứu sự dâng 
lên của nước biển do 
biến đổi khí hậu cũng 
như đánh giá tác động 
của chúng đối với nền 

kinh tế. Việc xây dựng 
hệ thống giám sát tài 
nguyên và môi trường 
đã mở ra thời kỳ phát 
triển mới của công nghệ 
viễn thám. Hiện nay, 
công nghệ viễn thám đã 
cho ra đời những sản 
phẩm là những bức ảnh 
có độ phân giải siêu cao 
để phục vụ cho công 
tác nghiên cứu và giám 
sát nhiều ngành kinh tế 
của đất nước. 
     Ảnh vệ tinh Envi-
sat/Meris với diện tích 
phủ trùm lớn, tần suất 
chụp lặp cao, cung cấp 
thông tin trên nhiều 
kênh phổ sẽ cho phép 
thường xuyên cập nhật 
thông tin về tài nguyên 
và môi trường trên diện 
rộng, bao gồm cả trên 
đất liền và trên biển. 
Tư liệu ảnh radar do 
đầu thu Envisat/Asar 
cung cấp cũng rất hữu 
ích trong việc quan sát, 
phân tích các đối tượng 
trên bề mặt và các dạng 
thiên tai như lũ lụt, ô 
nhiễm dầu. Mặt khác, 
do khả năng chụp ảnh 
không phụ thuộc vào 
điều kiện thời tiết, các 
loại ảnh radar như En-
visat/Asar có vai trò hết 
sức quan trọng trong 
công tác theo dõi, giám 
sát tài nguyên và môi 
trường, nhất là đối với 
những nước nằm trong 
khu vực nhiệt đới gió 
mùa như Việt Nam, số 
ngày quang mây trong 
cả năm để có thể chụp 
ảnh quang học là rất ít. 
     Ảnh vệ tinh đã được 
sử dụng để điều tra và 
thành lập bản đồ các 
hệ sinh thái nhạy cảm, 

như: Rừng ngập mặn, 
đất ngập nước, rạn san 
hô. Ảnh vệ tinh đa thời 
gian đã được sử dụng 
như một công cụ hữu 
hiệu nhất để khảo sát 
biến động của nhiều 
hợp phần môi trường 
thiên nhiên, như biến 
động bờ biển, diễn biến 
rừng, biến động lớp phủ 
mặt đất và sử dụng đất. 
Bên cạnh đó, ảnh vệ 
tinh đã được sử dụng 
để khảo sát và thành lập 
bản đồ nhạy cảm môi 
trường dải ven biển với 
mục đích phòng chống 
tràn dầu. Ngoài ra, còn 
nhiều loại dữ liệu viễn 
thám khác cho phép 
quan trắc các thông số 
khí quyển và đại dương, 
đo độ cao mặt nước 
biển, đo tốc độ gió, xác 
định dòng hải lưu, theo 
dõi hoạt động của các 
cơn bão... 
     Các nghiên cứu ban 
đầu về ứng dụng công 
nghệ viễn thám nghiên 
cứu biển thời gian qua 

ở Việt Nam cùng với 
kinh nghiệm sử dụng 
công nghệ này ở nước 
ngoài là cơ sở để lựa 
chọn công nghệ viễn 
thám như một trong 
những giải pháp ưu 
tiên quan trọng trong 
việc xây dựng hệ thống 
trạm quan trắc tài 
nguyên môi trường và 
khí tượng thủy văn biển 
Việt Nam. 
     Việt Nam hiện có 
nhiều dự án về phát 
triển kinh tế như du 
lịch biển, công nghiệp, 
thủy sản… Chính vì 
vậy, để ứng phó với các 
hiện tượng thiên tai bất 
thường cũng như biến 
động về môi trường 
biển do phát triển kinh 
tế gây ra, việc ứng dụng 
công nghệ viễn thám 
sẽ là một giải pháp 
giúp các nhà lãnh đạo, 
các cơ quan chức năng 
ra quyết định nhanh 
chóng trong việc kiểm 
soát tài nguyên và môi 
trường biển 

Hình ảnh cơn bão được chụp từ vệ tinh.
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Northern Star 
p h o n g  c á c h  n h à  q u ý  t ộ c

Quốc Khánh

Bước vào Northern 
Star, ta có cảm giác 
như bước vào một 
du thuyền cổ điển 
của những nhà quý 
tộc lâu đời.

VMS -  outh



CÔNG NGHỆ TÀU BIỂN

06 - 2013 | biển | 35

Với chiều 
dài 75,4 m, 
Northern 
Star được 

thiết kế chuyên dành 
cho những hải hành kéo 
dài, có thể đi tới tận Bắc 
Cực lẫn các vùng biển 
nhiệt đới mà chỉ cần vài 
lần ghé cảng.
     Nhà thiết kế Es-
pen Oeino đã tạo cho 
Northern Star một 
vẻ ngoài khá truyền 
thống, đúng theo ý 
tưởng của chủ nhân 

con thuyền. Tuy nhiên 
bên trong, Northern 
Star được xây dựng 
theo những tiêu chuẩn 
kỹ thuật tiên tiến nhất, 
với nhiều tính năng 
thiết thực và hữu ích.
     Những không gian 
lớn ở đầu thuyền, đuôi 
thuyền và boong thượng 
rất tiện cho những bữa 
tiệc ngoài trời. Sáu tầng 
thuyền cung cấp diện 
tích vô cùng rộng rãi đủ 
cho 12 khách giải trí và 
thư giãn.

Nhà thiết kế Espen Oeino.
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Chủ nhân: Như nhà 
quý tộc cổ điển
     Phần nội thất do 
Pauline Nunns thiết kế, 
giống một ngôi nhà lớn 
ở đồng quê, được thể 
hiện tỉ mỉ qua từng chi 
tiết. Yêu cầu ban đầu từ 
chủ thuyền là phải có 
không gian thoáng mát, 
phong cách nội thất ấm 
áp kiểu truyền thống, 
với nhiều khoảng 
tường trống và ánh 
sáng tốt để treo bộ sưu 
tập tranh đồ sộ của chủ 
nhân, đồng thời phải 
đủ diện tích cho những 
kệ sách. Gần như toàn 
bộ nội thất được lót 
bằng gỗ sồi, hoặc để 
tự nhiên, hoặc sơn với 

những gam màu nhạt 
để ăn ý với màu vải 
trong thuyền.
     Bước qua cửa chính 
của Northern Star vào 
một sảnh lót đá hoa 
cương, người ta ngay lập 
tức có cảm giác bước vào 
một du thuyền “cổ điển” 
hơn là một du thuyền “ăn 
chơi”. Trong sảnh, một 
chiếc thang máy hình 
trụ bằng kính, trông cực 
kỳ ấn tượng, dẫn đến tất 
cả các tầng, quây quanh 
nó là cầu thang chính. 
Từ cuối sảnh, có thể 
vào phòng khách chính 
ngang qua một hành 
lang. Tại đó, những ghế 
sofa và ghế tựa êm với 
tông đỏ ấm áp quây quần 

gần lò sưởi. Phòng ăn 
chính dành cho 14 khách 
với bàn ăn có thể tháo rời 
hoàn toàn và kéo đi nơi 
khác mỗi khi cần không 
gian cho tiệc đứng hay 
khiêu vũ.
     Trên lối đi, hai cánh 
cửa mở vào khu vực 
khách với một văn 
phòng và 5 phòng nghỉ, 
cùng một phòng làm 
đẹp. Không giống như 
nhiều du thuyền khác, 
các phòng nghỉ của 
khách trên Northern 
Star đặt tại tầng chính 
thay vì tầng dưới thấp, 
nhờ thế không gian rộng 
hơn, đẹp hơn với các 
cửa sổ lớn tràn ngập ánh 
sáng mặt trời.
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     Gần hết tầng trên dành 
cho chủ nhân con thuyền, 
gồm một phòng đọc sách, 
một bar rượu, một phòng 
làm việc và một phòng 
ngủ. Từ phòng ngủ phóng 
tầm mắt ra mênh mang 
tuyệt đẹp, rồi bước ra khu 
vực ngoài trời ấm cúng. 
Phía sau cabin của chủ 
nhân còn có thêm không 
gian mở rộng hơn, là nơi 
dùng bữa tối, dọc hai bên 
có thể che lại bằng kính 
chắn gió, lại có lò sưởi để 
đảm bảo bữa tối vẫn được 
thoải mái ngay cả khi trời 
trở lạnh. Chưa hết, phía 
sau của tầng thuyền này 
còn có hai khu vực vui 
ngồi chơi rất rộng, và một 
bar rượu để thư giãn.
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Thuyền viên: Tiện 
nghi như ở nhà
     Ngoài một buồng 
lái hiện đại, tầng điều 
khiển còn có một 
phòng phát thanh, 
văn phòng và phòng 
ngủ của thuyền 

trưởng. Gần đó có 
phòng tập thể dục của 
chủ thuyền sát bên 
một hồ bơi. Trên tầng 
thượng có thêm một 
hồ bơi nữa với nhiều 
ghế ngồi và khu tắm 
nắng. Đặc biệt dễ chịu 

là có những chiếc ghế 
bành hướng về phía 
trước để ngắm cảnh 
trong lúc thuyền đi.
Khu vực thuyền viên 
gồm 12 cabin, nhà 
bếp, phòng giải trí 
ở tầng dưới. Theo 
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đúng nguyên tắc “tất cả 
cho ánh sáng” được áp 
dụng trên thuyền này, 
khu vực thuyền viên có 
những cửa sổ rất rộng 
– rộng hơn hẳn cửa sổ 
trong các cabin khách.
Ở tầng dưới, phía sau, là 
một gara rộng chứa hai 
chiếc thuyền tiếp liệu; 
thuyền có thể hạ thủy 
thông qua những cánh 
cửa bên thân tàu. Có 
chỗ để cất dụng cụ thể 
thao dưới nước, và cả 
một phòng chứa thiết bị 
lặn. Một cánh cửa ngăn 
nước nằm ở sảnh phía 
sau tạo thành một khu 

vực vừa để tắm vừa để 
đón khách lên.
     Tầng dưới cùng có 
phòng chiếu phim màu 
hoa cà đậm, rất tiện 
nghi, với hơn một ngàn 
bộ phim. Một phòng 
tập thể dục dành cho 
thuyền viên và một 
phòng giặt quần áo 
cũng ở trên tầng này.
Northern Star thuộc 
loại du thuyền có thể 
vận hành cả khi biển 
đóng băng nhẹ, nhờ 
thân tàu dày hơn và 
chắc hơn ở phía trước; 
chân vịt, bánh lái, và bộ 
thăng bằng có hệ trục 

xoay mạnh hơn, đặc biệt 
với những cửa sổ trượt 
và phía trước giống như 
ở tàu đánh cá.
     Được trang bị 2 động 
cơ CAT, mỗi động cơ 
2.000 kW, Northern 
Star vận hành cực kỳ 
ổn định và êm ả, tốc 
độ tối đa 17 hải lý/giờ, 
tầm hoạt động 7.000 
hải lý. Hệ thống có mức 
khí thải thấp, hệ suất 
nhiên liệu cao, do nhiệt 
máy sưởi không lấy từ 
điện mà đốt trực tiếp từ 
nhiên liệu thừa, vì vậy 
không cần máy phát 
điện công suất quá lớn.

     Northern Star được 
làm ra từ một sở thích 
cá nhân; nhưng hơn tất 
cả, nó là một du thuyền 
được thiết kế chuyên 
cho những chuyến đi 
dài trên biển lớn; được 
trang bị để có thể đối 
mặt với nhiều tình 
huống có thể gặp trên 
hành trình 
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Nắng

Kê Gà
  Ngọc Nam
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Bình yên, đó là cảm giác đầu tiên khi tôi đặt 
chân xuống mảnh đất này, con người ở đây 
hiền lành, chất phát. Bước dưới cái nắng chói 
chang, hít đầy  ngực hơi thở mặn chát của biển, 
quan sát cuộc sống lao động của những người 
dân nơi đây, tôi tìm thấy được sự thanh tịnh 
trong tâm hồn. Hiếm nơi nào, sự hòa trộn giữa 
con người và thiên nhiên lại đẹp đến vậy.
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Nơi đây mang vẻ đẹp thanh bình, hòa trộn giữa thiên nhiên và nhân tạo.

Con người nơi đây hiền lành, chất phát. Biển với họ luôn là người bạn thân thiên nhất.
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Biển là nhà, là nơi họ tìm thấy sự sống. 
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Từ bao đời nay, cuộc sống của những con người nơi đây luôn gắn liền với biển. 

...và chưa bao giờ họ cảm thấy chán nản với công việc, bởi đó ko chỉ là mưu sinh, mà đó còn là niềm vui, là cuộc sống của họ.
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Những món quà của biển là phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi.
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Beach Bunn y
sự cuốn hút lạ thường

Ngọc Nam (TH)      Beach Bunny

Beach bunny bikini với những đường 
cắt cúp táo bạo, các phụ kiện trang trí 
vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ đã thực 
sự tạo ra cơn lốc thời trang áo tắm 
mùa hè 2013, khiến phụ nữ trở nên 
cuốn hút lạ thường giữa biển xanh và 
nắng vàng.
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Rosie Alice Huntington-Whiteley 
sinh 18/4/1987 tại Anh. Rosie là 
người mẫu kiêm diễn viên. Cô 
bắt đầu sự nghiệp người mẫu cho 
thương hiệu Victoria’s Secret năm 
2006 và trở thành một trong những 
gương mặt nổi tiếng của làng thời 
trang thế giới. Năm 2009, Rosie đạt 
danh hiệu “Người mẫu của năm” 
và tiếp tục được bầu chọn là Biểu 
tượng phong cách của Giải thưởng 
phong cách Elle năm 2012. Cô đứng 
thứ 3 trong danh sách “20 người 
mẫu quyến rũ nhất” được bình 
chọn rộng rãi trên trang web mod-
els.com vào tháng 7/2011. Bên cạnh 
đó, Rosie còn là diễn viên tài năng, 
được nhiều người hâm mộ với vai 
Carly Spencer trong phim Trans-
formers: Dark of the Moon, phần 
3 của siêu phẩm hành động Trans-
formers, công chiếu tháng 6/2011.
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quái vật đại dương
đ á n g  s ợ  n h ấ t  t h ờ i  t i ề n  s ử10 

Phương Đăng

Những sinh vật lớn và 
đáng sợ nhất thế giới từng 

sinh sống trong lòng các 
đại dương cách đây hàng 
triệu năm. Dưới đây là 10 
quái vật đại dương to lớn 

và đáng sợ nhất.

VMS -  outh
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 Cá mập khổng 
lồ Megalodon
      Megalodon sống trong 
kỷ nguyên Kainozoi (Đại 
Tân sinh) cách đây từ 28 
đến 1,5 triệu năm trước, 
được coi là một trong 
những động vật ăn thịt 
to lớn nhất trong lịch sử 
động vật có xương sống. 
Đây được xem là phiên bản 
vĩ đại của cá mập trắng 

khổng lồ hiện nay. Tuy 
nhiên, nếu cá mập trắng 
khổng lồ chỉ dài tối đa 6m 
thì Megalodon đạt tổng 
chiều dài tới 20 m với cân 
nặng khoảng 103 tấn.
     Do đó, Megalodon 
được coi là loài cá mập 
lớn nhất dưới đại dương 
và là một trong những 
loài sinh vật biển lớn nhất 
từng được biết đến.
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Gã khổng lồ của biển cả 
Mosasaurus
     Nếu một con Liopleuro-
don được cho là rất lớn 
thì một con Mosasaurus 
sẽ được cho là khổng lồ. 
Nhiều bằng chứng cho 
thấy Mosasaurus có thể 
đạt tới chiều dài 15 m và là 
loài động vật săn mồi lớn 
nhất của đại dương trong 
kỷ Phấn Trắng. Đầu của 
Mosasaurus giống như đầu 
một con cá sấu châu Phi, 
với hàng trăm chiếc răng 
sắc nhọn có khả năng giết 
chết ngay cả những kẻ thù 
có bộ áo giáp kín đáo nhất.

Sát thủ Liopleurodon
      Liopleurodon là một 
loài bò sát biển dài hơn 
6m. Nó chủ yếu sống ở các 
vùng biển bao phủ châu 
Âu trong kỷ Jura và là một 
trong những sát thủ hàng 
đầu. Hàm của chúng được 
cho là dài khoảng 3m - gần 
bằng nửa chiều dài cơ thể. 
Với hàm răng “khủng bố” 
này, không khó hiểu khi 
Liopleurodon là kẻ thống 
trị chuỗi thức ăn dưới biển 
trong thời tiền sử.
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Bò sát cổ dài
Tanystropheus
      Tanystropheus là loài 
bò sát không hoàn toàn 
thuộc về biển. Tuy nhiên, 
khẩu phần ăn chủ yếu 
của chúng là cá nên các 
nhà khoa học cho rằng, 
Tanystropheus chủ yếu 

sống dưới nước. Nó nổi 
tiếng với chiếc cổ siêu dài 
để săn bắt cá.
     Một con Tanystro-
pheus trưởng thành có 
chiều dài khoảng 6m và 
được cho là đã sống trong 
kỷ Triat, cách đây gần 215 
triệu năm.
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Ngư long Thalattoar-
chon Saurophagis
      Chỉ mới được phát 
hiện gần đây, T. Sau-
rophagis nổi tiếng với 
kích thước đồ sộ tương 
đương một chiếc xe 
buýt trường học. Một 
con T. Saurophagis 
trưởng thành có chiều 

dài khoảng 9m. Nó 
thuộc nhóm đầu tiên của 
loài ngư long sống trong 
kỷ Triat, cách đây 244 
triệu năm.
     Sau kỷ tuyệt chủng 
Permi (dẫn đến sự tuyệt 
chủng của hàng loạt loài 
sinh vật lớn nhất trái 
đất, 95% sinh vật biển 

được cho là đã bị xóa 
sổ), loài T. Saurophagis 
vẫn còn sống sót trong 
một khoảng thời gian 
ngắn. Do đó, việc phát 
hiện ra chúng mang lại 
cho các nhà khoa học 
hiểu biết mới về sự phục 
hồi nhanh chóng của hệ 
sinh thái.
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Khủng long dưới nước 
Tylosaurus
     Kích thước của Ty-
losaurus cực đồ sộ với 
chiều dài lên tới 15 m. 
Chế độ ăn uống của Ty-
losaurus rất đa dạng. Dạ 
dày hóa thạch được tìm 
thấy của Tylosaurus vẫn 
còn lưu lại dấu tích của 
những gì nó đã ăn bao 
gồm cá, cá mập, thằn lằn 

cổ dài, một số loài chim 
không bay được và thậm 
chí, những đồng loại nhỏ 
hơn của nó.
     Tylosaurus sống 
trong suốt giai đoạn 
cuối kỷ Phấn trắng ở 
khắp các vùng biển Bắc 
Mỹ và trở thành một 
trong những loài động 
vật săn mồi “đỉnh” nhất 
trong vài triệu năm.
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Thợ săn dưới nước 
Nothosaurus
     Nothosaurus chỉ có 
chiều dài 4m nhưng là 
một trong những thợ săn 
dưới nước hung hăng 
nhất. Cái miệng rộng đầy 
răng nhọn hoắt, sắc lẹm 
và hướng ra bên ngoài, 
chứng tỏ Nothosaurus rất 
háu ăn. Thức ăn chính của 
nó là mực và cá.

     Nothosaurus được 
cho là loài động vật săn 
mồi phục kích, chuyên 
tấn công và tiêu diệt con 
mồi bằng tốc độ và bất 
ngờ. Người ta tin rằng 
Nothosaurus có họ hàng 
với Pliosaur - loài bò sát 
biển khổng lồ. Hóa thạch 
cho thấy rằng chúng sống 
trong kỷ Triat, cách đây 
hơn 200 triệu năm.
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Chúa tể đại dương 
Thalassomedon
      Thalassomedon là một 
loài Pliosaur - loài bò sát 
biển khổng lồ theo tiếng 
Hy Lạp có nghĩa là “Chúa 
tể đại dương”. Không phải 
bỗng dưng mà người ta đặt 
cho chúng cái tên như vậy. 
Một con Thalassomedon 
có chiều dài khoảng 12m 
và có chân chèo cũng dài 
tới 2m, cho phép nó bơi tới 
những vùng biển sâu nhất.

     Chiếc cổ dài 6m 
cũng dễ dàng giúp 
Thalassomedon đớp 
con mồi và nuốt trọn. 
Trong suốt kỷ Phấn 
trắng, Thalassomedon 
được mệnh danh là loài 
động vật ăn thịt đáng sợ 
nhất của đại dương. Tuy 
nhiên, danh hiệu này của 
Thalassomedon không 
còn khi loài khủng long 
ăn thịt mới sống dưới 
biển xuất hiện.
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Cá sấu khổng lồ
Dakosaurus
      Cá sấu khổng lồ thống 
trị đại dương thời cổ đại 
Dakosaurus lần đầu tiên 
được phát hiện ở Đức. Nó 
có thân hình giống với loài 
bò sát và sở hữu những 
kỹ năng săn mồi khủng 
khiếp, có thể sánh ngang 
với cá voi sát thủ ngày nay 
và kẻ hủy diệt nổi tiếng 
nhất mọi thời đại: khủng 
long bạo chúa T-rex. Dako-
saurus cũng là sát thủ hàng 
đầu của đại dương kỷ Jura.

     Ngày nay, xương hóa 
thạch của Dakosaurus 
được tìm thấy ở khắp các 
đại dươngtừ Anh, Nga cho 
tới Argentina. Dù được 
so sánh là rất giống với 
cá sấu hiện đại ngày nay 
song Dakosaurus có kích 
thước đồ sộ hơn hẳn. Một 
con Dakosaurus có thể dài 
tới 5m. Đặc điểm xương 
hàm và răng của nó khiến 
các nhà khoa học kết luận, 
Dakosaurus là mồi trong 
những loài dã thú săn mồi 
“đỉnh” nhất thời cổ đại.
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Ngư long
Shastasaurus
      Ngư long là động vật 
săn mồi trông giống như 
cá heo sống trong kỷ 
Triat, cách đây hơn 200 
triệu năm. Kích thước 
của nó thực sự khổng lồ 
và giành danh hiệu loài 
bò sát biển lớn nhất từng 

được biết đến. Một con 
ngư long trưởng thành 
có chiều dài 20 m, dài 
nhất so với các loài động 
vật săn mồi khác. Tuy 
nhiên, sinh vật to xác này 
có vẻ không quá đáng 
sợ khi nó không phải là 
động vật ăn tạp mà chủ 
yếu chỉ ăn cá  
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Bali
h ò n  đ ả o  t h i ê n  đ ư ờ n g

Mai Trinh

Được mệnh danh là “Thiên đường nhiệt đới” hay còn gọi “Bình minh 
của thế giới”, đảo Bali của Indonesia đã trở thành một trong những điểm 

đến được yêu thích nhất của nhiều du khách quốc tế.
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Với diện tích 
khoảng hơn 
5.560 km2, 
cách thủ đô 

Jakarta 1.000 km về phía 
Tây, Bali nằm ở vùng khí 
hậu nhiệt đới, chịu ảnh 
hưởng của đại dương nên 
đất đai phì nhiêu, nước 
biển trong xanh quanh 
năm, cây cỏ tươi tốt. 
Thiên nhiên còn ưu đãi 
cho hòn đảo này những 
bãi biển cát trắng trải 
dài. Không những thế, 
nơi đây còn mang trong 
mình một nét đẹp tiềm 
ẩn đầy mê hoặc khác, đó 
chính là nét đẹp độc đáo 
của vùng đất giàu văn 
hóa với nhiều lễ hội và 
những ngôi đền đẹp nằm 
trên biển. 
     Thiên đường nhiệt đới 
này là sự kết hợp tuyệt 
vời giữa việc đi mua sắm, 
du lịch và thăm quan 
các di sản văn hóa trên 
đảo. Trên đảo cũng có 
rất nhiều khu vui chơi 
giải trí khác nhau để quý 

khách có thể lựa chọn 
như chèo thuyền trên 
những con sông có dòng 
chảy xiết mạnh như sông 
Unda, Ayung,… Nếu 
muốn yên tĩnh hơn, du 
khách có thể đi dạo trên 
các con đường mòn trên 
đảo và ngắm khung cảnh 
đẹp của thiên nhiên. 
Những trung tâm du 
lịch thu hút nhiều du 
khách nhất ở Bali là bãi 
biển Kuta, Sanur và Nusa 
Dua. Trước kia, Kuta là 
một làng đánh cá nhỏ, 
nơi ẩn náu của tội phạm 
và dân ăn chơi. Vào thế 
kỷ 19, một thương nhân 
người Đan Mạch là Mads 
Lange đã thành lập một 
trung tâm thương mại 
tập trung chủ yếu ở Kuta. 
Nhờ đó, Kuta nhanh 
chóng phát triển. Các cửa 
hàng và nhà hàng mọc 
lên như nấm để phục vụ 
cho những du khách tới 
thăm Kuta và nhiều dịch 
vụ mở ra từ việc ngắm 
cảnh mặt trời lặn, tắm 
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biển, chơi lướt sóng đến 
hưởng thú vui mua sắm 
hoặc đi thăm các nàng 
kiều nữ Indonesia…
Ở Bali hiện có đến 
20.000 ngôi đền khác 
nhau, chính vì vậy đi 
tới bất kỳ đâu du khách 
cũng sẽ bắt gặp các 
ngôi đền lớn nhỏ nằm 
rải rác khắp hòn đảo. 
Từ đền Tampek Siring 
với truyền thuyết nước 
thánh linh thiêng nằm 
trong rừng sâu; Đền 
Pura Taman Ayun độc 
đáo được bao quanh bởi 
một con hào với những 
cánh cửa được trạm trổ 
tinh xảo,… và ấn tượng 
nhất là ngôi đền Tanah 
Lot được xây dựng trên 
đỉnh của một hòn đá 
khổng lồ, bốn bề bao 
quanh là biển. Nơi đây 
đã trở thành một phần 
của thần thoại Bali hàng 
thế kỷ nay. 
     Một trong những 
điểm hấp dẫn nữa của 
Bali đó là những làng 
nghề cổ truyền  Celuk, 
Mas và Làng Ubud nổi 
tiếng với nhiều nghệ 
nhân có đôi tay khéo 
léo. Du khách thường 
tìm đến những nơi 

này để tận mắt chiêm 
ngưỡng những đồ trang 
sức được chế tác cầu 
kỳ, những bản khắc gỗ 
được chạm trổ tinh xảo, 
những tác phẩm hội họa 
mang đậm bản sắc văn 
hóa truyền thống. Và 
sau chuyến tham quan, 
mỗi người lại thích thú 
mang về những sản 
phẩm thủ công được 
người dân bản địa làm 
theo yêu cầu  

Thời tiết ở Bali quanh năm 
đều nắng ấm, khí hậu 
tương đối ổn định. Tuy 
nhiên, 3 tháng đầu năm 
ở Bali là mùa ít khách du 
lịch hơn so với các tháng 
hè. Vào mùa bão ở Nam 
Thái Bình Dương, Bali 
thỉnh thoảng cũng hay 
bị ảnh hưởng từ các cơn 
bão biển. Tuy nhiên ảnh 
hưởng này không lớn, 
thường là có nhiều mây 
và mưa to vào chiều tối. 
Nơi du lịch sầm uất và tập 
trung đông khách du lịch 
nhất là huyện Kuta, cũng 
là nơi gần sân bay nhất. 
Hầu như khách sạn nào 
ở Bali cũng có Internet và 
miễn phí. 
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T h ă m  c á c  b ả o  t à n g

Hàng hải
t h ế  g i ớ i

Huỳnh Nhi

Những giá trị lịch sử của ngành hàng hải luôn thu hút du khách mỗi khi đến thăm 
bất kỳ quốc gia nào có truyền thống đi biển. Và bảo tàng hàng hải sẽ là điểm đến lý 
tưởng cho hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, giúp du khách hiểu hơn về đại 

dương và những công cuộc chinh phục biển cả. So với các loại hình bảo tàng khác, 
bảo tàng hàng hải không nhiều. Tuy nhiên, mỗi bảo tàng được dựng lên đều có một 

nét đặc sắc riêng biệt và mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị.
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Bảo tàng hàng hải 
Hồng Kông
      Tọa lạc tại Stanley, 
bảo tàng hàng hải Hồng 
Kông minh họa những 
cống hiến qua từng thời 
kỳ của Trung Quốc, châu 
Á và phương Tây về sự 
phát triển của tàu thuyền, 
khám phá hàng hải và 
thương mại, chiến tranh 
hải quân. Bảo tàng bao 
gồm những triển lãm đặc 

biệt, hiển thị sống động 
cùng các sự kiện giáo dục 
và cửa hàng riêng. Bảo 
tàng được chia làm hai 
khu trưng bày, khu cổ 
xưa và hiện đại với hơn 
500 hiện vật. Khách viếng 
thăm có thể khám phá 
lịch sử đi biển của Hồng 
Kông qua các đoạn phim 
về tàu thuyền và những 
đoạn phim tương tác cho 
mọi lứa tuổi. 
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Bảo tàng hàng hải 
Xperiential tại
Singapore
     Bảo tàng hàng hải 
Xperiential là một quần 
thể hoàn hảo về kiến 
trúc. Bảo tàng được hoàn 
thành giai đoạn 1 vào 
tháng 2 năm 2011 với 
tổng chi phí lên tới 4 
triệu đô la. Công trình 
có dáng dấp mô phỏng 
những con tàu gỗ cổ bao 
gồm trung tâm giải trí 
cho gia đình, khách sạn, 
nhà hàng, trò chơi… 
Ngoài ra, khu triển lãm 
có nhà hát với sức chứa 
300 chỗ ngồi mang lại 
cho khách tham quan 

những trải nghiệm thú 
vị và mới lạ. Đặc biệt 
kiến trúc tuyệt đẹp của 
khu bảo tàng khiến hàng 
triệu du khách đến thăm 
say đắm. Vào ban đêm, 
nhìn từ mặt nước, mặt 
tiền kính của bảo tàng 
mang tới những cảm 
nhận rực rỡ của ánh 
sáng. Công trình tựa 
như ngọn hải đăng trên 
mặt nước. Điểm nổi bật 
của bảo tàng là “kho 
báu của Muscat” – một 
món quà của Chính phủ 
Oman. Đây là phiên bản 
có kích thước như thật 
của những chiếc thuyền 
buồm thế kỷ 19.
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Bảo tàng hàng hải 
Bahari, Indonesia
     Được hoàn thành 
vào năm 1774, Bahari 
là một trong những bảo 
tàng nổi tiếng nhất ở 
Indonesia. Nơi đây từng 
được người Hà Lan cất 
trữ hương liệu và thực 
phẩm. Khu vực phía 
trước là bức tường thành 
phố cổ xưa duy nhất bao 
quanh Batavia (Jakarta 
cổ) vẫn còn trụ vững tới 
ngày nay. Bên trong bảo 

tàng trưng bày lịch sử 
hàng hải của Indonesia. 
Bộ sưu tập này bao gồm 
những con tàu biển được 
lắp theo phương pháp 
truyền thống của Indo-
nesia và các bức hình thú 
vị chụp tàu chạy bằng 
hơi nước cuối thế kỷ 19 
và đầu thế kỷ 20. Bảo 
tàng hàng hải Bahari là 
một trong những điểm 
đến mà du khách lựa 
chọn khi thăm đất nước 
Indonesia.
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Bảo tàng hàng hải nhỏ 
nhất Anh quốc
     Niềm đam mê hàng hải 
đã thôi thúc ông Dedicated 
Robert Carter, 65 tuổi ở vùng 
Plymouth, nước Anh biến nhà 
kho trong vườn thành xứ sở 
của biển. Hiện nay, nhà kho 
của ông trở thành bảo tàng 
hàng hải nhỏ nhất nước Anh. 
Những hiện vật được trưng 
bày trong bảo tàng là những 
dụng cụ quen thuộc của người 
đi biển được ông cất công sưu 
tầm. Hàng trăm đồ sưu tập 
đều mang giá trị lịch sử quý 
giá với ngành hàng hải. Ông 
Robert không yêu cầu bất 
cứ khoản thu nào đối với du 
khách tham quan. Ông còn 
khuyến khích mọi người đóng 
góp và đưa ra nhận xét về bảo 
tàng nhỏ của mình. Hiện tại, 
bảo tàng của ông Robert thu 
hút hàng trăm lượt khách 
tham quan mỗi năm.
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Bảo tàng hàng hải 
quốc gia Greenwich
     Với ngành hàng hải, nước 
Anh trở thành quốc gia đặc 
biệt khi vừa tồn tại song song 
hai bảo tàng lớn nhất và nhỏ 
nhất. Greenwich được đánh 
giá là bảo tàng hàng hải lớn 
nhất thế giới. Bảo tàng chứa 
hơn 2000 hiện vật được 
trưng bày có liên quan đến 
nghề biển, các đơn vị đo thời 

gian, về chuyển hướng và 
thiên văn học. Cách tốt nhất 
để đi đến bảo tàng hàng hải 
quốc gia Greenwich là đi dọc 
theo sông Thames từ trung 
tâm London. Bảo tàng sưu 
tập nhiều vật phẩm phong 
phú như sách, thiết bị định 
vị, biểu đồ, bản đồ, tiền xu, 
huy chương, cờ, các mô hình 
tàu, vũ khí, đồng phục, mỹ 
thuật và nhiều thứ khác…
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Viện bảo tang hàng 
hải San Diego
     Được thành lập từ 
năm 1948, viện bảo 
tàng hàng hải ở San 
Diego là một trong 
những bảo tàng lâu 
đời nhất của nước Mỹ. 
Viện bảo tàng này bảo 
tồn nhiều tàu cũ có giá 
trị lịch sử. Kích thước, 
hình dáng của tàu được 

giữ nguyên trạng như 
khi còn hoạt động. 
Những tàu cũ xưa này 
được trưng bày cho 
công chúng xem tại 
vịnh San Diego. Trong 
đó, đáng chú ý nhất là 
chiếc tàu “Star of India” 
được đóng vào năm 
1863. Đặc biệt, nó vẫn 
còn hoạt động được cho 
đến ngày hôm nay  
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Ẩm thực
BÌNH ĐỊNH

n h ữ n g  h ư ơ n g  v ị  k h ó  q u ê n

Tràng An

Nhắc đến Bình Định, chắc hẳn nhiều người nhớ ngay đến câu ca dao: “Ai về 
Bình Định mà coi/Con gái Bình Định đánh roi đi quyền”. Nhưng Bình Định đâu 
chỉ nổi tiếng là vùng đất võ mà còn để lại dấu ấn trong lòng du khách với nét ẩm 

thực độc đáo, làm say lòng người.
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Với bờ biển 
trải dài 
134km 
tạo thành 

nhiều vũng, vịnh, 
đảo, mỏm núi ngoạn 
mục kết hợp với thời 
tiết khí hậu nhiệt đới 
gió mùa tương đối ôn 
hòa, nguồn thủy hải 
sản Bình Định khá 
phong phú, góp phần 
tạo nên những món 
ăn đặc sắc như: cua 
huỳnh đế Tam Quan, 
mắm nhum Mỹ An, 
chả cá Quy Nhơn, 
cá chua Phù Cát, cá 

niên An Lão, bún tôm 
Châu Trúc, cá bống 
Lại Giang… Bên cạnh 
đó, từ những nguyên 
liệu dân dã qua bàn 
tay chế biến khéo léo, 
người dân Bình Định 
còn làm ra những món 
ăn thảo thơm hương vị 
quê nhà như: nem chợ 
Huyện, bánh xèo Mỹ 
Cang, bánh hỏi Diêu 
Trì, bún song thằn An 
Thái, bánh ít lá gai, 
bánh tráng nước dừa 
Hoài Nhơn, gié bò Tây 
Sơn… và đặc biệt là 
rượu Bàu Đá.

     Quả thật là khó để 
có thể kể hết những 
món ngon của đất võ 
trong cùng một bài viết. 
Vì thế, tôi xin chọn 
6 đặc sản được xem 
là đặc trưng nhất của 
Bình Định để giới thiệu 
tới bạn đọc và không 
quên chúc các bạn 
sớm có cơ hội đến với 
vùng đất này để có thể 
thoải mái đắm mình 
trong khung cảnh 
thiên nhiên tươi đẹp và 
thưởng thức thật nhiều 
món ngon làm say đắm 
lòng người nơi đây.
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Nem chợ Huyện
“Ai về Vĩnh Thạnh quê em
Ăn nem chợ Huyện, đêm 
xem hát tuồng”. 
     Theo kinh nghiệm gia 
truyền của các nhà sản 
xuất, nem ngon là nhờ vào 
cách chế biến công phu 
nhưng yếu tố chính vẫn 
là thịt heo. Thịt, phải là 
thịt heo cỏ 6-8 tháng tuổi, 
cân nặng chừng 60kg trở 
lại. Heo có thịt săn nhiều 
nạc, màu đỏ sẫm. Thịt nạc 
phải săn, tươi, được cắt 
theo chiều ngang thớ thịt 
chừng 3cm, thái nhỏ, để 
ráo nước rồi mới cho vào 
cối quết. Thợ làm nem là 
những người con trai lực 
lưỡng, khỏe mạnh. Muốn 
thịt được nhuyễn, dai, 
giòn, người thợ 
phải quết liên 
tục, không 

có quãng thời gian ngừng 
tay lâu, chỉ dừng lại khi 
thịt đã “chín”. Mỗi cối thịt 
chỉ nặng chừng vài ký. 
Trong lúc quết, họ còn cho 
thêm đường và muối theo 
một tỷ lệ chính xác. Khi 
thịt đã chín, nhuyễn người 
ta cho tiêu hạt và da heo 
đã xắt nhỏ như cọng bún, 
hoặc như hạt lựu.
     Nem chợ Huyện có vị 
ngon rất riêng và độc đáo: 
Không mềm như nem Thủ 
Đức, cũng không ngọt 
như nem Lai Vung, nem 
An Cựu. Khi ăn, lột bỏ hai 
cuộn lá chuối bên ngoài, 
rồi đến lớp lá ổi bên trong, 
ruột nem hồng hồng 

hiện ra xinh xắn. Cắn một 
miếng, ta cảm nhận ngay 
vị dai dai, sần sật, chua 
chua, giòn giòn, vị ngọt 
thanh khó diễn tả. Nem 
tươi có mùi vị thơm lựng 
sau khi được nướng than, 
ăn kèm với rau ngò, tía tô, 
rau răm, chuối, khế xắt 
nhỏ, dưa leo, nước chấm 
và vài múi tỏi, trái ớt. 
Nhưng, nem chợ Huyện 
cuốn với bánh tráng cùng 
rau ngò mới là món “đắm 
say lòng người”. Người ta 
gọi món này là bánh cuốn, 
trong đó nem là món chủ 
đạo. Tuốt một xâu nem bỏ 
vào lòng bánh tráng, thêm 
chút rau, vài cuốn chả ram 
(chả giò), rồi quấn chặt 
lại, dùng với nước chấm 

khiến thực khách 
càng ăn càng 

thấy ghiền.
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Bánh hỏi Diêu Trì 
     Bánh hỏi là đặc sản 
của Bình Định, thịnh và 
ngon nhất là ở Diêu Trì 
(Tuy Phước). Gạo tám 
thơm được vo kỹ, ngâm 
nước một đêm. Vớt gạo 
đem xay nhuyễn bằng cối 
đá - thứ cối đá Diêu Trì. 
Bỏ gạo vào họng cối, quay 
cối, cứ dăm ba vòng lại 
thêm một ít nước để cối 
khỏi “nghẹn”. Bột nước là 
một hỗn hợp nước sền sệt. 
Bột nước cho vào bao vải 
khô, “đăng” cho ráo nước. 
Đem hấp bột vừa đủ chín, 
nhồi và chia bột thành từng 
khối chừng nửa ký gọi là 
“giảo” bột đưa vào khuôn 
ép thành bánh. Bánh được 
hấp vừa đủ chín. Nhìn 

những miếng bánh trắng 
muốt, ươn ướt mỡ, chỉ nhìn 
thôi đã thấy ngon. Nhưng 
chưa hết. Bánh còn được 
rắc thêm lá hẹ. Hẹ màu 
xanh lục điểm trên bánh 
khiến bánh trở nên hấp dẫn 
hơn. Bánh hỏi thường được 
ăn kèm với thịt heo, bánh 
tráng và các loại rau thơm, 
nước mắm, tạo thành món 
ăn mang đầy đủ hương vị 
chua, cay, ngọt, béo, thơm 
ngon vô cùng. 
     Vào một quán bánh 
hỏi ở Diêu Trì, khi gọi 
món này, bạn sẽ được 
thưởng thức thêm hai 
món nữa, đó là cháo 
và lòng. Đây chính là 
nét đặc biệt của bánh 
hỏi Diêu Trì. Cháo khá 

loãng, nấu bằng huyết 
ninh với thịt nạc băm. 
Cháo vừa ngọt lại vừa 
loãng, thơm. Cháo là 
món đưa “trơn” mà 
không cần dùng rượu. 
Cạnh là đĩa lòng heo. 
Lòng được chế biến rất 
khéo, có lẽ không nơi 
nào bằng. Những miếng 
gan dày, miếng dồi màu 
nâu, khoanh tròn bên 
cạnh những miếng tim 
deo dẻo, miếng bao tử dai 
dai giòn giòn. Những thứ 
này ăn kèm với bánh hỏi, 
khiến bánh hỏi trở nên 
béo ngậy, ngon ngọt khác 
thường. Thỉnh thoảng 
húp một muỗng cháo lòng 
- Thỏa như “uống rượu 
mà không say”.
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Bánh ít lá gai
“Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Bình Định cho 
dài đường đi” 
     Bánh ít là món bánh 
rất Bình Định - từ cách 
làm đến hương vị đều rất 
riêng. Bánh có hình nón, 
đáy vuông, sắc cạnh, nhọn 
lên tới đỉnh. Nếu có vài 
chiếc bánh đặt trong đĩa 
ta có thể tưởng tượng đó 
là những cụm tháp Chàm 
cổ kính sừng sững trên 
chỏm núi của vùng đất An 
Nhơn - đó là cách nhìn 
của họa sĩ. Nếu nhìn dưới 
đôi mắt của người bình 
thường thì đó là đôi nhũ 
hoa của thiếu nữ nên ca 
dao Bình Định có câu: 
“Gặt rồi em đứng chờ ai?
Mang chi đôi bánh lá gai 
đẫy đà”.

      Bánh được gói bằng 
lá chuối tơ, mướt dịu và 
đen như mái tóc thiếu nữ. 
Nguyên liệu làm bánh 
ít lá gai lại rất dễ tìm ở 
vùng quê Bình Định. Hái 
một ít lá gai luộc chín, 
giã nhuyễn, cho thêm bột 
nếp tươi đã vắt ráo nước 
và đường cát vào giã, trộn 
đều là xong phần bột 
bánh. Phần nhân, ngoài 
đậu xanh và đường phải 
có dừa khô nạo cơm mới 
đúng “gu”. Đậu xanh xay 
bửa đôi, ngâm đãi sạch vỏ, 
hạt lép, hấp chín sau đó cà 
thành bột. Cùi dừa xanh 
sò thành sợi, cho vào chảo 
bắc lên bếp lửa than cháy 
liu riu, sên với đường cát 
đến 

khi đường tới, dẻo quánh 
đũa thì cho bột đậu xanh 
vào. Liên tục đảo đũa đến 
khi nhân có màu vàng 
sẫm, khô rời, mùi thơm 
bốc lên ngào ngạt, vo viên 
được là vừa. Nhắc khỏi 
bếp, chờ khi nhân gần 
nguội, cho thêm nước 
muối và gừng để nhân 
ngọt dịu và dậy mùi. Vỏ 
bánh đen nhánh, bọc kín 
lấy nhân, khi ăn thật dẻo, 
thật mịn mà không dính 
răng. Thử một miếng,  
nghe chút đắng của lá, 
cảm vị ngọt của đường, vị 
thơm của nếp, vị béo của 
dầu, vị bùi của đậu, hương 
cay nồng của gừng, mới 
thấy thấm cái hồn của ẩm 
thực quê hương.
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Cua Huỳnh Đế Tam Quan
      Cua Huỳnh Đế là đặc 
sản của vùng biển Tam 
Quan và Ðề Gi (Bình 
Ðịnh), được ngư dân tôn 
xưng là vua của các loài 
cua. Với bộ áo giáp dày 
và cứng, màu vàng rực 
như hoàng bào, li ti gai 
nhọn xuôi theo thân, que 
và càng to, cạnh sắc lẻm 
như dao, nó xứng đáng 
được gọi là loài cua mang 
chữ “Đế”. Ðặc biệt, đầu 
cua dài và có nhiều râu... 
Bạn muốn thưởng thức 
cua Huỳnh Đế? Câu trả 
lời là “không dễ!”. Theo 
kinh nghiệm của ngư 
dân, cua Huỳnh Đế chỉ 
xuất hiện nhiều ở vùng 
biển Tam Quan (Bình 
Định), Tuy Phong (Bình 
Thuận), Sa Huỳnh (Quảng 

Ngãi). Những vùng biển 
sạch, có đáy cát vàng và 
nguồn nước trong xanh 
mới “quyến rũ” được loại 
cua mang thương hiệu 
“vua” đến trú ngụ và 
sinh trưởng. Cua Huỳnh 
Đế chỉ rộ nhất vào mùa 
xuân, khoảng từ tháng 
12 đến tháng 3 âm lịch. 
Có thể nói thịt cua huỳnh 
đế thơm ngon, bổ dưỡng 
vào loại “quán quân”. Vì 
thế, ngày xưa nó là loại 
cua thường chễm chệ trên 
mâm vàng của thiên tử. 
Cua Huỳnh Đế có thể 
được chế biến thành nhiều 
món ngon. Món cua hấp 
chấm muối ớt khiến người 
ăn tận hưởng được hết 
chất ngọt ngào của thịt 
cua huỳnh đế. Vừa tách 
mai cua, bạn đã bị quyến 

rũ bởi gạch cua béo bùi, 
thơm ngọt. Từng thớ thịt 
cua săn chắc, trắng muốt 
nhô lên khiến vị giác của 
bạn “đòi” nếm ngay lập 
tức. Muối phải là muối 
hột được giã chung với ớt 
xanh và thêm tí bột ngọt 
thì chấm thịt cua mới 
đúng điệu. Cũng có thể 
luộc cua, lấy thịt, ướp gia 
vị rồi tao dầu để nấu cháo. 
Nồi cháo cua huỳnh đế 
ngon phải có lớp mỡ hành 
vàng sánh ở trên, lẫn với 
nước gạch màu đỏ cùng 
những thớ thịt màu trắng 
của cua. Húp từng muỗng 
cháo nóng mới ngon làm 
sao! Mùi thơm đặc trưng 
xông vào mũi cùng hơi 
nóng phả vào mặt. Ăn hết 
tô cháo, nghe người khỏe 
ra và thư thái rất nhiều.
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Mắm nhum Mỹ An
     Từ vĩ tuyến 13 đến 17 
của vùng biển nước ta, 
nơi nào cũng có nhum. 
Nhưng món mắm nhum 
đặc sắc, ngày xưa dùng 
để tiến vua, thì hình như 
chỉ có ở Phù Mỹ - Bình 
Định. Nhum là một động 
vật thuộc loại nhuyễn 
thể, có họ hàng với trai, 
sò; sống ở những gành đá 
ven bờ biển nước ấm, lẫn 
trong rong rêu. Nhum 
có nhiều loại nhưng 
để muối mắm phải là 
nhum ta màu đen. Cắt 
sơ những chiếc gai nhọn 
tua tủa xung quanh con 
nhum rồi khoét một lỗ 
ngay miệng nhum, thế là 
những múi thịt nhum đã 
lộ ra trước mắt. Nhum 

mập, thịt nhum nhìn đầy 
đặn như những múi sầu 
riêng. Nhum gầy, thịt chỉ 
như gạch cau bám dọc 
theo vỏ thành từng sọc 
dài, nhưng vẫn béo ngậy. 
Để làm mắm, người ta 
cho thịt nhum vào chum 
sành, rắc một ít muối 
hạt lên trên, rồi đem vùi 
vào bếp tro hoặc “giang” 
ngoài nắng từ 10 đến 15 
ngày. Mắm nhum chín, 
nhuyễn tan, sền sệt, mầu 
đỏ đục, thơm rưng rức. 
Gia vị chỉ có tỏi và tiêu 
để nguyên hạt. Mặn, 
chua, ngọt lẫn vào trong 
hương vị riêng của thịt 
nhum, tạo thành một thứ 
mắm đầy quyến rũ.
     Đã là mắm nhum thì 
ăn cách gì cũng ngon. 

Nhưng người dân vùng 
biển thích nhất dùng 
nó với bún tươi hoặc để 
chấm rau sống với thịt 
heo ba chỉ cuốn bánh 
tráng. Món mắm hảo 
hạng này có thể làm 
vừa lòng cả những thực 
khách khó tính nhất 
trong giới sành ăn. Tuy 
nhiên, người ta làm mắm 
nhum chỉ để dùng trong 
gia đình và làm quà 
cho người thân, bạn bè. 
Mắm nhum không phổ 
biến như các loại mắm 
khác nên nhiều lúc, có 
tiền cũng không thể mua 
được vì không biết nơi 
bán, và người có cũng chỉ 
khăng khăng dùng đãi 
khách quý hoặc để dành 
tặng người thân.
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Rượu Bàu Đá 
     Rượu Bàu Đá là sự 
cộng hưởng của nhiều 
nhân tố. Đầu tiên đó 
là sự thừa hưởng dòng 
nước ngọt ngào của ngọn 
nguồn sông Kôn được ủ 
lạnh, lọc trong từ những 
hộc đá ngầm ở Vực Bà, 
Nước Miên, Nước Trinh, 
sông Kxôm, Hầm Hô... 
Tiếp đến là sự khéo léo, 
cần mẫn của con người 
vùng “đất võ trời văn”. 
Sự cộng hưởng giữa 
thiên nhiên và tài hoa 
con người đã tạo nên thứ 
rượu đậm đà.
     Rượu Bàu Đá (còn 
gọi Bầu Đá) có nồng độ 
rất cao, hơn 50 độ, uống 
nhanh say nhưng say rồi 
không thấy mệt. Muốn 

có rượu ngon, người nấu 
phải tuân thủ các yêu cầu 
nghiêm ngặt về nguồn 
nước, gạo, men, dụng 
cụ nấu, cộng với kinh 
nghiệm gia truyền. Chỉ 
nguồn nước sông Kôn 
ngọt ngào mới cho ra loại 
rượu ngon, thơm và uống 
có hậu ấy (giới sành rượu 
dùng từ này chỉ cho loại 
rượu uống xong còn ngòn 
ngọt ở cổ). Khi nấu rượu, 
không dùng nồi nhôm 
mà dùng nồi đồng, nắp 
đậy nồi bằng đất nung; 
cất rượu bằng ống tre. 
Khi chưng cất không 
được vội vàng, phải dùng 
lửa liu riu mới vắt cạn 
được tinh chất gạo.
     Thưởng lãm rượu 
Bàu Đá cũng cầu kỳ lắm 

lắm! Rượu trong bầu, 
chai, nậm phải rót ra 
bình gọi là ve vòi, cái ve 
vòi đựng rượu có câu đố 
dân gian rằng:
•     Thượng tiểu, hạ đa 
(Trên nhỏ, dưới to)
•     Tích thủy, phi thủy 
(Đựng nước nhưng không 
phải nước)
•     Thọ thai, bất thọ 
thai (Chửa nhưng không 
phải chửa)
     Rót rượu ra chén 
cũng có kiểu, có cách: 
Ve vòi giơ cao, rót dòng 
rượu nhỏ ra chén hạt 
mít sao cho có tiếng kêu 
róc rách, vun bọt nhưng 
rượu không được tràn 
ra miệng chén. Rượu 
nước đầu trong vắt, rót 
sủi tăm, ực một cái thấy 

thót cả người, vừa cay, 
vừa ấm, vừa nồng, chạy 
đến đâu biết đến đó, 
như một luồng điện từ 
cổ xuống bụng và lan 
nhanh ra các mạch máu 
toàn thân. Rượu mới 
nấu nóng hôi hổi uống 
vào càng tuyệt. Có một 
điều lạ, dù có say ngất 
ngư, bạn có thể ngủ một 
giấc đến sáng mà không 
nhức đầu. Ca dao Bình 
Định có câu: 
“Rượu ngon Bàu Đá mê li
Gặp nem chợ Huyện bỏ 
đi sao đành?”
     Rượu Bàu Đá không 
chỉ là rượu để nhậu mà 
còn là rượu lễ, rượu 
mừng không thể thiếu 
được trong các đám cưới, 
đám tang, đám giỗ 
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Mắt ghe thuyền
&  ư ớ c  m ơ  c h i n h  p h ụ c  b i ể n

Vân Hà

Ghe thuyền ngoài chức năng là 
phương tiện đi lại, vận chuyển, 

đánh bắt thủy sản, thông tin 
liên lạc,... còn là một sản phẩm 

văn hóa độc đáo, gắn liền với 
các phong tục tập quán, nghi lễ 
về sông nước. Một trong những 

phong tục khá phổ biến và lý thú 
là vẽ mắt trên các con thuyền, 

gửi gắm niềm tin và ước mơ của 
những người đi biển.

Không biết 
tự bao giờ, 
trên những 
miền 

duyên hải đầy nắng và 
gió của dải đất hình 
chữ S – Việt Nam, 
những con mắt lại 
xuất hiện trên mũi 
ghe thuyền như một 
dấu hiệu nhận biết, có 
những đôi mắt hiền 
từ, nhẫn nại, kiếm 
tìm, nhưng cũng có 
những đôi mắt trợn 
tròn hung dữ. Truyền 
thuyết kể rằng, một 
trong những vị vua 

đầu tiên của nước 
Việt đã vẽ hình con 
mắt trên chiếc thuyền 
của mình khi những 
người thân cận của 
ông bị kình ngư làm 
hại, sau đấy, lệnh 
truyền cho tất cả thần 
dân phải xăm mình, 
vẽ những hình thù 
kỳ quái bên cạnh đôi 
mắt, khoác một lớp 
áo hung dữ cho chiếc 
thuyền, khiến cho 
thủy quái phải kinh 
hồn bạt vía mỗi khi 
di chuyển trên nước. 
Một truyền thuyết 

khác cho rằng, đôi 
mắt thuyền chính là 
hình ảnh tái hiện mắt 
“thuồng luồng” – loài 
sinh vật huyền thoại 
mang nhiều quyền 
năng liên quan đến 
sông nước. Đôi mắt 
huyền thoại hiện hữu 
trên mũi thuyền nhằm 
chống chọi với những 
sinh vật huyền bí dưới 
lòng đại dương. 
     Có thể bắt đầu 
bằng hình ảnh 
con mắt thần Osi-
ris phổ biến trên 
thuyền bè Ai Cập 
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vào thiên niên kỷ thứ 
hai trước công nguyên, 
hình ảnh được tái hiện 
trên  thuyền buôn Ả 
Rập trong hải trình từ 
Levant đến Trung Hoa, 
ngư dân Việt đã nhìn 
thấy và thể hiện nó trên 
thuyền của mình như 
một cách tiếp biến văn 
hóa, với tư cách là chủ 
nhân của vùng duyên 
hải, nơi nắm giữ vai 
trò then chốt trong việc 
cung cấp lương thực 
lẫn nguồn hàng bản 
địa, điều kiện tối cần để 
duy trì và mang lại sức 
sống cho con đường tơ 
lụa trên biển. Cũng từ 
đấy, những phân định 
đã bắt đầu rạch ròi: mắt 
trên các thuyền đánh cá 
thường nhìn xuống biển 
để tìm kiếm ngư trường; 
mắt của thuyền buôn 
thường nhìn thẳng về 
phía trước để quan sát 
thị trường tiêu thụ hàng 
hóa mà nó mang nặng 
trong khoang v.v… 

     Cũng từ sự phân định 
này, hình dạng và màu 
sắc của mắt thuyền đã 
trở thành những tiêu 
chí chân xác để xác định 
xuất xứ lẫn hải trường 
của từng ghe thuyền 
cụ thể. Ghe lưới rùng 
Phước Hải (Bà Rịa-Vũng 
Tàu) mắt tròn, hơi dẹt. 
Ghe bầu Mũi Né (Bình 
Thuận) mắt dẹt, dài, đuôi 
tròng nhọn về phía sau. 
Ghe câu Bình Thuận mắt 
rất dẹt, bầu, hơi cong 
và nổi bật. Mắt ghe đua 
vùng Phan Thiết giống 
hình mắt phượng đuôi 
dài, tròng tròn, viền 
vàng, tạo cho ghe cái 
vẻ sắc sảo, tự tin, chiến 
thắng. Ghe giã Bình 
Định có mắt dẹt, dài; 
tròng hình thoi dẹt và 
chiếm đều ở giữa mắt; 
đuôi mắt nhọn. Ghe song 
vành của ngư dân đánh 
cá mập có mắt ghe cũng 
gần giống ghe giã Bình 
Định. Ghe bầu Quảng 
Ngãi có mang ghe lớn, 

mắt thon dài, tròng nhô 
sát về phía trước. Ghe 
câu Hội An (Quảng 
Nam) mắt dẹt, dài, tròng 
thoi sát về phía trước. 
Ghe câu ở Quảng Khê 
(Quảng Bình) đuôi mắt 
dài, thon. Ghe mành 
Nghệ An đầu mắt nhọn, 
đuôi mắt thon bầu; tròng 
dẹt, dài, nhọn về phía 
trước. Hai con mắt chạm 
gỗ, nhãn mắt màu vàng 
với đường viền đỏ. Riêng 
ghe mành ở Cửa Lò lại 
có mắt tròn, tròng tròn 
đồng tâm với mắt hoặc 
có hình elip. Ghe mành 
vùng hạ lưu sông Hồng 
có mắt to, chạm gỗ, sơn 
đỏ hoặc đen. Mắt ghe 
từ TP.Hồ Chí Minh đến 
Kiên Giang cùng chung 
đặc điểm là mắt tròn, 
tròng đen, nhãn trắng, 
mang ghe được trang trí 
nhiều kiểu dáng khác 
nhau với đường viền 
trắng chạy xung quanh. 
Nổi tiếng nhất ở miền 
Tây Nam Bộ là trường 
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phái đóng ghe Cần Đước 
(Long An), hoạt động từ 
cuối thế kỷ XIX đến nay. 
Nơi đây chuyên đóng 
các loại ghe lớn, chạy 
nhanh, chở khỏe và có 
dáng đẹp, đi sông đi 
biển đều tốt. Ghe có mũi 
nhọn dựng cao, sơn màu 
đỏ tươi, lườn sơn màu 
xanh, mắt vẽ tròn xoe, 
tròng đen to choán gần 
hết con mắt. Nó đã từng 
“khoe sắc” trong dân ca 
vùng sông nước:
                                         
Ghe ai đỏ mũi, trảng lườn
Phải ghe Gia Định 
xuống vườn thăm em?

     Mắt ghe ở Cần Thơ 
cũng thuộc loại này. Ghe 
ở Cà Mau nhãn và tròng 
hình thoi dẹp, đầu mắt 
nhọn, thường được vẽ 
hơn là chạm gỗ, một số 
mắt có tròng gần như 
hình tam giác đều có góc 
tròn, nhất là ở những 
chiếc vỏ lãi bằng nhựa 
composit. Ghe của vùng 
Trà Vinh mắt có độ lớn 
vừa phải, tròng đen với 

hình ôval nằm ngay tâm 
mắt. Mắt ghe vùng An 
Giang có hình elip, tròng 
rất nhỏ, nằm gần về đầu 
mắt, mang ghe sơn màu 
xanh dương. Ghe vùng 
Rạch Giá, Phú Quốc 
(Kiên Giang), vịnh Thái 
Lan thường có mắt tròn, 
sơn đen và đỏ trên nền 
xanh, nhưng lại nhìn cúi 
xuống như ghe câu Phú 
Quốc chẳng hạn. Các 
loại ghe hàng, thường 
gọi là “ghe Kiên Giang” 
gốc Rạch Giá, hoạt động 
từ Rạch Giá đến Vũng 
Tàu, mắt tròn lớn và gần 
nhau, nằm sát lô mũi 
(stem). Ghe cửa miền 
Tây có mũi nhọn, mắt 
tròn to, có ghe vẽ hình 
âm dương nơi vị trí mắt 
thuyền. Ghe vùng Mỹ 
Tho (Tiền Giang) hai 
con mắt chạy sát về trước 
mũi thuyền. 
     Xung quanh đôi mắt 
của ghe thuyền có rất 
nhiều truyền thuyết và 
truyện kể, cũng có thể 
không ít trong số ấy là 
những câu chuyện hư 

cấu của người đời sau 
nhằm giải thích những 
ẩn ý của người xưa khi 
vẽ mắt ghe thuyền. Thế 
nhưng, những nghi thức 
còn đọng lại trong niềm 
tin bất di bất dịch của 
một cộng đồng làm nên 
sự đa dạng cho tính chất 
vùng miền không khỏi 
khiến chúng ta phải 
lưu tâm. Mỗi một con 
thuyền là toàn bộ gia sản 
suốt một đời làm lụng 
của người đi biển, gửi 
gắm biết bao hoài bão 
của cộng đồng ngư dân 
miền duyên hải, mà việc 
chinh phục hay làm chủ 
biển khơi như ước vọng 
ngàn đời. Và để đóng 
được một con thuyền 
hoàn chỉnh phải tuân 
thủ nhiều lễ nghi, trong 
đó, việc đặt long cốt hay 
“phong nhãn” và “khai 
nhãn” là những nghi 
thức quan trọng không 
thể thiếu. Khi “phong 
nhãn”, ghe thuyền được 
che kín mắt bằng dải 
lụa điều bởi chủ thuyền 
hay lão ngư giàu kinh 
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nghiệm, để rồi khi thực 
sự sống một cuộc đời gắn 
chặt với mặt biển bao la, 
con thuyền phải được 
“khai nhãn” - gỡ bỏ băng 
che mắt như bao sinh vật 
khác trên cõi sống này. 
Bên cạnh đôi mắt, ngư 
dân Việt còn khắc lên 
ghe thuyền vòng tròn 
thái cực hay dấu hiệu âm 
– dương biểu tượng cho 
sự hòa hợp của sáng - 
tối, mặt trời - mặt trăng, 
hay trời và đất…, một 
sự hòa hợp để tạo thành 
vòng đời. Rồi cũng là 
một biểu hiện của niềm 
tin tín ngưỡng, dấu hiệu 
âm – dương thường được 
sơn hai màu đen - trắng, 
hoặc đỏ - vàng, xuất 
hiện phổ biến ở bánh lái, 

đuôi thuyền, thể hiện ở 
nhiều vị trí khác nhau, 
nhưng không bao giờ 
được vẽ trên hông phía 
mũi thuyền, bởi người 
ta tin rằng, mũi thuyền 
chính là nơi thần thuyền 
trú ngụ. Mắt thuyền và 
vòng thái cực tồn tại như 
một phương cách trấn 
yểm trong mục đích cầu 
an, mong mưa thuận gió 
hòa, vụ mùa bội thu. 
     Trước sự thâm sâu, 
huyền bí của đại dương, 
ngư dân để ghe thuyền 
nguyên vẹn hình hài 
một loài thủy tộc, hòa 
mình với sóng nước, 
nhờ con mắt thuyền dẫn 
lối, chỉ đường giữa biển 
cả mênh mông. Điều 
đó không chỉ thể hiện 

tín ngưỡng của người đi 
biển mà còn nói lên niềm 
tin và ước mơ cao đẹp 
của biết bao thế hệ ngư 
dân Việt. Họ khát khao 
chinh phục đại dương 
nhưng không phải để 
thôn tính, chiếm đoạt 
mà để sống chan hòa với 
thiên nhiên, được hưởng 
thành quả sau những 
ngày tháng lao động vất 
vả, gian khó, được hát 
lên khúc ca khải hoàn 
và trở về trong vòng tay 
ấm áp yêu thương của 
gia đình, làng xóm. Con 
mắt thuyền từ đấy bao 
chứa nhiều niềm tin 
tín ngưỡng, nhiều cách 
luận giải đậm chất vùng 
miền và cũng đẫm chất 
nhân văn 



VMS -  outh

90 | biển | 06 - 2013

Cát và cát
Mênh mông bát ngát

Lóa mắt nhìn
Dưới nắng chói chang

Ngỡ như là sa mạc
Cỏ lông chông vừa nhú đã hoe vàng

Cát và cát
Trải ra trắng xóa

Cả một vùng
Ven biển miền Trung

Những trảng rộng nổng cao lấp lóa
Đầy nếp nhăn suy nghĩ trở trăn

Cát và cát
Đợi chờ khát vọng

Một ngày kia
Tỉnh giấc cô miên

Để hóa thân làm cho cuộc sống
Người dân quê tốt đẹp hơn lên

Khát vọng cát ngàn đời thánh thiện
Miền Trung ơi, khởi động đi nào?

CátKhát vọng

Nguyễn Tam Mỹ
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Tôi đã thấy một màu xanh biển
Tỏa quanh em

bay bay

Có cơn gió
từ đâu xa lắm

Thổi miên man
tà áo xanh này

Rồi như thực, như mơ
Em ấy

Bỗng tan đi một chiều cuối đông
Khi cơn gió hôm nào

ngơ ngác
Nhớ một màu áo ấy

sang sông

Tôi lại đi
con đường biển vắng

Biển xanh như
còn một sắc xanh

Bao nhiêu gió
thổi vào tôi cả

Để bờ xa
Cát vọng

mong manh.

Biển
vắng

Đỗ Đức Yên
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LUẬN BÀN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Biển Đông
Bài viết mang tính tổng luận, không đi sâu phân tích bằng chứng về chủ 

quyền biển, đảo của Việt Nam mà chỉ mong muốn luận giải giúp người đọc 
hiểu chung về các yếu tố liên quan đến tranh chấp ở Biển Đông, nâng cao 

nhận thức về biển, đảo và chủ trương lớn của Việt Nam về giải quyết tranh 
chấp Biển Đông trong bối cảnh khu vực và quốc tế. 

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi

(Phần I)

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi - Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển & Hải đảo Việt Nam.
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Trung Quốc với
biển Đông
     Nhìn lại chiều dài 
lịch sử, việc tiến tới “độc 
chiếm Biển Đông” là mục 
tiêu bất di bất dịch của 
Trung Quốc. Làm được 
điều này Trung Quốc 
sẽ không chỉ o ép các 
quốc gia trong khu vực, 
mà còn khống chế được 
Nhật Bản, một quốc gia 
có tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng không nhỏ và có 
nhiều lợi ích gắn với tự 
do hàng hải qua Biển 
Đông, đặc biệt sẽ loại 
được ảnh hưởng và lợi 
ích của Mỹ và đồng minh 
của Mỹ ở toàn Đông Á. 
     Thực hiện ý đồ và mục 
tiêu trên, Trung Quốc đã 
triển khai cách tiếp cận 
mở rộng “biên giới quốc 
gia mềm”, đẩy không 
gian an ninh và mở rộng 
không gian kinh tế biển 
ra xa Trung Quốc lục 
địa, tăng cường đầu tư 
các dự án lớn do người 
Trung Quốc thực hiện 
ở hải ngoại, mở rộng 
chủ quyền trên biển để 
tranh giành quyền khai 

thác nguồn tài nguyên 
thiên nhiên giàu có ở 
Biển Đông và khai thác 
đại dương (năm 2005 
Trung Quốc được xếp 
vào nhóm 04 nước có 
hệ thống chính sách 
biển và trình độ khai 
thác đại dương hiệu quả 
cùng với Anh, Canada 
và Úc), chiếm giữ trái 
phép quần đảo Hoàng Sa 
(năm 1974) và một số bãi 
cạn ở quần đảo Trường 
Sa (năm 1988) của Việt 
Nam, chuẩn bị từng bước 
và ngày 07 tháng 05 năm 
2009 công bố công khai 
ra Liên hiệp quốc yêu 
sách phi lý về đường lưỡi 
bò đứt khúc chín đoạn 
mập mờ không có tọa 
độ, tăng cường sức mạnh 
quân sự trên biển, cùng 
với đẩy mạnh hoạt động 
răn đe và sử dụng vũ lực 
trên Biển Đông,…
     Các hoạt động như 
vậy của Trung Quốc 
khiến thế giới phải lo 
lắng, các quốc gia trong 
khu vực Biển Đông quan 
ngại và liên tục phản đối, 
Mỹ đã và đang thay đổi 

bố trí chiến lược toàn 
cầu, chuyển trục an ninh 
về Đông Á, phục hồi và 
tăng cường cơ chế đồng 
minh của Mỹ ở khu vực 
này,… Biển Đông vốn là 
khu vực có tranh chấp 
chủ quyền kéo dài, phức 
tạp và nhiều bên tham 
gia nhất trong lịch sử 
tranh chấp biển trên thế 
giới. Các động thái nói 
trên cùng với các sự việc 
Trung Quốc - một cường 
quốc có vị thế trong khu 
vực và trên thế giới, gây 
ra gần đây, đặc biệt đối 
với Việt Nam và Philip-
pines, đã đẩy Biển Đông 
vào tình thế phức tạp 
hơn, căng thẳng hơn, 
thậm chí xuất hiện các 
nguy cơ “tiềm ẩn” về khả 
năng xảy ra các xung đột 
vũ trang trong khu vực 
biển quan trọng và giàu 
tài nguyên này.  
     Thông qua các bước 
đi bài bản trong khu vực 
Biển Đông, Trung Quốc 
đã thể hiện sự “nhất 
quán về chủ trương và 
kỷ cương về hành động” 
- điểm mạnh của họ so 

với các quốc gia khác 
trong khu vực. Trung 
Quốc đã tính toán sẵn 
các kịch bản về Biển 
Đông và rất chủ động 
“rình cơ hội” xì ra các 
kịch bản tương ứng đi 
kèm với tuyên truyền đổ 
lỗi cho nước khác hòng 
ngụy biện hành vi sai 
trái của mình. Thực hiện 
“giấc mơ Trung Quốc”, 
nước này ngày càng 
lộ rõ chân tướng kiểu 
một “nước Mỹ ở thế kỷ 
21” và là mối nguy của 
các quốc gia láng giềng 
trước khi là mối nguy 
của thế giới ở cuối thế 
kỷ này. Nhận thức được 
điều đó, thế giới và các 
nước trong khu vực ngày 
càng phải cảnh giác và 
nhìn Trung Quốc với 
một con mắt hoàn toàn 
khác xưa. 
     Giờ đây, Biển Đông 
không chỉ là khu vực 
chịu nhiều thảm họa của 
thiên tai trên thế giới 
mà còn phải gánh chịu 
thảm họa của “nhân tai” 
do các tham vọng chủ 
quyền gây ra!

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở ngư trường Trường Sa của Việt Nam.
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Các tranh chấp 
Biển Đông liên quan 
đến Việt Nam
     Tính phức tạp của 
các tranh chấp Biển 
Đông xuất phát từ các 
yêu sách phức tạp về 

chủ quyền quốc gia 
trong khu vực đối với 
các vùng biển chồng 
lấn và lợi ích khác của 
các quốc gia ngoài khu 
vực. Nó không chỉ đơn 
thuần là tranh chấp về 

mặt luật pháp quốc tế 
về biên giới biển, lãnh 
thổ quốc gia trên biển, 
mà còn đan xen với 
những lợi ích về mặt 
địa lý - chính trị, về 
kiểm soát con đường 

vận tải biển chiến lược 
cắt qua Biển Đông, về 
khai thác các nguồn tài 
nguyên biển, đặc biệt là 
nguồn năng lượng (dầu 
khí, băng cháy, năng 
lượng biển khác). 

Hải đăng Nam Yết - quần đảo Trường Sa - Việt Nam.
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     Liên quan đến Việt 
Nam, nổi cộm nhất trong 
số các tranh chấp vẫn là: 
•     Tranh chấp chủ 
quyền đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa mà Việt Nam có đầy 
đủ bằng chứng lịch sử và 
pháp lý để khẳng định 
chủ quyền. Việt Nam là 
Nhà nước đầu tiên xác 
lập chủ quyền và là quốc 
gia duy nhất đã chiếm 
hữu, quản lý hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa một cách liên tục, hòa 
bình và phù hợp với các 
quy định luật pháp quốc 
tế. Hội nghị San Francisco 
tháng 9 năm 1951, với 
48/51 phiếu thuận, các 
nước đã bác bỏ đề nghị 
trao Hoàng Sa và Trường 
Sa cho Trung Quốc và 
sau tuyên bố chủ quyền 
không thể tranh cãi của 
Việt Nam đối với hai quần 
đảo này, Hội nghị đã thừa 
nhận chủ quyền của Việt 
Nam đối với hai quần đảo 
này (theo Ủy Ban biên giới 
quốc gia, 2012). 
     Hiện nay một số nước 
ven Biển Đông cũng nêu 
yêu sách chủ quyền đối 
với một phần hoặc toàn 
bộ hai quần đảo Hoàng 
Sa và Trường Sa tạo nên 
cục diện phức tạp. Trung 
Quốc nêu yêu sách chủ 
quyền và đóng quân toàn 
bộ quần đảo Hoàng Sa 
và một số vị trí ở quần 
đảo Trường Sa. Đài Loan 
chiếm đóng đảo Ba Bình. 
Philippines đóng quân 
ở 09 đảo, đá thuộc quần 
đảo Trường Sa. Malaysia 
đóng quân ở 05 đảo, đá 
thuộc quần đảo Trường 
Sa. Còn Brunei nêu yêu 
sách đối với một phần 

vùng biển phía Nam của 
quần đảo Trường Sa. 
Quần đảo Trường Sa 
đang là đối tượng tranh 
chấp giữa 5 nước, 6 bên 
(gồm Trung Quốc, Việt 
Nam, Philippines, 
Malaysia, Brunei và Đài 
Loan). Năm 1988, Trung 
Quốc dùng vũ lực đánh 
chiếm một số bãi ngầm 
(như Gạc Ma) thuộc 
quần đảo Trường Sa. 
Việc Trung Quốc dùng 
vũ lực xâm chiếm các 
đảo, đá, bãi trên hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa là vi phạm chủ quyền 
của Việt Nam, trái ngược 
với các nguyên tắc cơ bản 
của luật pháp quốc tế, do 
đó hoàn toàn không có 
giá trị pháp lý.
•     Ngày 07 tháng 5 năm 
2009, lấy cớ phản đối các 
báo cáo của Việt Nam 
về ranh giới ngoài thềm 
lục địa, Trung Quốc đã 
gửi Liên hiệp quốc 02 
công hàm kèm theo bản 
đồ Biển Đông có thể 
hiện yêu sách “đường 
lưỡi bò” (cách gọi khác 
là: “đường chín đoạn 
đứt khúc” hoặc “đường 
chữ U”). Đây là lần đầu 
tiên Trung Quốc chính 
thức lưu hành bản đồ thể 
hiện “đường lưỡi bò” tại 
Liên hiệp quốc. Yêu sách 
“đường lưỡi bò” phi lý 
này chiếm khoảng 80% 
diện tích Biển Đông, 
bao gồm toàn bộ cấu 
trúc nước sâu “kiểu đại 
dương” – kho tài nguyên 
thiên nhiên lớn nhất của 
Biển Đông. Cho nên, về 
cơ bản hình dáng “lưỡi 
bò” trên bình đồ được vẽ 
khuôn theo rìa của cấu 
trúc nước sâu này, phần 

mút của lưỡi bò “liếm” 
thêm xuống thềm lục 
địa phía Nam quần đảo 
Trường Sa của Việt Nam 
– nơi có triển vọng về 
dầu khí. Tuy nhiên, yêu 
sách “đường lưỡi bò” của 
Trung Quốc đưa ra hoàn 
toàn không có cơ sở pháp 
lý và lịch sử, cụ thể là: 
- “Đường lưỡi bò” được 
vẽ một cách tùy tiện, đứt 
đoạn, không có tọa độ 
và luôn thay đổi (trước 
kia là 11 đoạn với 2 đoạn 
trong vịnh Bắc Bộ, sau 
chỉ còn lại 09 đoạn).  
- Vùng biển thuộc 
“đường lưỡi bò” không 
thể là lãnh hải hay vùng 
đặc quyền kinh tế hay 
thềm lục địa của Trung 
Quốc vì hoàn toàn trái 
ngược với các quy định 
về các vùng biển của 
quốc gia ven biển trong 
Công ước của Liên hiệp 
quốc về Luật Biển năm 
1982 (gọi tắt là Công ước 
Luật biển 1982).
- Các văn bản pháp luật 
về biển của Trung Quốc 
không đề cập tới yêu 
sách này, thậm chí có văn 
bản còn phủ nhận sự tồn 
tại của “đường lưỡi bò” 
như Tuyên bố về lãnh hải 
của Trung Quốc ngày 04 
tháng 9 năm 1958 nói rõ 
các đảo và quần đảo mà 
Trung Quốc tuyên bố 
chủ quyền được cách biệt 
với đất liền bởi công hải 
(biển cả/biển công).
- Theo luật pháp quốc 
tế, “đường lưỡi bò” của 
Trung Quốc không chỉ 
vi phạm nghiêm trọng 
vùng đặc quyền kinh tế, 
thềm lục địa Việt Nam 
và các lợi ích quốc gia 
trên biển của Việt Nam 

mà còn lấn sâu vào vùng 
biển của các nước ven 
Biển Đông khác như: 
Philippines, Malaysia, 
Indonesia, Brunei. 
- Trên thực tế, Nhà nước 
Trung Quốc qua các 
thời kỳ không thể hiện 
được sự quản lý, làm 
chủ một cách thực sự 
đối với vùng biển trong 
yêu sách “đường lưỡi bò” 
nên không thể nói đây 
là vùng biển lịch sử của 
Trung Quốc. 
•     Việt Nam có đường 
biên giới biển cần phân 
định với Trung Quốc 
và Campuchia. Ngoài 
ra, với việc mở rộng các 
vùng biển thuộc quyền 
chủ quyền và quyền tài 
phán quốc gia theo Công 
ước Luật biển 1982, Việt 
Nam còn có đường ranh 
giới vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục 
địa chung với hầu hết 
các nước quanh Biển 
Đông như Trung Quốc, 
Philippines, Malaysia, 
Indonesia, Thái Lan và 
Campuchia. 
     Việc Trung Quốc 
công bố yêu sách “đường 
lưỡi bò” phi lý và thực 
hiện nhiều hành vi 
chiếm giữ hai quần 
đảo Hoàng Sa, Trường 
Sa của Việt Nam cũng 
chính là nguyên nhân 
gây ra những căng thẳng 
và ngày càng phức tạp 
trên Biển Đông (còn tiếp...)
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TRONG NHỮNG NĂM QUA, TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU ĐÃ TẠO NHIỀU ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ 

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KHAI THÁC HỆ 
THỐNG CẢNG, TRONG ĐÓ CÓ VIỆC CHỦ ĐỘNG 

PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG 
CÓ CÁC GIẢI PHÁP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, 

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC DOANH NGHIỆP, 
ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ NHẤT ĐỊNH. TUY 
NHIÊN, ĐỂ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, BỀN VỮNG 

CỤM CẢNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU, NHẤT LÀ HỆ 
THỐNG CẢNG THỊ VẢI - CÁI MÉP THEO ĐÚNG 

QUY HOẠCH, ĐÚNG CHỨC NĂNG VÀ MỤC TIÊU 
ĐỀ RA, UBND TỈNH TIẾP TỤC ĐỀ XUẤT CÁC 

GIẢI PHÁP THỰC TẾ HƠN.

Sa Huỳnh

Bà Rịa - Vũng Tàu kiến nghị nhiều chính sách:

Nâng cao hiệu quả khai thác cảng

Hiện nay hệ 
thống cảng 
vẫn đang 
trong giai 

đoạn vừa đầu tư xây 
dựng vừa khai thác. Đã 
có 26 dự án cảng biển 
được đưa vào khai thác, 
công suất khoảng 76,5 
triệu tấn/năm, trong đó: 
Thị Vải – Cái Mép: 14 
cảng, Vũng Tàu – sông 
Dinh: 11 cảng và Côn 
đảo: 01 dự án. Nhiều 
bến cảng đã đón được 
những tàu hàng lên đến 
16 vạn tấn, mở ra hướng 
đi mới cho ngành cảng 

biển của Việt Nam trên 
con đường phát triển và 
hội nhập, giao thương 
hàng hóa hải hành từ 
Việt Nam mở rộng đến 
khắp các châu lục. 
     Để hoàn thiện hệ 
thống dịch vụ, tỉnh đã 
lập, phê duyệt đề án phát 
triển dịch vụ logistics 
phục vụ cho hệ thống 
cảng. Tỉnh đã dành 
800ha cho khu logistics 
tập trung với các dịch 
vụ hỗ trợ đa dạng. “Tuy 
nhiên, logistics vẫn còn 
là một ngành mới nên 
đề nghị Chính phủ cho 
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tỉnh được phép thuê tư 
vấn nước ngoài thực 
hiện công tác quy hoạch. 
Đồng thời, đề nghị 
Chính phủ cho bổ sung 
khu dịch vụ logistics Bà 
Rịa – Vũng Tàu vào quy 
hoạch logistics chung của 
quốc gia để được quan 
tâm ưu tiên đầu tư phát 
triển” – ông Lương Anh 
Tuấn, Phó Giám đốc Sở 
Giao thông – Vận tải 
tỉnh cho biết. 
     Theo dự báo của các 
chuyên gia, lượng hàng 
thông qua cảng toàn khu 
vực phía Nam đạt mức 
6-7 triệu TEU/năm vào 
năm 2020. Cụm cảng Bà 
Rịa – Vũng Tàu, đặc biệt 
tại Cái Mép - Thị Vải 
cũng đang đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư, đã có 6 
cảng container nước sâu 
đưa vào khai thác bao 
gồm cảng CMIT, TCIT, 
TCCT, SP-PSA, SITV và 
cảng container Cái Mép 
mới vừa khánh thành. 
Ngoài ra, hiện đang có 
2 cảng container khác 
cũng đang trong quá 
trình đầu tư. 8 cảng nói 
trên có tổng công suất 
thông qua tại khu vực 
Cái Mép - Thị Vải là 
12 triệu TEU/năm vào 
khoảng giai đoạn 2015-
2020. Như vậy, năng lực 
thông qua của cụm cảng 
Bà Rịa – Vũng Tàu đã 
vượt cầu trong khoảng từ 
nay đến năm 2020.
     Đứng trước tình hình 
cung vượt quá cầu, các 
cảng biển khu vực Cái 
Mép – Thị Vải phải “tự 
bơi” để tồn tại. Hiện nay, 
để tồn tại các cảng tại 
khu vực Cái Mép – Thị 
Vải chọn giải pháp là 

giảm giá cước để giành 
giật nguồn hàng đã làm 
ảnh hưởng đến hiệu quả 
tài chính và cả tính bền 
vững của dự án. 
     Để “giải cứu” cho 
cảng trong tình hình 
khó khăn hiện nay, 
UBND tỉnh đã đề nghị 
Chính phủ đến hết 2015 
không cấp phép xây 
dựng mới cho các cảng 
container trong toàn bộ 
nhóm cảng biển số 5, 
nên tập trung khai thác 
các cảng container đã 
đầu tư xây dựng mới quy 
mô hiện đại như: Cảng 
Quốc tế Cái Mép – Thị 
Vải, cảng SSIT, CMIT, 
TCIT, SP – PSA, SITV... 
Bên cạnh đó, cần điều 
chỉnh lượng hàng cho 
phù hợp, tránh tình 
trạng lượng hàng qua 
hệ thống cảng Thị Vải 
– Cái Mép quá thấp, 
doanh nghiệp khai thác 
cảng thua lỗ kéo dài 
và đứng trước nguy cơ 
đóng cảng. 

     Về các chính sách, 
giá dịch vụ, UBND tỉnh 
cũng đã đề nghị Chính 
phủ, Bộ Giao thông vận 
tải cho phép giảm thêm 
các phí lệ phí hàng hải 
để tăng hấp dẫn đối với 
các hãng tàu có tàu trên 
100.000 DWT. Việc áp 
dụng cơ chế đặc thù định 
mức giá tối thiểu có thời 
hạn cho dịch vụ xếp dỡ 
container cụm cảng khu 
vực Cái Mép – Thị Vải là 
hết sức cấp thiết, không 
để nhà đầu tư tiếp tục 
khai thác dưới giá vốn. 
“Hiện các bến cảng có 
hàng tại khu vực Cái 
Mép – Thị Vải là do chủ 
tàu là cổ phần chính liên 
doanh đầu tư cảng nên 
rất cần sự can thiệp của 
Nhà nước về vấn đề bình 
ổn giá dịch vụ tại các bến 
cảng Cái Mép – Thị Vải” 
- ông Lương Anh Tuấn 
nhận xét. 
     Để tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc thu gom và 
chuyển tải hàng hóa, 

nhanh chóng tạo ra nhiều 
“chân hàng” cho hệ thống 
cảng Cái Mép – Thị Vải, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đề nghị Chính phủ, Bộ 
Giao thông vận tải khẩn 
trương triển khai đầu tư 
xây dựng các dự án: Cầu 
Phước An, đường cao tốc 
và đường sắt cao tốc Biên 
Hòa – Vũng Tàu, đoạn 
tuyến số 6 của đường 
vành đai IV để kết nối Bà 
Rịa – Vũng Tàu với TP. 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai 
và các tỉnh trong khu vực.
     Tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu xác định cùng với các 
ngành kinh tế khác như: 
Dầu khí, du lịch và khai 
thác thủy hải sản, ngành 
dịch vụ kinh tế biển của 
tỉnh rất quan trọng, sẽ 
trở thành ngành kinh tế 
hàng đầu của tỉnh trong 
tương lai. Do vậy việc 
phát triển cụm cảng Bà 
Rịa – Vũng Tàu cùng với 
các hoạt động dịch vụ đi 
kèm luôn được tỉnh đặc 
biệt quan tâm 
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Kết nối Vươn khơi

Nguyễn Quang ViệtThời gian qua, ngư dân Quảng Nam không ít lần 
gặp sự cố tai nạn trên biển. Thế nhưng, nhờ sự đồng 
lòng, quyết tâm kết nối sản xuất cùng với sự giúp đỡ 
của các ngành chức năng, ngư dân Quảng Ngãi vẫn 

vững tin bám biển vươi khơi.

An toàn trên biển    
     “Biển khơi rộng lớn 
luôn tiềm ẩn những rủi 
ro. Ngoài những tác động 
xấu của thời tiết, nhiều 
khi đang sản xuất, chúng 
tôi bị tàu nước ngoài gây 
hấn, đe dọa và xua đuổi 
ngay trên vùng biển của 
Tổ quốc. Được đích thân 
chủ tịch nước đến thăm 
hỏi, động viên, chúng tôi 

rất đỗi vui mừng. Đó là 
động lực lớn giúp chúng 
tôi thêm kiên tâm bám 
biển”… Ngư dân Phạm 
Hồ, ở thôn Sâm Linh 
Tây, xã Tam Quang, 
huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam vô 
cùng xúc động chia sẻ 
với chúng tôi sau khi 
được Chủ tịch nước 
tặng chiếc máy Icom 

HF tiện lợi. Ông Hồ là 
một trong những ngư 
dân được nhận máy 
Icom tiện lợi liên lạc 
với đất liền tại Quảng 
Nam sau những chuyến 
biển dài ngày thắng lợi. 
Hiện tại, ông Hồ đang 
làm chủ hai chiếc tàu 
Qna90262 có công suất 
270 CV và Qna91847 có 
công suất 125 CV.  

     Giống như ông Phạm 
Hồ, hiện tại, 150 phương 
tiện sản xuất trên vùng 
biển xa của ngư dân 
Quảng Nam đều đã trang 
bị máy thông tin liên lạc 
tầm xa sử dụng sóng HF. 
Để tiện lợi trong việc nối 
liên lạc với đất liền, hàng 
trăm hộ khác đã trang 
bị thêm máy thông tin 
liên lạc sóng HF tầm xa 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng máy Icom cho ngư dân 3 xã ven biển của huyện Núi Thành bằng phần quà tượng trưng.
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có tích hợp thiết bị định 
vị vệ tinh (GPS). Ngoài 
ra, với việc thực hiện dự 
án “Hệ thống quan sát 
tàu cá, vùng đánh bắt và 
nguồn lợi thủy sản bằng 
công nghệ vệ tinh – Mov-
imar”, 50 ngư dân Quảng 
Nam đã được trung ương 
ưu tiên cấp phát, lắp đặt 
thiết bị kết nối vệ tinh. 
     Bên cạnh đó, ngư dân 
Quảng Nam đã hình 
thành và phát triển rộng 
khắp mô hình tổ, đội đoàn 
kết sản xuất trên biển. 
Hiện tại toàn tỉnh có đến 
100 tổ, đội đoàn kết sản 
xuất trên biển phân bố 
đều khắp 6 huyện, thành 
ven biển. Các tổ, đội đoàn 
kết này đã thu hút sự tham 
gia của 830 tàu cá với hơn 
5000 lao động trên biển. 
Ông Phạm Sơn, ngư dân 
Cửa Đại, TP. Hội An, cho 
biết: “Khai thác hải sản 
là truyền thống tiếp nối 
của ngư dân chúng tôi 
từ đời này qua đời khác. 
Bám biển với chúng tôi 
còn có ý nghĩa là bảo vệ 
chủ quyền, bảo vệ biên 
giới biển, đảo. Khai thác 
hải sản ở khu vực đảo 
Song Tử Tây (quần đảo 
Trường Sa), thời gian 
qua, chúng tôi luôn bị 
các tàu lạ quấy phá. Nhờ 
thông suốt kết nối với đất 
liền qua thiết bị định vị 
vệ tinh, nhờ hỗ trợ lẫn 
nhau giữa ngư dân với 
nhau trong tổ đoàn kết, 
chúng tôi đã chủ động 
chống lại sự quấy phá 
của tàu lạ, quyết tâm 
bám biển sản xuất”.  
     Nghiệp đoàn nghề cá 
của Quảng Nam được 
thành lập và hoạt động 
gần 1 năm qua cũng đã 

giúp ngư dân dễ ứng phó 
với những rủi ro khi lao 
động trên biển, nhất là 
khi phải đối mặt với các 
tàu xâm phạm chủ quyền 
quốc gia trên biển. Ông 
Ngô Tấn, Phó Giám đốc 
Sở NN&PTNT Quảng 
Nam kiêm Chủ tịch Hội 
nghề cá của tỉnh chia sẻ: 
“Hoạt động khai thác hải 
sản trên biển của ngư 
dân Quảng Nam ngày 
càng nề nếp, ổn định dù 
phải đối phó với nhiều 
nguy nan khi sản xuất 
trên biển. Các hình thức 
đoàn kết sản xuất như 
nghiệp đoàn nghề cá hay 
tổ, đội đoàn kết sản xuất 
trên biển đã phát huy 
cao nhất tinh thần tương 
thân, tương trợ của ngư 
dân, giúp họ chủ động 
phòng tránh bão, cứu hộ, 
cứu nạn trên biển. Cùng 
với đó, các trang bị thông 
tin liên lạc hiện đại được 
lắp đặt cũng đã kết nối hỗ 
trợ ngư dân, đảm bảo an 
toàn cho người và tàu cá 
sản xuất”.

Sát cánh cùng ngư dân 
     Ông Trần Văn Việt, 
Trưởng phòng Quản 
lý tàu cá, Chi cục Khai 
thác& bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản Quảng Nam 
cho biết, trong thời gian 
tới, để giúp ngư dân tiếp 
tục có những chuyến 
biển an toàn, ngành 
chức năng sẽ luôn sát 
cánh, đồng hành cùng 
họ trong những chuyến 
vươn khơi. Theo đó, 
cùng với các lớp tập 
huấn phòng chống lụt, 
bão, tìm kiếm cứu hộ, 
cứu nạn, hoạt động đăng 
kiểm tàu cá sẽ được đơn 

vị thực hiện linh hoạt 
và chủ động hơn. Căn 
cứ vào thời vụ sản xuất 
cùng đặc điểm nghề 
khai thác của ngư dân, 
mỗi tháng sẽ có 4 ngày 
định kỳ thực hiện đăng 
kiểm cho tàu cá ở hai 
đầu của tỉnh là TP. Hội 
An và huyện Núi Thành. 
Ngoài ra, các điểm đăng 
kiểm lưu động được tổ 
chức thường xuyên tại 4 
huyện thành khác cũng 
sẽ giúp phương tiện khai 
thác của ngư dân an toàn 
hơn với những chuyến 
xa khơi. Ông Việt cho 
biết thêm, cùng với đăng 
kiểm tàu cá, các phương 
án phòng chống lụt bão, 
tìm kiếm cứu hộ, cứu 
nạn sẽ được triển khai 
sát hợp hơn với điều kiện 
cụ thể của địa phương. 
“Cùng với việc phổ biến 
các kiến thức, kinh 
nghiệm về phòng chống 
lụt, bão tìm kiếm cứu hộ, 
cứu nạn trên biển để giúp 
ngư dân chủ động trong 
mọi tình huống ứng phó 
với thiên tai, chúng tôi 
cũng sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các đồn biên phòng 
trên địa bàn tỉnh nắm 
chắc tình hình hoạt động 
của tàu cá trên biển, 
thông tin kịp thời các diễn 
biến của thời tiết trên 
biển đến với ngư dân”, 
ông Việt nói.
     Cùng với việc giản 
lược các thủ tục hỗ trợ 
theo các quyết định của 
Trung ương và UBND 
tỉnh Quảng Nam để ngư 
dân dễ dàng trang bị các 
thiết bị liên lạc trên biển, 
ngành chức năng cũng 
sẽ giúp các địa phương 
ven biển kiện toàn hoạt 

động của các tổ, đội đoàn 
kết sản xuất trên biển 
và nghiệp đoàn nghề 
cá. Ông Ngô Tấn, Phó 
Giám đốc Sở NN&PTNT 
Quảng Nam kiêm Chủ 
tịch Hội nghề cá của 
tỉnh, khẳng định: “Trong 
thời gian tới, chúng tôi sẽ 
tiếp tục thực hiện công tác 
tuyên truyền sâu rộng về 
lợi ích thiết thực của ngư 
dân khi tham gia vào các 
tổ, đội sản xuất trên biển. 
Việc xác định vai trò, 
trách nhiệm của chính 
quyền các xã, phường về 
hoạt động cũng như nhân 
rộng mô hình tổ, đội đoàn 
kết sản xuất trên biển 
cũng sẽ được nhấn mạnh 
hơn. Cùng với đó, chúng 
tôi sẽ tham mưu cho Bộ 
NN&PTNT và Chính 
phủ ban hành các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ cho việc 
tổ chức, xây dựng, quản 
lý các hoạt động của các 
tổ, đội đoàn kết sản xuất 
trên biển và các nghiệp 
đoàn nghề cá” 
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Đa dạng phương thức

bảo vệ môi trường biển
Biển và đại dương là cái nôi của sự sống, đã và đang cung cấp cho 
nhân loại một khối lượng rất lớn thực phẩm, dược phẩm, nguyên 

nhiên vật liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, phát 
triển kinh tế biển cũng đang làm suy giảm mạnh nguồn tài nguyên 

và gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng. Môi trường vùng biển 
Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Việc đề xuất ứng dụng 

và đa dạng hóa các phương thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển 
quốc gia và quốc tế ở các vùng biển Việt Nam nhằm giúp khai thác, 

sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. 

Dư Văn Toán
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Thực trạng môi 
trường biển Việt Nam
     Biển Việt Nam có 
diện tích hơn 1 triệu 
km2, gần 3.000 hòn 
đảo và tài nguyên sinh 
vật biển có trên 20 kiểu 
hệ sinh thái. Biển Việt 
Nam với năng suất sinh 
học cao, tài nguyên lớn, 
là nơi cư trú của khoảng 
11.000 loài, trong đó 
trên 2.000 loài cá, đặc 
biệt có mặt các hệ sinh 
thái rạn san hô, thảm 
cỏ biển và rừng ngập 
mặn. Năm 2002, Viện 
Tài nguyên quốc tế đã 
thống kê có tới 80% rạn 
san hô của Việt Nam 
đang trong tình trạng 
bị đe dọa (nguy hiểm), 
trong đó 50% nguy cấp. 
Hiện nay tài nguyên 
sinh vật và các hệ sinh 
thái biển, ven biển và 
hải đảo Việt Nam đã và 
đang trong tình trạng 
suy thoái nghiêm trọng 
do ô nhiễm môi trường, 
khai thác hải sản hủy 
diệt, đô thị hóa, sử dụng 
thiếu quy hoạch bãi 
triều, nuôi trồng hải 

sản, biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng, axít hóa 
đại dương, giao thông 
hàng hải… Bởi vậy cần 
áp dụng nhiều cách 
tiếp cận để bảo vệ tài 
nguyên và môi trường 
biển, phục vụ phát triển 
kinh tế bền vững. 

Công tác quản lý và 
pháp luật còn bất cập
     Hiện nay, công tác 
quản lý và pháp luật về 
bảo vệ tài nguyên và 
môi trường biển ở Việt 
Nam còn nhiều bất cập 
và chưa đồng bộ. Việt 
Nam đã ký kết các văn 
bản pháp lý quốc tế về 
bảo vệ môi trường biển 
như Luật biển UNC-
LOS 82; Công ước đa 
dạng sinh học; Công 
ước di sản; Công ước 
Ramsar; Các công ước 
MARPOL, SOLAS, 
COLREG…
     Tuy nhiên, Việt Nam 
chưa có Luật Bảo vệ 
tài nguyên môi trường 
biển mà chỉ có Nghị 
định của Chính phủ 
về quản lý tổng hợp 

tài nguyên môi trường 
biển. Các hoạt động 
liên quan đến biển và 
bảo vệ tài nguyên biển 
chủ yếu được điều tiết 
theo các luật chuyên 
ngành như Luật Bảo vệ 
môi trường, Luật Đa 
dạng Sinh học, Luật 
Thủy sản, Luật Du lịch, 
Luật Hàng hải, Luật 
Dầu khí, Luật Khoáng 
sản, Quyết định về việc 
phê duyệt Hệ thống các 
khu bảo tồn biển Việt 
Nam đến năm 2020 và 
các chương trình bảo vệ 
môi trường khác. Thêm 
vào đó, các bộ, ngành 
quản lý còn chồng 
chéo, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quản lý 
các khu RAMSAR, Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quản lý 
các khu bảo tồn biển và 
vườn quốc gia, các khu 
khác chủ yếu do địa 
phương quản lý. Nguồn 
lực và kinh phí của các 
khu bảo vệ biển thường 
có hạn, cơ chế chính 
sách còn chưa đồng bộ 
và thông suốt.
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Các phương thức bảo 
vệ môi trường biển
     Trên thế giới, các quốc 
gia có biển hiện đang áp 
dụng nhiều phương pháp 
tiếp cận bảo vệ tài nguyên 
môi trường biển theo tiêu 
chuẩn quốc tế UNESCO 
về công nhận di sản thiên 
nhiên và khu dự trữ sinh 
quyển như công nhận các 
khu đất ngập nước (RAM-
SAR-1971), các vịnh đẹp 
thế giới (WMBB-1997), 
kỳ quan thiên nhiên thế 
giới mới (N7W-2007), các 
khu biển đặc biệt nhạy 
cảm, khu bảo tồn biển 
xuyên biên giới, công 
viên đại dương hòa bình. 
Mục đích của bảo vệ tài 
nguyên biển là phân ra 
các vùng lõi, vùng đệm 
và vùng chuyển tiếp để 
thực hiện các chính sách 
khác nhau. Tại các vùng 
lõi cần có chính sách bảo 
vệ, quản lí nghiêm ngặt, 
sau đó đến vùng đệm 
phải được hạn chế khai 
thác, vùng chuyển tiếp 
mới được khai thác.

     Trong phạm vi quốc 
gia, Việt Nam đã được 
quốc tế công nhận 01 di 
sản quốc gia - vịnh Hạ 
Long; 06 khu dự trữ sinh 
quyển thế giới (Rừng 
ngập mặn Cần Giờ - năm 
2000, Quần đảo Cát 
Bà – năm 2004, Đồng 
bằng sông Hồng - năm 
2004, Ven biển và biển 
đảo Kiên Giang – năm 
2006, Cù Lao Chàm – 
năm 2009, Mũi Cà Mau 
– năm 2009); 03 vịnh 
đẹp (Hạ Long, Lăng Cô, 
Nha Trang); đã thành lập 

được hệ thống 07 vườn 
quốc gia (Cát Bà, Côn 
Đảo, Bái Tử Long, Phú 
Quốc, Xuân Thủy, Núi 
Chúa, Mũi Cà Mau); 04 
khu bảo tồn thiên nhiên 
(Tiền Hải, Hòn Mun, Cù 
Lao Chàm, Rạn Trào); 
16 khu bảo tồn biển 
quốc gia (Đảo Trần, Cô 
Tô, Cát Bà, Bạch Long 
Vĩ, Hòn Mê, Cồn Cỏ, 
Sơn Trà Hải Vân, Cù 
Lao Chàm, Lý Sơn, Hòn 
Mun, Hòn Cau, Phú Quý, 
Núi Chúa, Côn, Nam 
Yết, Phú Quốc).

     Đặc biệt có hình 
thức mới bảo vệ môi 
trường dựa vào cộng 
đồng rất hiệu quả và 
thành công.  Đó là 
khu bảo tồn biển cấp 
tỉnh (Rạn Trào, Khánh 
Hòa) do Trung tâm bảo 
tồn sinh vật biển và 
phát triển cộng đồng 
(MCD) – một Tổ chức 
phi chính phủ cùng với 
cộng đồng dân cư địa 
phương thiết lập nên từ 
năm 2001. Đến nay rạn 
san hô đã phục hồi tới 
60% so với trước đây.

Biển Cát Bà.
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Đa dạng hóa phương 
thức 
     Căn cứ vào thực 
trạng khai thác, bảo tồn 
và những yêu cầu cấp 
bách về việc bảo vệ và 
phát triển tài nguyên 
môi trường biển Việt 
Nam, một số phương 
pháp tiếp cận bảo vệ 
nguồn tài nguyên môi 
trường biển trong thời 
gian tới được đề xuất.
     Ở tầm vĩ mô, Nhà 
nước cần sớm xây dựng 
cơ chế chính sách, pháp 
luật đồng bộ về bảo vệ 
tài nguyên môi trường 
biển. Một Tổ chức cấp 
quốc gia thống nhất để 
quản lý và quy hoạch 
các khu bảo tồn - bảo vệ 
tài nguyên môi trường 
biển cần được thành lập. 
Bên cạnh đó, cần phải 
đẩy mạnh việc mở rộng 
diện tích các khu biển 

của Việt Nam được bảo 
vệ, bảo tồn ít nhất lên 
2% chứ không chỉ 0,2% 
như hiện nay, trong đó, 
cập nhật bổ sung và đa 
dạng hóa các phương 
pháp tiếp cận mới như 
xây dựng “Công viên 
biển”, “Di sản biển”, “Kỳ 
quan biển”, “Vùng biển 
nhạy cảm”, “Vùng biển 
đặc biệt”, “Khu bảo tồn 
cá heo”, “Khu bảo vệ bờ 
biển”, “Khu bảo tồn san 
hô”, “Khu rừng ngập 
mặn”, “Khu cỏ biển”, 
“Khu bảo vệ biển dựa 
vào cộng đồng”….
     Ở lĩnh vực hợp tác 
quốc tế, cần tích cực 
hợp tác với các quốc gia, 
tổ chức quốc tế, các tổ 
chức, quỹ phi chính phủ 
trong việc xây dựng các 
khu bảo tồn biển xuyên 
biên giới với các nước 
láng giềng có biên giới 

biển chung như Trung 
Quốc, Campuchia, Thái 
Lan, Malaysia, Philip-
pines, Indonesia... Đối 
với các vùng biển chủ 
quyền rõ ràng, có thể đề 
xuất thành lập các khu 
biển đặc biệt nhạy cảm 
(PSSA) với các quốc gia 
láng giềng, còn các vùng 
tranh chấp có thể áp 
dụng công cụ Công viên 
biển hòa bình (MPP).
     Để thực hiện mục đích 
trên, yêu cầu trước mắt là 
Nhà nước cần xây dựng 
Bảo tàng biển quốc gia 
tại Hà Nội và hệ thống 
bảo tàng biển, đảo tại các 
địa phương nhằm bảo vệ 
tất cả lịch sử phát triển, 
tài nguyên thiên nhiên 
và sinh thái môi trường 
khu vực biển và hải đảo 
Việt Nam, phục vụ công 
tác phổ biến kiến thức 
và nghiên cứu khoa học, 

trao đổi hiện vật và hợp 
tác quốc tế về các công 
tác bảo tàng, bảo tồn tài 
nguyên, môi trường biển. 
Ngoài ra, Nhà nước cũng 
cần xây dựng ngân hàng 
bảo tồn gen các sinh vật 
biển nguy cấp, quý, hiếm.
     Không phải quốc 
gia nào cũng có biển và 
tài nguyên môi trường 
biển. Chúng ta cần ý 
thức, đánh giá đúng vai 
trò và tầm quan trọng 
của nguồn tài nguyên 
này. Đa dạng hóa và 
áp dụng nhiều phương 
thức bảo vệ tài nguyên 
và môi trường biển là 
công việc thiết thực và 
hiệu quả, góp phần vào 
việc khai thác, sử dụng, 
bảo tồn nguyền tài 
nguyên thiên nhiên biển 
quý giá phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội bền 
vững của đất nước 

Bản đồ phân bố 14 vùng biển đặc biệt nhạy cảm (PSSA) trên thế giới.
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Các doanh nghiệp Việt Nam

 Cần nâng cao hiểu biết
Luật pháp quốc tế        

Hùng Mạnh

Đó là khuyến nghị của Luật sư Ngô 
Khắc Lễ - Trọng tài viên, Trung 
tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) - đối với các chủ tàu, chủ 
hàng, đại lý, cảng biển Việt Nam… 

nhằm giảm thiểu những tranh chấp 
xảy ra trong hoạt động hàng hải.

?Thưa Ông, hiểu một cách 
đơn giản nhất, tranh chấp 
hàng hải là gì? Và tranh 

chấp hàng hải được quy định 
như thế nào trong Bộ luật Hàng 
hải Việt Nam 2005?

!     Tranh chấp hàng hải là các 
tranh chấp phát sinh liên 
quan đến hoạt động hàng 

hải. Theo quy định của Bộ 
luật Hàng hải Việt Nam 2005 
thì hoạt động hàng hải là hoạt 
động liên quan đến tàu biển, 
thuyền bộ, cảng biển, luồng 
hàng hải, vận tải biển, an 
toàn hàng hải, an ninh hàng 
hải, phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường và các hoạt động khác 
liên quan đến việc sử dụng tàu 

VMS -  outh
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biển vào mục đích kinh 
tế, văn hóa, xã hội, thể 
thao, công vụ và nghiên 
cứu khoa học. Ví dụ 
như, tranh chấp về hư 
hỏng hàng hóa trong quá 
trình vận chuyển bằng 
tàu biển, tàu biển đâm 
va nhau, tàu biển mắc 
cạn gây ô nhiễm môi 
trường, tranh chấp liên 
quan đến hợp đồng mua 
bán, sửa chữa tàu biển...
     Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam 2005 còn quy 
định nguyên tắc giải 
quyết tranh chấp hàng 
hải và giải quyết tranh 
chấp hàng hải có yếu tố 
nước ngoài. Đó là các 
bên liên quan có thể 
giải quyết tranh chấp 
hàng hải bằng thương 
lượng, thỏa thuận hoặc 
khởi kiện tại trọng tài 
hoặc tòa án có thẩm 
quyền và tranh chấp 
hàng hải được trọng 
tài hoặc tòa án giải 
quyết theo thẩm quyền. 
Trường hợp hợp đồng 
có ít nhất một bên là 
tổ chức, cá nhân nước 
ngoài thì các bên tham 
gia hợp đồng có thể 
thỏa thuận đưa tranh 
chấp ra giải quyết tại 
trọng tài hoặc tòa án ở 
nước ngoài. Trường hợp 
các bên liên quan đến 
tranh chấp hàng hải đều 
là tổ chức, cá nhân nước 
ngoài và có thỏa thuận 
bằng văn bản giải quyết 
tranh chấp bằng trọng 
tài Việt Nam thì trọng 
tài Việt Nam có quyền 
giải quyết đối với tranh 
chấp hàng hải đó, ngay 
cả khi nơi xảy ra tranh 
chấp ngoài lãnh thổ 
Việt Nam.  

     Có thể nói tranh 
chấp là hiện tượng hầu 
như không tránh khỏi 
trong hoạt động hàng 
hải thương mại quốc 
tế vì giữa các bên có sự 
khác biệt về văn hóa, 
thói quen, luật pháp, dù 
đã dự tính nhưng vẫn 
có thể xảy ra và có khi 
không thể lường trước 
được khi ký hợp đồng. 
Hơn nữa, hàng hải là 
ngành có tính đặc thù 
cao và như chúng ta 
thấy, dù phát triển từ 
hàng thế kỷ nay nhưng 
có khi tòa án mỗi nước 
lại ra phán quyết khác 
nhau về tranh chấp có 
nội dung tương tự, vì 
luật mỗi nước không 
giống nhau.

?Trong nhiều năm 
làm công tác pháp 
chế và giải quyết 

tranh chấp hàng hải, 
Ông nhận thấy các 
doanh nghiệp hàng hải 
Việt Nam hay gặp phải 
những rủi ro gì thường 
dẫn đến tranh chấp và 
nguyên nhân? 

!Rủi ro và tranh chấp 
trong kinh doanh 
thuộc lĩnh vực hàng 

hải là “chuyện thường 
ngày ở... công ty”. Có 
công ty hàng hải nào sau 
một vài năm kinh doanh 
mà không xảy ra tranh 
chấp? Có thể có nhưng 
đấy thường là doanh 
nghiệp... tạm dừng kinh 
doanh! Vấn đề cần giải 
quyết trong quá trình 
hoạt động là “sống chung” 
với nó như thế nào. Dưới 
đây là một số rủi ro, tranh 
chấp thường gặp.

Lòng tham - mục tiêu dễ 
bắn trúng nhất   
     Không chỉ lợi dụng 
việc thiếu thông tin của 
doanh nghiệp mà ngay 
cả khi đã có đủ thông 
tin về thị trường, lòng 
tham cũng có thể đưa 
đến những thảm kịch 
cho doanh nghiệp. Gần 
đây, một chủ tàu Việt 
Nam nhận được yêu 
cầu chở hóa chất nguy 
hiểm từ Malaysia với 
giá... gần gấp đôi giá thị 
trường. Trong lúc hàng 
ít tàu nhiều, hợp đồng 
được ký ngay. Người 
thuê vận chuyển lại giới 
thiệu đại lý tàu biển tại 
Malaysia với giá hấp dẫn, 
và tàu chạy thì phải có 
dầu nên một nhà cung 
cấp dầu xuất hiện với 
giá không thể từ chối 
cũng do thương nhân 
Malaysia nêu trên giới 
thiệu. Sau khi chuyển 
tiền cảng phí, đại lý phí, 
tiền mua dầu và chờ đến 
khoảng một tuần để cấp 
dầu (trong khi tàu đã 
đến cảng) nhưng vẫn chỉ 
nhận được các thư điện 
tử báo rằng sắp thu xếp 
xong mọi việc. Không 
thể chờ thêm được nữa, 
công ty nọ điện thoại 
cho tôi. Sau khi biết giá 
cước vận chuyển là gần 
gấp đôi giá thị trường, tôi 
nghĩ đến lừa đảo. Chúng 
tôi lên đường ngay và 
đã tận mắt chứng kiến 
các địa chỉ công ty của 
người thuê vận chuyển, 
đại lý cấp dầu là địa chỉ 
của một... hiệu sách và 
địa chỉ còn lại thì không 
có, vì hình như nó nằm 
ở... một thành phố khác. 
Chúng tôi vẫn liên lạc 

được với các “thương 
nhân” này qua điện thoại 
và thư điện tử nhưng 
không thể gặp được họ. 
Kết quả là mất hết tiền và 
tàu chờ quá lâu mà cũng 
chẳng có hàng để bốc 
nên đã được cho chạy về 
nhà (Việt Nam).         

Thiếu hiểu biết luật 
pháp quốc tế 
     Tình trạng bị khiếu 
kiện do công ty nước 
ngoài lợi dụng việc nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam 
không nắm vững luật 
pháp quốc tế thuộc lĩnh 
vực liên quan không phải 
là hiếm xảy ra. 
     Một số hợp đồng ký 
giữa doanh nghiệp Việt 
Nam và nước ngoài có 
yêu cầu sử dụng luật các 
nước để điều chỉnh. Dù 
không biết hoặc không 
hiểu rõ về luật đó, có 
doanh nghiệp vẫn ký, 
nhiều khi do sức ép của 
việc phải có hợp đồng 
để giữ nguồn hàng, có 
doanh thu dù hòa vốn. 
Đã xảy ra trường hợp 
luật được chọn trong hợp 
đồng là luật của một hòn 
đảo nào đó mà họ còn 
chưa biết cả vị trí địa lý 
của đảo này, mặc dù trên 
thực tế không có luật 
như vậy ở đảo đó. Một 
doanh nghiệp hàng hải 
ký hợp đồng xuất nhập 
khẩu trị giá hàng trăm 
tỷ đồng nhưng không 
lưu ý đến tính độc lập 
của từng hợp đồng để 
đưa vào hợp đồng nên 
đã bị khách hàng bù trừ 
tiền còn tranh chấp của 
một hợp đồng khác. Lẽ 
ra, hợp đồng phải có câu 
“hợp đồng này độc lập 
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với các hợp đồng khác 
và không có bất kỳ mối 
quan hệ nào giữa các hợp 
đồng liên quan đến việc 
khiếu nại hay bù trừ với 
bất kỳ số tiền nào”.  
     Vận đơn đích danh 
(straight bill of lading) có 
thể phải nộp và cũng có 
thể không phải nộp cho 
người vận chuyển khi trả 
hàng tại cảng đích, tùy 
theo luật pháp của mỗi 
nước. Người vận chuyển 
mà không lưu ý để chỉ 
đạo đại lý cũng như 
thông báo cho người giao 
hàng, người nhận hàng 
kịp thời có thể phải bồi 
thường do việc trả hàng 
không thu hồi vận đơn, 
còn sau đó khiếu nại đại 
lý là việc của người vận 
chuyển trong khi họ lý 
luận rằng, theo luật địa 
phương thì không phải 
nộp vận đơn.    

Ngoại ngữ (tiếng Anh) 
yếu - ảnh hưởng rất lớn 
đến khả năng hạn chế rủi 
ro, tranh chấp. Nhiều khi 
tàu biển không sai nhưng 
vì tiếng Anh kém nên 
không thể diễn đạt được 
và bị phạt “oan”. Đấy là 
thực tế trên một số tàu 
khi bị kiểm tra PSC. Họ 
nói mà ta chưa hiểu, 
huống chi tranh luận cho 
phải nhẽ. Nói vài lần mà 
thuyền viên cứ “đề nghị 
nói lại” thì đã rất mất 
“cảm tình” rồi, huống 
chi có khi họ còn tìm 
cớ để “vòi vĩnh” (đây là 
thực tế diễn ra ở một số 
cảng nước ngoài). Tiếng 
Anh yếu thì làm sao đọc 
được ngay các thông tin, 
án lệ, thông báo có tính 
thời sự trong khi không 

phải mọi thứ đều được 
dịch ra tiếng Việt. Ngoài 
ra, muốn trao đổi, thảo 
luận với đối tác, nhà tư 
vấn, chủ hàng, chủ tàu... 
nước ngoài thì không thể 
không biết tiếng Anh sao 
cho đủ dùng.   

Không dứt khoát trong 
quyết định
     Nguyên nhân này 
nghe có vẻ lạ quá. Nhiều 
doanh nghiệp cho nước 
ngoài thuê tàu định 
hạn đã mất hàng trăm 
nghìn đô-la Mỹ chỉ vì 
để người thuê tàu dây 
dưa, kéo dài thời hạn 
trả tiền thuê tàu. Nhiều 
người thuê tàu vẫn vui 
vẻ trao đổi, tiếp đón và 
trả một phần nhỏ tiền 
với lý do thiếu tiền (lý 
do này khá phổ biến và 
dễ hiểu trong tình hình 
hiện nay) trong khi họ 
vẫn thu tiền cước vận 
chuyển của người thuê 
vận chuyển, vẫn liên tục 
cấp vận đơn “cước đã 
trả” để chủ tàu khó mà 
lấy tàu về. Cuối cùng thì 
sau khi đã “ôm” được 
khá tiền, họ “lặn không 
sủi tăm” để khi đến trụ 
sở công ty của họ thì 
được trả lời là “họ đã 
dọn đi rồi”, còn tàu thì 
hết sạch dầu nên chủ 
tàu... tự cấp dầu để lại 
chạy về nhà cho tiện 
thay đổi thuyền viên 
hoặc “cay đắng” hơn 
nữa là phải tiếp tục chở 
hàng đến cảng đích để 
trả hàng vì vận đơn ghi 
“cước đã trả”. Lẽ ra, khi 
có “triệu chứng” chậm 
trả tiền thuê tàu thì dứt 
khoát xử lý ngay thì 
thiệt hại sẽ ít hơn nhiều.  

Mất cảnh giác khi sử 
dụng thư điện tử  
     Không ai phủ nhận 
được ưu điểm nổi bật 
của thư điện tử là nhanh 
chóng - vì thời gian là 
tiền bạc. Trong địa chỉ 
thư điện tử có một phần 
rất nên chú ý là nội dung 
phía sau cái “a-còng” (@). 
Một doanh nghiệp bảo 
với tôi rằng đã giao dịch 
với công ty rất lớn mà 
tên tuổi nói ra ai cũng 
biết, kể cả không ở trong 
cùng nghề, mà vẫn bị 
lừa. Hóa ra, sau cái @ ấy 
là địa chỉ công cộng - ai 
cũng có thể đăng ký địa 
chỉ loại này với phần nội 
dung phía trước dấu @ là 
tên các công ty nổi tiếng. 
Lấy được tiền xong thì 
hộp thư này thành hộp 
thư “chết”, còn doanh 
nghiệp ta thì “ngất trên 
cành quất”.

?Những khuyến nghị 
cho các chủ tàu, chủ 
hàng, đại lý, cảng 

biển Việt Nam nhằm 
giảm thiểu những tranh 
chấp hàng hải?

!Điều tra thương nhân 
- “Buôn có bạn, bán 
có phường”

     Cần nắm thông tin về 
thương nhân, thị trường 
qua công nghệ thông tin 
kết hợp với trao đổi trực 
tiếp. Có trường hợp một 
số doanh nghiệp cùng 
bị một thương nhân 
lừa theo một kiểu giống 
nhau. Đến khi biết ra 
thì họ đã “cao chạy xa 
bay”. Thương nhân ta 
còn thiếu thói quen trao 
đổi thông tin về thương 
nhân, đối tác; ngay cả 

trong các hiệp hội ngành 
nghề, việc chia sẻ thông 
tin cũng chưa được làm 
một cách thiết thực. 
Trong khi ấy, doanh 
nhân nước ngoài đã xây 
dựng được cách làm đơn 
giản mà hiệu quả - đó là 
trao đổi với nhau về đối 
tác Việt Nam. Chính vì 
vậy, họ tránh được nhiều 
rủi ro và tranh chấp do 
có thông tin chính xác và 
kịp thời.      
     Đặc biệt chú ý với 
thương nhân giao dịch 
lần đầu,tình hình tài 
chính, uy tín kinh doanh 
của họ ra sao. Nên trực 
tiếp gặp, trao đổi, ký kết 
hợp đồng và thông qua 
bạn hàng, công ty tư vấn, 
thương vụ hoặc sứ quán 
Việt Nam ở nước sở tại 
để giúp kiểm tra đối tác 
nếu có thể làm được.  
Có chủ tàu không kiểm 
tra xem tên công ty được 
ghi trong hợp đồng là có 
thật hay không, đến khi 
bị lừa mới biết tên công 
ty đó là giả và họ dùng 
hộp thư điện tử công 
cộng (gmail, hotmail, 
yahoo) để giao dịch. 

Cảnh giác với chào giá rẻ
     Không có gì là miễn 
phí hay cho không cả! 
Nên ghi nhớ rằng không 
thể có giá dịch vụ hay 
hàng hóa (trang thiết bị, 
phụ tùng tàu biển...) quá 
rẻ so với giá thị trường 
mà chất lượng lại được 
chào là “hảo hạng”, vì 
điều đó là phi lý về mặt 
giá thành trong thương 
mại quốc tế. Thực tế đây 
là những cái bẫy được 
giương sẵn để chờ “máu 
tham” chảy vào. 
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Nâng cao hiểu biết luật 
pháp quốc tế 
     Hoạt động hàng hải 
thương mại trên phạm vi 
quốc tế không chỉ cần đến 
luật quốc gia mà còn có 
nhiều công ước, tập quán, 
“lệ làng” khác. Doanh 
nghiệp chắc chắn sẽ gặp 
khó khăn hoặc bị thiệt 
hại nếu không nắm vững 
luật trong sân chơi chung 
của thế giới phẳng nhỏ bé 
nhưng đầy biến động.

Thường xuyên cập nhật 
thông tin 
     Thông tin về tranh 
chấp, án lệ hàng hải rất 
quan trọng trong việc 
phòng tránh hoặc hạn chế 
tổn thất vì khi vụ việc xảy 
ra đã có kiến thức, kinh 
nghiệm xử lý phù hợp. 
Kinh nghiệm không phải 
chỉ có khi từng trải (trong 
thực tế). Nếu tàu bị đắm 
mới có “kinh nghiệm” 
phòng tránh, xử lý thì 
chỉ vài ba người có được 

kinh nghiệm cũng làm cả 
công ty đi thăm “Hà Bá”. 
Vì vậy, phải học và đọc 
để có kinh nghiệm khi 
tàu chưa bị đắm. 

Trau dồi tiếng Anh 
     Được coi là ngôn ngữ 
của ngành Hàng hải 
thương mại, tiếng Anh 
không khó để học sử 
dụng tương đối thành 
thạo trong công việc. Cái 
khó ở đây là thiếu kiên 
trì, thiếu phương pháp và 
hay nóng vội. Ngày nào 
cũng học với một khoảng 
thời gian ngắn và học 
dưới nhiều hình thức 
(học bài hát, viết thư 
điện tử, nhắn tin...) tốt 
hơn là học liên tục 1 ngày 
rồi bỏ cả tuần không học. 
Học đều đặn thì tiếng 
Anh “vào” lúc nào không 
biết. Nhiều cơ hội có thể 
bị bỏ lỡ chỉ vì tiếng Anh 
yếu - Đó là một thực tế 
“buồn” mà nhiều người 
đã biết. Học tiếng Anh 

khác học nghiệp vụ về 
mặt tiếp thu ở chỗ: bỏ 1 
ngày học nghiệp vụ có 
thể thấy tiếp thu được 
kha khá kiến thức nhưng 
với tiếng Anh thì chưa 
thấy “được” gì mấy.   

Dùng tư vấn thường xuyên 
     Khi có tranh chấp mới 
đi hỏi luật sư thì nhiều 
khi không “cứu” được 
vì đã quá muộn. Chi phí 
cho một lần tư vấn như 
vậy lớn hơn nhiều so 
với tư vấn thường xuyên 
(khi chưa xảy ra tranh 
chấp). Hiện nay, đã có 
khá nhiều doanh nghiệp 
sử dụng tư vấn thường 
xuyên để hạn chế, phòng 
tránh rủi ro, ngay cả 
trong giai đoạn khó khăn 
về tài chính hiện nay.     

Giải quyết tranh chấp 
bằng trọng tài   
     Hiện nay, còn nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam 
chưa có thói quen giải 

quyết tranh chấp bằng 
trọng tài thương mại. 
Trong khi đó, giải quyết 
tranh chấp bằng trọng tài 
lại là phương thức được 
ưa chuộng trong việc giải 
quyết tranh chấp thương 
mại quốc tế. 
     Thủ tục đơn giản, 
linh hoạt của trọng tài 
thương mại chính là điều 
hấp dẫn đối với doanh 
nghiệp. Hơn nữa, trọng 
tài thương mại là cơ chế 
giải quyết chung thẩm 
các tranh chấp do các 
trọng tài viên độc lập, 
giàu kinh nghiệm và 
chuyên sâu về một lĩnh 
vực nào đó thực hiện. 
Dần dần sẽ có thêm 
nhiều doanh nghiệp 
chọn trọng tài để giải 
quyết tranh chấp sau khi 
hiểu rõ những ưu việt 
của loại hình này. 

Cảm ơn Ông đã giành 
thời gian chia sẻ với Tạp 
chí Biển!
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Sức hút từ những 
cú ném
     Bóng ném là môn 
thể thao khá được yêu 
chuộng trên thế giới. 
Đây là môn thể thao 
đồng đội, trong đó có 
hai đội. Mỗi đội có bảy 
cầu thủ (sáu cầu thủ 
trên sân và một thủ 
môn) cùng cố gắng 
ném một quả bóng vào 
gôn của đối thủ. Thông 
thường, môn bóng 
ném được chơi trong 
nhà. Tuy nhiên, bóng 
ném có nhiều biến thể. 
Một trong những biến 
thể được ưa chuộng và 
quyến rũ nhất là bóng 
ném bãi biển. 
     Luật chơi được phân 
định rõ ràng và các 
vận động viên trên bãi 

biển phải giành giật 
quả bóng trên tay đối 
phương rồi dùng tốc 
độ nhanh và kỹ thuật 
khéo léo đưa bóng vào 
lưới. Các tuyệt chiêu 
trườn, xoài, trượt trên 
nền cát khi tranh giành 
bóng từ tay đối phương 
khiến người xem khi 
theo dõi phải ngưỡng 
mộ bởi sức khỏe và sự 
dẻo dai của các vận 
động viên. Và không 
chỉ có những pha tranh 
bóng mạnh mẽ mà các 
cú ném vào gôn cũng 
đặc biệt hấp dẫn và lôi 
cuốn. Trong bóng đá, có 
bao nhiêu mỹ từ dùng 
để miêu tả các pha ghi 
bàn thì tương tự, bóng 
ném bãi biển cũng có 
bấy nhiêu những màn 

phá lưới đẹp mắt. Bóng 
ném bãi biển nêu cao 
tinh thần đồng đội, kỹ 
năng chơi bóng và sức 
mạnh từ những đôi tay. 
Bên cạnh đó, bóng ném 
bãi biển cũng “hút hồn” 
người xem bởi sự quyến 
rũ trong bộ bikini của 
các vận động viên nữ 
hay thân hình khỏe 
mạnh, săn chắc và làn 
da rám nắng của các 
vận động viên nam.

Trào lưu trong 
tương lai
     Bóng ném bãi biển 
bắt đầu du nhập vào 
Việt Nam từ 3 thập kỷ 
trước. Tuy nhiên, hơn 1 
thập kỷ sau, Việt Nam 
mới có đội tuyển bóng 
ném đầu tiên để tham 

Những cú xoay người bắt bóng ngoạn 
mục hay các cú ném mạnh mẽ được 
thực hiện bởi những vận động viên 

quyến rũ chính là thương hiệu của bộ 
môn bóng ném bãi biển.

Đinh Trang

THỂ THAO & GIẢI TRÍ

Bóng ném
bãi biển

m ớ i  l ạ ,  k ỳ  t h ú



VMS -  outh

110 | biển | 06 - 2013

dự các kỳ Thế vận hội 
quốc tế. Đội tuyển bóng 
ném bãi biển Việt Nam đã 
từng giành huy chương 
vàng tại Seagame và huy 
chương đồng tại Đại hội 
Thể thao biển châu Á. Và 
phải đến tháng 6 năm 
2013, Việt Nam mới tổ 
chức giải bóng ném bãi 
biển toàn quốc lần đầu 
tiên tại Nha Trang. 
     Giải bóng ném bãi 
biển toàn quốc được tổ 
chức tại Nha Trang vào 
tháng 6 vừa qua nằm 
trong khuôn khổ chuỗi sự 
kiện văn hóa, thể thao và 
du lịch Festival biển Nha 
Trang 2013. Sự kiện này 
mang đến cho lễ hội biển 
ở Nha Trang một không 
khí mới. Đặc biệt, khách 
nước ngoài đến Nha 

Trang trong dịp Festival 
2013 đã có được những 
trải nghiệm mới mẻ khi 
chứng kiến các trận cầu 
nảy lửa của những người 
đẹp Việt trên bãi biển. 
     Với người Việt Nam, 
bóng ném bãi biển vẫn 
là một môn thể thao mới 
mẻ. Nhiều người nhầm 
tưởng với môn bóng đá 
bãi biển nhưng thay vì 
dùng chân điều khiển 
bóng thì các vận động 
viên dùng tay ném bóng. 
Khi được tận mắt chứng 
kiến các trận cầu cùng 
những pha bắt bóng điệu 
nghệ, đẹp mắt cũng như 
cách tính điểm rõ ràng 
tại giải, người xem mới 
có cái nhìn toàn diện hơn 
về bóng ném bãi biển. Từ 
đây, nhiều người bắt đầu 

tập chơi bóng ném, nhất 
là tại những địa phương 
có biển. 
     Về chuyên nghiệp, 
bóng ném bãi biển hiện 
chỉ phát triển tại 3 địa 
phương là TP. HCM, Hà 
Nội và Khánh Hòa. Môn 
thể thao này được nhận 
định là khá phù hợp với 
thể chất của người Việt. 
Bằng chứng là đội tuyển 
bóng ném quốc gia Việt 
Nam đã từng giành huy 
chương tại hai kỳ Đại 
hội Thể thao biển châu Á 
năm 2010 và 2012.  
     Hiện tại, đội tuyển 
bóng ném nữ quốc gia 
đang tập trung lực lượng 
và chuẩn bị cho kỳ Đại 
hội Thể thao biển châu 
Á lần thứ 4 sẽ diễn ra tại 
Thái Lan vào năm sau 
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     After Earth đánh 
dấu sự hợp tác trở lại 
của hai cha con Will 
Smith – Jaden Smith sau 
6 năm kể từ The Pursuit 
of Happyness. Phim kể 
về chiếc phi thuyền chở 
anh chàng trẻ tuổi Kitai 
Raige (Jaden Smith) và 
người cha huyền thoại 
Cypher (Will Smith) bị 
mắc kẹt trên Trái đất 
hoang vu – nơi cách đây 
1000 năm, con người 

đã di cư đến nơi khác 
để tránh cơn đại hồng 
thủy. Cypher bị thương 
nặng. Vì vậy, Kitai phải 
một mình dấn thân vào 
hành trình nguy hiểm, 
tìm cách gửi thông điệp 
cứu giúp. Trong hành 
trình đó, cả hai cha con 
cùng học cách tin tưởng 
lẫn nhau để có thể trở 
về nhà. Với After Earth, 
Jaden Smith có cơ hội 
thể hiện khả năng diễn 

xuất trưởng thành nhiều 
hơn so với cậu nhóc 
cách đây 6 năm. Hình 
ảnh này cũng khác xa 
với cậu bé Dre Parker 
trong The Karate Kid 
cách đây 2 năm. Phim 
do đạo diễn nổi tiếng với 
dòng phim bí ẩn, rùng 
rợn M.Night Shyamalan 
thực hiện. Hiện tại, hai 
cha con nhà Smith đang 
thực hiện tour quảng bá 
vòng quanh thế giới.

After Earth 
TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT 
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     Siêu phẩm về loài khủng 
long tuyệt chủng sẽ trở lại 
màn ảnh trong tháng 6 năm 
nay dưới định dạng 3D, 
đúng dịp kỷ niệm 20 năm 
ngày ra mắt tập đầu tiên 
của bộ phim Công viên kỷ 
Jura. Kịch bản Công viên kỷ 
Jura 4 do hai nhà biên kịch 
đã tạo nên tác phẩm Sự nổi 
dậy của loài khỉ Rick Jaffa 
và Amanda Silver nhào nặn. 
Nội dung của phần 4 chưa 
được hé lộ. Tuy nhiên, 
Joe Johnston – đạo 
diễn phần 3 
cho biết cốt 
truyện 

của Công viên kỷ Jura 4 rất 
hấp dẫn, hoàn toàn mới và 
tách biệt so với các phần 
trước. Công viên kỷ Jura 
công chiếu tập đầu tiên 
vào tháng 6/1993, bộ phim 
được chuyển thể từ tiểu 
thuyết cùng tên của Mi-
chael Crichton. Phim đã trở 
thành hiện tượng phòng vé 
khi thu về hơn 900 triệu đô 
la trên toàn thế giới và chiến 

thắng 3 giải Oscar. Phần hai 
và phần 3 tiếp tục ra rạp vào 
năm 1997 và 2001. Tuy các 
phần sau không thành công 
vang dội như phần 1 nhưng 
cũng giúp mang về 1 tỷ đô 
la doanh thu phòng vé, góp 
phần đưa tổng doanh thu 
của phim lên con số 1,9 tỷ 
đô la trên toàn cầu. Với sự 
hỗ trợ của định dạng 3D, 
Công viên kỷ Jura 4 hứa 
hẹn sẽ mang đến một không 

gian mới mẻ và gay cấn 
hơn về loài khủng 

long đã tuyệt 
chủng.

Jurassic Park
CÔNG VIÊN KỶ JURA
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     Được chuyển thể từ 
tiểu thuyết cùng tên của 
nhà văn Max Brooks. 
Từng được dự kiến ra 
mắt vào tháng 12 năm 
ngoái, tuy nhiên, do phải 
quay lại vài cảnh và một 
chút rắc rối ở giai đoạn 
hậu kỳ, World war Z – 0 
giờ trì hoãn gần nửa năm 
và sẽ chính thức ra mắt 
vào tháng 6 năm nay. Bộ 
phim đề cao tình thân 

gia đình, nói về cuộc 
chiến giữa một người 
đàn ông tên Gerry Lane 
(Brad Pitt) trước binh 
đoàn thây ma để bảo vệ 
gia đình mình. Brad Pitt 
cho biết động lực để anh 
quyết định thực hiện bộ 
phim này chính là các 
con của anh cùng người 
tình Angelina Jolie. Trả 
lời báo chí, Brad Pitt chia 
sẻ: “Tôi chọn kịch bản 

này và thực hiện phim vì 
muốn dành tặng cho 3 
cậu con trai của tôi. Tôi 
muốn các con tôi có thể 
nhìn thấy được mọi thứ 
trước khi chúng bước 
sang tuổi 18. Còn một lý 
do nữa là các cậu bé của 
tôi rất thích những con 
zombie (thây ma). Vì vậy, 
tôi đã chọn cuốn sách 
World war Z của Max 
Brooks và thực hiện nó”.

World
war Z  

0 GIỜ
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Thành công quá lớn của 
Despicable me trở thành 

động lực để các nhà sản xuất 
quyết định cho ra mắt phần 

2 của siêu phẩm hoạt hình 
này. Trong Despicable me 2, 
nhân vật Gru rũ bỏ quá khứ 
là một tên trộm tinh quái để 

toàn tâm toàn ý nuôi dạy 3 
cô con gái là Margo, Edit và 
Agnes. Thế nhưng, khi Gru 

quyết định “rửa tay gác kiếm” 
thì một tổ chức bí mật với 

quy mô toàn cầu đến gõ cửa. 
Gru cùng người cộng sự mới 
là Lucy cùng bắt tay tham gia 

vào cuộc truy tìm kẻ đứng sau 
những phi vụ đình đám đang 
diễn ra. Quái kiệt Gru trở lại 

với thế giới để khẳng định 
khả năng bất khả chiến bại 

của mình. Phần 1 của Despic-
able me đã mang về cho nhà 
sản xuất tổng doanh thu hơn 
540 triệu đô la và lọt vào top 

một trong mười bộ phim hoạt 
hình có doanh thu cao nhất 

trong lịch sử nước Mỹ.

3D Despicable me 2
KẺ CẮP MẶT TRĂNG 2
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THE 
SMURFS 2

XÌ TRUM 2

     Phần 2 của Xì Trum vẫn sẽ tiếp 
nối câu chuyện của phần 1. Đó là 
cuộc sống ở ngôi làng Xì Trum cổ 
tích và cuộc đối đầu giữa Xì Trum 
với lão phù thủy gian ác Gargamel. 
Sau khi bị thất bại trước các cư dân 
Xì Trum, phù thủy Gargamel đã nghĩ 
ra một chiêu trò mới là phù phép tạo 
nên 2 Xì Trum hư da xám với tính 
cách nghịch ngợm. Bộ đôi Xì Trum 
hư này sẽ là một nhân tố mới trong 
phần tiếp theo của bộ phim này. Một 
thông tin mới đây đã làm người hâm 
mộ hết sức phấn khích là công chúa 
nhạc pop Britney Spears vừa thu 
âm ca khúc soundtrack trong phim 
mang tên Ooh la la. Chính Britney là 
người đã chia sẻ thông tin này trên 
trang mạng cá nhân của cô: “Các bạn 
còn nhớ bài hát mà tôi bất ngờ thu 
âm tặng cho hai con trai của tôi chứ? 
Ca khúc sắp ra mắt rồi, Ooh la la sẽ 
dành cho nhạc phim The Smurfs 2. 
Hồi nhỏ, tôi rất yêu thích The Smurfs 
và bây giờ các con tôi cũng là fan bự 
của phim này. Tôi muốn mang bất 
ngờ này tới cho hai đứa con yêu của 
tôi”. Phần 1 của phim đã ra mắt vào 
mùa hè năm ngoái với doanh thu 
hơn 500 triệu đô la.
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     Tay đua siêu tốc được 
miêu tả trong bộ phim 
hoạt hình Turbo không 
ai khác mà là một con 
ốc sên. Tác phẩm hoạt 
hình mới nhất của hãng 
DreamWorks là một 
trong những phim hoạt 
hình được chờ đợi nhất 
năm nay. Chú ốc sên 
Turbo (Ryan Reynolds) 
chỉ sống ở một khu vườn 
nhỏ nhưng chú có ước 
mơ trở thành một tay 

đua kiệt xuất. Niềm đam 
mê với tốc độ biến Turbo 
trở thành một kẻ lập dị 
trong cộng đồng ốc sên 
chậm chạp và thận trọng. 
Thú vui này của Turbo 
cũng gây ra hàng loạt 
tình huống oái ăm, phiền 
phức cho người thân. 
Turbo khát khao thoát 
khỏi cuộc sống chậm 
chạp hiện tại và cuối 
cùng, chú có một cơ hội. 
Trong một tai nạn kỳ lạ 

do khí Nitơ gây ra, Turbo 
bỗng dưng có được khả 
năng chạy siêu tốc. Kể từ 
đó, Turbo dấn thân vào 
một hành trình kỳ diệu 
để đạt được điều bất khả 
thi: đấu với những tay 
đua kỳ cựu ở giải Indy 
500. Phim có sự tham gia 
lồng tiếng của nhiều ngôi 
sao nổi tiếng như Ryan 
Renolds, Paul Giamatti, 
Snoop Dogg, Samuel L. 
Jackson…

3D TURBO
TAY ĐUA SIÊU TỐC
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     Sau bộ phim nhạc kịch 
đình đám Những người 
khốn khổ, Hugh Jackman 
trở lại hình tượng người 
sói Logan đã làm nên tên 
tuổi của anh trong tác 
phẩm mới nhất mang tên 
The Wolverine. Và vùng 
đất mà Logan sẽ đặt chân 
đến trong siêu phẩm này 
là thủ đô Tokyo của đất 
nước mặt trời mọc Nhật 
Bản. Trước đó, phim 

miêu tả Người sói ở một 
khía cạnh khác. Một 
Logan sống tĩnh lặng 
trước khi đến Tokyo để 
nhận món quà đặc biệt 
từ người mà anh đã cứu 
trong vụ nổ bom nguyên 
tử của cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai. Tuy 
nhiên, món quà đó chính 
là một cuộc chiến mới 
của Người sói. Trong 
phần phim này, ngoài 

Logan, nhiều người đột 
biến khác cũng sẽ xuất 
hiện. Do thường xuyên 
xuất hiện trên phim 
trong bộ dạng “khoe 
thân” nên Hugh đã phải 
tập luyện, kiêng cữ trong 
nhiều tháng để có được 
thân hình lý tưởng. Anh 
chia sẻ: “mỗi ngày tôi có 
6 bữa ăn để có thể tăng 
0,5kg mỗi tuần trong suốt 
6 tháng” 

3D THE
WOLVERINE

NGƯỜI SÓI
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Hải đăng

Gành Đèn
đẹp t hêm non nước Phú Yên

Thụy Lâm      Ngọc NamKích thước không lớn, được xây dựng chưa lâu, nhưng 
ai đã một lần đặt chân đến hải đăng Gành Đèn chắc 
hẳn sẽ phải trầm trồ thích thú bởi phong cảnh thiên 

nhiên hoang sơ mà kỳ vĩ nơi đây. Ngọn hải đăng màu 
đỏ - trắng như nét vẽ tài tình, phóng khoáng tôn thêm 

vẻ đẹp nguyên sơ của bức tranh non nước Phú Yên. 
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Hải đăng 
Gành Đèn 
thuộc xã 
An Ninh 

Đông, huyện Tuy An, 
tỉnh Phú Yên, cách 
Gành Đá Đĩa khoảng 
15 phút đi bộ. 
     Hải đăng Gành Đèn 
thuộc loại đèn báo cửa, 

giúp tàu thuyền hoạt 
động trong vùng biển 
Phú Yên, định hướng 
ra vào vụng (vịnh) 
Xuân Đài và vụng Chào 
(thuộc Phú Yên). Tầm 
hiệu lực (tọa độ địa lý) 
ban đêm đèn chiếu sáng 
đến 17 hải lý (một hải 
lý khoảng 1,85km), tâm 

sáng 22,5m. Đặc tính 
ánh sáng: có ánh sáng 
trắng, chớp đơn, chu kỳ 
chớp 5 giây. Chiều cao 
tháp đèn 10m, màu sắc 
thân đèn: đỏ - trắng xen 
kẽ hài hòa. 
     Người dân địa 
phương cho rằng, 
có lẽ do vùng này có 

nhiều gành đá và ngọn 
đèn hải đăng lại được 
xây dựng nơi đây nên 
người ta đặt tên là hải 
đăng Gành Đèn. Đến 
đây rồi, bạn sẽ cảm hết 
câu đúc kết của một 
chuyên gia lữ hành 
rằng, trong gần 100 
ngọn hải đăng của Việt 

Nam, từ Móng Cái 
đến Hà Tiên, ngoại trừ 
những ngọn hải đăng 
nằm gần thành phố 
hay cửa sông, còn lại 
những ngọn hải đăng 
nằm ở những nơi vươn 
xa ra biển đều rất đẹp. 
Thậm chí có những 
ngọn hải đăng xa đến 
độ không phải ai cũng 
đến được thì vẻ đẹp 
càng hút hồn hơn. 
     Hải đăng Gành 
Đèn tuy có kích thước 
không lớn và không 
cổ xưa nhưng lại có 
vị trí tọa lạc lý tưởng, 
khiến người ta liên 
tưởng đến một nét 
vẽ phóng khoáng, tài 
tình, tôn thêm vẻ đẹp 
nguyên sơ của bức 
tranh non nước Phú 
Yên. Hải đăng dựng 
trên gành đá được tạo 
nên từ nhiều tảng đá 
màu hồng nhạt chồng 
xếp lên nhau. Phía sát 
mặt biển, gành đá có 
bờ dốc đứng, từng đợt 
sóng đánh vào gành 
làm tung lên những 
bọt nước trắng xóa. 
     Đứng tại hải đăng 
Gành Đèn, bạn có thể 
thu vào tầm mắt cả 
vùng biển Phú Yên nép 
mình dưới hàng dương 
xanh thẳm. Bạn cũng 
có thể nhìn ngắm và 
cảm nhận hai vẻ đẹp 
rất riêng của tạo hóa 

là Gành Đá Đĩa và 
Gành Đèn. Nếu như 
Gành Đá Đĩa mang vẻ 
đẹp kỳ bí của tạo hóa 
gắn với nhiều truyền 
thuyết thì Gành Đèn sẽ 
khiến bạn ngỡ ngàng 
vì sở hữu nét độc đáo, 
khoáng đạt và ngoạn 
mục của thiên nhiên. 
     Dưới chân ngọn hải 
đăng có không gian 
rộng rãi, rất thích hợp 
để bạn cùng gia đình, 
người thân hay bạn bè 
cắm trại. Đặc biệt, do có 
nhiều gành đá nên nơi 
đây là địa điểm câu cá lý 
tưởng, hứa hẹn một bữa 
tiệc cá nướng vừa tươi 
ngon vừa dân dã.   
     Cách ngọn hải đăng 
300m là trạm hải đăng 
Gành Đèn, nơi những 
người công nhân quản 
lý và vận hành đèn biển 
của Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải Nam 
Trung Bộ sinh sống 
và làm việc. Hảy thử 
làm quen với những 
anh lính hải đăng hiếu 
khách, bạn sẽ được biết 
thêm về quy trình hoạt 
động, chức năng và vai 
trò của ngọn hải đăng, 
được nghe kể những 
câu chuyện vui buồn về 
nghề “canh mắt biển” 
và nếu may mắn, bạn sẽ 
được đãi vài món đặc 
sản biển do chính các 
anh câu, bắt được 
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TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ BÁO HIỆU HÀNG HẢI MIỀN NAM

Southern Aids to Navigation Equipment Company Co.Ltd

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

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

SẢN PHẨM:

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

(AECS-RBII-400)

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

(AECS-RB400)

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

(AECS-ML400)

Đèn dẫn luồng hàng hải
sử dụng công nghệ Diode

phát quang Led
(MS-L133 LED LANTERN)

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



CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

CHỨC NĂNG
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng được thành lập theo Quyết định 
số 598 QĐ-TCCB-LĐ ngày 06/4/1991 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải và Bưu điện; là cơ quan thực hiện chức năng quản 
lý Nhà nước về hàng hải tại các cảng biển và vùng nước cảng 
biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng.

KHU VỰC QUẢN LÝ
Khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng được quy 
định tại 	ông tư số 31/2010/TT-BGTVT ngày 01/10/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố vùng nước cảng biển 
thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của 
Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI HẢI PHÒNG TẠI CÁT HẢI
Địa chỉ: Bến Gót- 	ị trấn Cát Hải- Huyện Cát Hải - Hải Phòng Điện 
thoại: 84-31-3918459 | Fax: 84-31-3687731
E-mail: cathai@cangvuhaiphong.gov.vn

CHÚ THÍCH ẢNH
1. Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng
2. Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
3. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La 	ăng, Chủ tịch UBND Tp. HP 
Dương Anh Điền kiểm tra hoạt động hàng hải tại khu vực cảng 
biển Hải Phòng
4. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh 
sát đường thủy - Công an Tp. HP, 	anh tra Sở GTVT tiến hành 
kiểm tra an toàn trên luồng hàng hải.

Địa chỉ: Số 1A Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng | Điện thoại: 84-31-3842682 | Fax: 84-31-3842634
E-mail: cangvuhp@cangvuhaiphong.gov.vn | Website: http://www.cangvuhaiphong.gov.vn
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Cao ốc Pilotco1 Building
Đ/c: 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 39101496

Khách sạn Sen Biển
Đ/c: 154 Hạ Long, P. 2, TP. Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3856720 | Fax: 064 3513052
Hotline: 0903 996 021 - 0904 294 279

Tập thể cán bộ công nhân viên
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I

Hoa tiêu dẫn tàu khách quốc tế
cập cảng Sài Gòn

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

Add: Số 8 Trương Đình Hợi, P. 18, Q. 4, TP. HCM | Tel: +84 8 39404593 | Fax: 08 39404422
Email: Pilotco1@hcm.vnn.vn | Website: www.pilotco1.com

Chúng tôi hân hạnh cung cấp những
dịch vụ chất lượng và uy tín nhất!  

- Dịch vụ Hoa tiêu hàng hải hàng đầu Việt Nam;

- Dịch vụ Khách sạn du lịch;

- Huấn luyện Hoa tiêu hàng hải theo chương trình trong nước và quốc tế;

- Kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch kiêm Giám đốc:
Ông Quách Đình Hùng

Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Bá Uân

Ông Nguyễn Hữu Láng

An toàn hàng hải là mục tiêu của chúng tôi!



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)
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