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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
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, 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.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
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Bạn đọc thân mến!
 Đối với các doanh nghiệp trên cả nước, tháng 10 là tháng tôn vinh 
doanh nhân, khẳng định vai trò của giới công thương trong sự nghiệp đổi mới 
và phát triển đất nước. Với Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, 
tháng 10 còn đánh dấu một cột mốc không thể nào quên, đó là kỷ niệm ngày 
thành lập Ty Bảo đảm hàng hải (3/10/1975), tiền thân của Tổng công ty ngày nay. 
 Trải qua 39 năm hình thành và phát triển, vượt qua biết bao thử thách, 
gian khổ, hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô lẫn năng lực sản 
xuất, khẳng định được vai trò của một doanh nghiệp nhà nước lớn, góp phần 
quan trọng thiết lập và duy trì môi trường hàng hải an toàn từ Quảng Ngãi đến 
Kiên Giang và cả khu vực quần đảo Trường Sa, làm tiền đề cho các ngành kinh 
tế biển phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được 
Đảng và Nhà nước trao tặng Danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. 
 Đây là niềm tự hào của hơn 1800 CBCNV Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam, đồng thời, cũng là động lực lớn lao để Ban lãnh đạo Tổng công 
ty tiếp tục đề ra những định hướng, chiến lược phát triển tương lai, khẳng định 
thương hiệu trong xu hướng kinh tế thị trường và toàn cầu hóa ngày nay. 
 Thông qua Tạp chí Biển số 16, chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho độc 
giả cái nhìn chân thực về những chặng đường phấn đấu vươn lên của Tổng 
công ty nói riêng và những thông tin, bài viết thú vị, bổ ích khác về biển, đảo Việt 
Nam và thế giới nói chung, để rồi từ đó, lời biển gọi sẽ vang lên trong tim mỗi 
người, đưa cánh buồm của những ước mơ Việt Nam vươn xa ra biển lớn.

 Trân trọng!

Lời tòa soạn
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CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
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 đảm bảo 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 | Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an 
toàn hàng hải và công nghiệp khác | Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn 
hàng hải: AIS, VTS, DGPS...| Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu. Quản lý, 
vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải | 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 
| Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container | Vận tải 
biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch 
vụ cho thuê văn phòng. Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh cảng 
biển; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan | Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; 
Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Mua bán vật tư, thiết bị ngành hàng hải | Tham gia 
việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp | Thực hiện 
các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI NAM TRUNG BỘ

Hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ là doanh nghiệp Nhà 
nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
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Văn hóa doanh nghiệp
bí quyết phát triển bền vững

hải ánh

Trong Thời đại cạnh 
Tranh gay gắT của 
kinh Tế Thị Trường và 
xu hướng Toàn cầu 
hóa ngày nay, văn hóa 
doanh nghiệp chính là 
“linh hồn”, là Tài sản 
vô hình nhưng có sức 
mạnh lớn lao quyếT 
định sự pháT Triển bền 
vững của đơn vị, Tổ 
chức đó.

“linh hồn” của 
doanh nghiệp
     Một doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp 
có quy mô lớn, là tập hợp 
những con người khác 
nhau về trình độ chuyên 
môn, trình độ văn hóa, 
mức độ nhận thức, quan 
hệ xã hội, vùng miền địa 
lý, tư tưởng văn hóa… 
chính sự khác nhau này 
tạo ra môi trường làm 
việc đa dạng và phức tạp. 

Bên cạnh đó, với sự cạnh 
tranh gay gắt của nền 
kinh tế thị trường và xu 
hướng toàn cầu hóa, buộc 
các doanh nghiệp để tồn 
tại và phát triển phải liên 
tục tìm tòi những cái mới, 
sáng tạo và thay đổi cho 
phù hợp với thực tế. 
     Vậy làm thế nào để 
doanh nghiệp trở thành 
nơi tập hợp, phát huy mọi 
nguồn lực con người, làm 
gia tăng nhiều lần giá trị 

của từng nguồn lực con 
người đơn lẻ, góp phần 
vào sự phát triển bền 
vững của doanh nghiệp? 
Điều này đòi hỏi doanh 
nghiệp phải xây dựng và 
duy trì một nề nếp văn 
hóa đặc thù, phát huy 
được năng lực và thúc 
đẩy sự đóng góp của tất 
cả mọi người vào việc đạt 
được mục tiêu chung của 
tổ chức. Đó là văn hóa 
doanh nghiệp.

      Mặt khác, xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp 
còn là một yêu cầu tất yếu 
của chính sách phát triển 
thương hiệu vì thông qua 
hình ảnh văn hóa doanh 
nghiệp sẽ góp phần 
quảng bá thương hiệu của 
doanh nghiệp. Có thể nói, 
văn hóa doanh nghiệp 
chính là tài sản vô hình, 
là “linh hồn” của mỗi 
doanh nghiệp, tạo nên sự 
khác biệt, quyết định sự 



Tin TỨc & sỰ Kiện
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thành bại và phát triển 
bền vững, trường tồn với 
thời gian của đơn vị, tổ 
chức đó. 
     Đơn cử như trường 
hợp của Google, kể từ khi 
phát hành ra công chúng 
lần đầu năm 2004, giá trị 
vốn hóa của Google đã 
tăng trưởng thần kỳ, vượt 
qua hàng loạt các tên tuổi 
lớn, trở thành công ty có 
giá trị vốn hóa lớn thứ 2 ở 
Mỹ hiện nay. Bí quyết của 
sự tăng trưởng thần kỳ 
đó là lãnh đạo của Google 
luôn nỗ lực duy trì văn 
hóa cởi mở thường xuyên, 
từ không gian làm việc 
sáng tạo với những điểm 
sinh hoạt chung mà mọi 
người có thể dễ dàng kết 
nối với nhau tới cách điều 
hành, quản lý tập trung 
vào nhân viên thay vì 
lãnh đạo, tôn trọng mọi ý 

tưởng và quyền tự do phát 
biểu, tạo dựng nên một 
công ty của nhân viên, 
nơi mọi người tìm thấy ý 
nghĩa trong công việc, thi 
đua sáng tạo, cống hiến và 
được ghi nhận xứng đáng. 
     Hay với bí quyết thành 
công của các thương hiệu 
Nhật Bản, người ta nhắc 
rất nhiều đến tính chăm 
chỉ, kỷ luật, tiết kiệm, có 
trách nhiệm, tôn trọng 
đạo nghĩa của người lao 
động. Đó chính là tinh 
thần Samurai – tinh 
thần Võ sĩ đạo được đúc 
kết từ ngàn đời, giúp họ 
kiên cường vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách của 
một đất nước nghèo tài 
nguyên lại thường xuyên 
phải đối mặt với thiên tai, 
động đất, sóng thần để 
vươn lên trở thành cường 
quốc kinh tế của thế giới 

với nhiều thương hiệu 
phủ sóng toàn cầu như 
Toyota, Honda, Mitsubi-
shi, Sony,… Cách làm việc 
của người Nhật và truyền 
thống văn hóa doanh 
nghiệp xứ Phù Tang đã 
trở thành tấm gương đối 
với nhiều người, nhiều tổ 
chức trên khắp năm châu.
     Quay trở lại với các 
doanh nghiệp trong nước, 
trong bối cảnh Việt Nam 
gia nhập WTO, ngày 
càng có nhiều đơn vị, tổ 
chức chú trọng đến việc 
xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, thiết lập chuẩn 
mực, tạo thói quen trên cơ 
sở phát huy những truyền 
thống quý báu của đơn 
vị, của dân tộc với việc 
học hỏi, tiếp thu cái hay, 
cái đẹp của các nước phát 
triển, làm nên bản sắc văn 
hóa riêng, hòa nhập bên 

trong và thích ứng với bên 
ngoài. Câu chuyện về mái 
nhà chung VMS-South 
mà chúng tôi sắp kể dưới 
đây là một minh chứng 
cho những nỗ lực đó.

mái nhà chung 
vms-souTh
     Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam (VMS-South) mà 
tiền thân là Ty Bảo đảm 
hàng hải được thành lập 
ngày 3/10/1975. Khi đó, 
đất nước vừa trải qua 
chiến tranh, bắt đầu công 
cuộc kiến thiết với vô vàn 
khó khăn, thiếu thốn. 
Các điều kiện từ kinh phí 
đến vật tư kỹ thuật, cơ sở 
hạ tầng phục vụ công tác 
đảm bảo an toàn hàng 
hải đều rất hạn hẹp. Các 
thiết bị báo hiệu hàng hải 
lại thường bố trí ở những 

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao danh hiệu Anh hùng lao động cho VMS-South (30/9/2012).
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nơi đặc biệt: có xoáy lốc, 
sóng dữ, đá ngầm. Chính 
vì vậy, để xây dựng được 
các trạm đèn biển hay lắp 
đặt phao tiêu dẫn luồng 
không những cần nhiều 
sức người mà còn đòi hỏi 
một ý chí kiên cường, 
một “tinh thần thép” của 
những con người dám 
đương đầu với bão tố, dám 
sống, làm việc giữa nghìn 
trùng núi cao, biển sâu 
và quan trọng hơn là tinh 
thần đoàn kết, tương thân 
tương ái, trên dưới một 
lòng, sẵn sàng phấn đấu và 
cống hiến hết mình vì mục 
tiêu chung của đơn vị.

     Với phương châm “Tất 
cả vì sự an toàn hành 
hải”, cán bộ công nhân 
viên của Tổng công ty 
qua các thế hệ đã không 
ngừng cố gắng, vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách, 
hiểm nguy nơi đầu sóng 
ngọn gió, biến 14 cây 
đèn biển, phần lớn đã hư 
hỏng, xuống cấp cùng 
một số phao tiêu báo hiệu 
chướng ngại vật ở cửa 
biển thành một hệ thống 
báo hiệu hàng hải, theo 
đúng quy chuẩn báo hiệu 
hàng hải quốc tế, với gần 
600 phao, tiêu các loại và 
53 ngọn hải đăng trải dài 
từ phía Nam tỉnh Quảng 
Ngãi đến hết địa phận 
tỉnh Kiên Giang, trong 
đó, đặc biệt là 13 ngọn 
hải đăng trên quần đảo 
Trường Sa. Với đặc tính 
kỹ thuật và tên quốc gia 

thiết lập được thể hiện 
rõ trên bản đồ hàng hải 
thế giới, các ngọn hải 
đăng Trường Sa chính 
là những cột mốc khẳng 
định chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc. 
     Không những thành 
công trong việc thiết lập 
và duy trì một môi trường 
an toàn về hàng hải, làm 
tiền đề vững chắc cho các 
ngành kinh tế biển khu 
vực phía Nam nói riêng 
và cả nước nói chung phát 
triển, góp phần vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, VMS-South còn 
là đơn vị tiên phong trong 
phát triển khoa học công 
nghệ và hợp tác quốc 
tế. Tổng công ty hiện là 
thành viên của Hiệp hội 
hàng hải quốc tế IALA; 
đồng thời có quan hệ 
chặt chẽ với tổ chức thủy 
đạc quốc tế IHO, tổ chức 
Thủy đạc Đông Á-EAHC, 
Hiệp hội lãnh đạo các 
cơ quan Hàng hải Châu 
Á-Thái Bình Dương. Trên 
cơ sở này, Tổng công ty 
thường xuyên cập nhật 
tài liệu, tham khảo thiết 
bị mới và công nghệ quản 
lý tiên tiến của các nước 
để nghiên cứu, ứng dụng, 
từng bước hiện đại hóa, 
hội nhập với bảo đảm an 
toàn hàng hải các nước 

trong khu vực và trên thế 
giới. Cũng từ đây, bảo 
đảm hàng hải Việt Nam 
bắt đầu có tiếng nói trên 
trường quốc tế.
     Ghi nhận những thành 
tích đặc biệt xuất sắc 
trong công tác bảo đảm 
an toàn hàng hải, góp 
phần vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
VMS-South đã vinh dự 
được Đảng và Nhà nước 
tặng thưởng nhiều huân 
chương, bằng khen, cờ thi 
đua, đặc biệt là danh hiệu 
Anh hùng lao động thời 
kỳ đổi mới. Đây là niềm tự 
hào của toàn thể CBCNV 
Tổng công ty, đồng thời là 
động lực lớn lao để Tổng 
công ty tiếp tục đề ra 
những định hướng phát 
triển, vươn lên những 
tầm cao mới. Tạo dựng 
mái nhà chung VMS-
South đoàn kết, thân ái 
cho gần 2000 CBCNV để 
mọi người phát huy tối đa 
truyền thống của bảo đảm 
hàng hải trong 39 năm 
qua: lòng nhiệt huyết, yêu 
nghề, yêu biển đảo, quê 
hương, tinh thần hăng say 
lao động, sáng tạo và ý chí 
kiên cường, bền bỉ, biến 
thách thức thành cơ hội, 
đưa Tổng công ty ngày 
càng phát triển bền vững, 
sánh vai với bạn bè quốc 
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tế chính là mục tiêu của 
đơn vị. Và xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp là một 
trong những nhiệm vụ 
được ưu tiên hàng đầu.
     Từ cuối năm 2012, 
Tổng công ty đã thành lập 
Ban chỉ đạo “Xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp”, 
phối hợp với các đoàn thể: 
Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, Phụ nữ… thực hiện 
việc tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng cuộc vận 
động xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp trong toàn 
Tổng công ty. Các tiêu chí 
hành vi ứng xử văn hóa 
trong Tổng công ty được 
xây dựng rõ ràng, cụ thể 
từ văn hóa nơi làm việc, 
văn hóa trong cử chỉ, lời 
nói đến văn hóa trong xã 
giao, trong kinh doanh 
và được in thành sổ tay, 
phát cho CBCNV để mọi 
người hiểu và thực hiện, 

trở thành thói quen hàng 
ngày, từ đó, tạo nên mái 
nhà chung VMS-South 
thân thiện, gần gũi, mang 
lại ấn tượng tốt đẹp trong 
lòng khách hàng, đối tác 
trong và ngoài nước. 
     Bên cạnh đó, Tổng 
công ty còn tổ chức các 
buổi nói chuyện chuyên 
đề về văn hóa doanh 
nghiệp, mời các chuyên 
gia nước ngoài về thuyết 
trình, hướng dẫn. Cuối 
tháng 8 vừa qua, CBCNV 
của VMS-South đã được 
nghe chuyên gia Abe 
Masayuki, người có kinh 
nghiệm 20 năm sống và 
làm việc tại Việt Nam, 
10 năm điều hành Viện 
nghiên cứu chiến lược 
nhân tài VCI, hỗ trợ các 
sinh viên Việt sang Nhật 
làm việc, phân tích cụ 
thể về cách làm việc của 
người Nhật, đặc trưng 

doanh nghiệp Nhật được 
xây dựng trên tinh thần 
Võ sĩ đạo: làm việc có 
trách nhiệm, tuân thủ 
thời gian và kỳ hạn, tạo 
ra những sản phẩm đúng 
tiêu chuẩn, hợp lực, chia 
sẻ thông tin, giữ cam kết, 
lời hứa và gắn kết lâu dài 
với doanh nghiệp như 
một gia đình, từ đó liên 
hệ, so sánh với môi trường 
làm việc tại Việt Nam và 
nêu ra các điểm mạnh – 
điểm yếu của thanh niên 
Việt và đề xuất một số giải 
pháp hữu ích. Thông qua 
các buổi nói chuyện này, 
mọi CBCNV của Tổng 
công ty ngày càng nhận 
thức sâu sắc hơn tầm 
quan trọng của văn hóa 
doanh nghiệp, đồng thời, 
quyết tâm triển khai thực 
hiện tốt văn hóa doanh 
nghiệp, ứng dụng vào 
thực tế lao động, sản xuất, 

kinh doanh, góp phần đưa 
Tổng công ty ngày càng 
phát triển bền vững. 
     Văn hóa doanh nghiệp 
hay nói cách khác là “linh 
hồn”, bản sắc riêng của 
doanh nghiệp, chính là 
nhân tố then chốt quyết 
định sự thịnh suy, trường 
tồn của doanh nghiệp 
với thời gian. Vì vậy, việc 
xây dựng và thực hiện 
văn hóa doanh nghiệp là 
một quá trình tổng thể, 
lâu dài, được vun đắp 
bởi từng cá nhân trong 
tổ chức, đơn vị đó. Hy 
vọng rằng, VMS-South 
nói riêng và các doanh 
nghiệp Việt nói chung 
sẽ tiếp tục tìm ra những 
phương cách hữu hiệu 
nhất để gia tăng tài sản 
vô hình này, góp phần tạo 
nên những thương hiệu 
mạnh trên thương trường 
trong nước và quốc tế 

Ban lãnh đạo VMS-South chụp hình lưu niệm cùng chuyên gia Abe Masayuki.
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Tình hình chung 
     Bộ Tài chính cho 
biết, tính đến 20/6, cả 
nước đã sắp xếp được 58 
doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN), trong đó CPH 
38 DN, giải thể 2 DN, sáp 
nhập 15 DN và đề nghị 
phá sản 3 DN. Tiến độ này 
được đánh giá là chuyển 
biến đáng kể so với con 
số 99 DN CPH trong giai 
đoạn 2011- 2013. 
     Cũng theo Bộ Tài 
chính, trong số 432 DN 
nằm trong kế hoạch CPH 
giai đoạn 2014 - 2015, 
tính đến 20/6, vẫn còn 
135 DN chưa triển khai 

thực hiện, cụ thể là chưa 
thành lập Ban Chỉ đạo 
CPH; 138 DN đã thành 
lập Ban Chỉ đạo nhưng 
chưa thực sự triển khai 
CPH (chưa tiến hành xác 
định giá trị DN và các 
bước tiếp theo).
     Về phương án CPH 
tập đoàn, tổng công ty 
nhà nước, 6 tháng đầu 
năm nay, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt 
12 phương án, gấp hai 
lần so với năm 2013. 
Hiện cũng đã có 297 
DN thành lập Ban Chỉ 
đạo CPH, 159 DN đang 
tiến hành xác định giá 

trị DN, 67 đơn vị đã có 
quyết định công bố giá 
trị DN, 38 DN đã được 
phê duyệt phương án 
CPH, 31 DN đã bán cổ 
phần lần đầu ra công 
chúng (IPO). Dự tính 
đến cuối năm 2014 sẽ có 
khoảng 200 DN và cuối 
quý III/2015 toàn bộ 
các DN được phê duyệt 
phương án CPH để tiến 
hành IPO. 
     Nửa đầu năm 2014 
cũng ghi nhận nhiều 
bộ, ngành đã triển khai 
khá tích cực tiến trình 
CPH DNNN, như các 
Bộ: Giao thông vận tải, 

Xây dựng, Công Thương, 
Nông nghiệp&Phát triển 
nông thôn, Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam, 
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam, Tổng công 
ty Đường sắt Việt Nam. 
Trong khi đó, một số đơn 
vị, địa phương có triển 
khai nhưng kết quả chưa 
cụ thể: Bộ Y tế, TP. Hồ 
Chí Minh, Hà Nội, Hải 
Phòng; các tỉnh: Bình 
Định, Nghệ An, Quảng 
Ninh, Yên Bái, Kon Tum, 
Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt 
Nam, Tập đoàn Công 
nghiệp Hóa chất.

ngành giao thông vận tải
tăng tốc cổ phần hóa

doanh nghiệp
phạm duy

nhằm Thực hiện mục Tiêu đề 
án “Tái cơ cấu doanh nghiệp 
nhà nước, Trọng Tâm là Tập 
đoàn kinh Tế, Tổng công Ty 
nhà nước giai đoạn 2011-2015” 
do Thủ Tướng chính phủ phê 
duyệT, lãnh đạo ngành giao 
Thong vận Tải (gTvT) đã vào 
cuộc Từ rấT sớm và với quyếT 
Tâm rấT lớn Thực hiện cổ phần 
hóa (cph) TấT cả các lĩnh vực 
của ngành.
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Tiến độ ThỰc hiện cph 
đơn vị ngành gTvT 
     Theo Bộ GTVT, ngay 
trong quý I năm nay, đã 
có 9/11 tổng công ty 90, 
91 của ngành GTVT thực 
hiện IPO thành công. 
Dự kiến, năm 2014, Bộ 
GTVT tiếp tục CPH 25 
doanh nghiệp, đơn vị. 
Nhiều doanh nghiệp 
được dự đoán sẽ tạo nên 
“cơn sốt” trên thị trường 
chứng khoán như Bệnh 
viện GTVT Trung ương 
1 và Tổng công ty Cảng 
Hàng không Việt Nam 
(ACV), cho dù cũng còn 
một số đơn vị IPO không 
bán hết được số cổ phần 
dự kiến, trong đó có 4 
cảng biển thuộc Tổng 
công ty Hàng hải Việt 
Nam. Trong số những 
“ông lớn” của ngành 
Giao thông tiến hành 
CPH có Tổng công ty 
Hàng không Việt Nam 
(Vietnam Airlines), Tổng 
công ty Hàng hải Việt 
Nam (Vinalines) và Tổng 
công ty Công nghiệp 
tàu thủy (SBIC). SBIC đã 
được tái cơ cấu, chỉ còn 

lại 8 DN đóng tàu vẫn 
đảm nhận 70% năng lực 
đóng tàu trong nước. 
     Hiện SBIC đang tích 
cực chuẩn bị các thủ 
tục để CPH vào năm 
2015. Với Vinalines, Thủ 
tướng Chính phủ cũng 
đã chỉ đạo tái cơ cấu 
tập trung vào các ngành 
nghề chính là kinh 
doanh hàng hải và kinh 
doanh cảng biển. Theo 
kế hoạch, trong năm nay, 
Vinalines sẽ hoàn thành 
phương án CPH để trình 
Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt và trong quý 
I/2015 sẽ thực hiện IPO. 
Với Vietnam Airlines, dự 
kiến quý I/2015 sẽ IPO. 
     Bên cạnh các bệnh 
viện, bến xe cũng nằm 
trong “tầm ngắm” được 
Bộ GTVT chỉ đạo kiên 
quyết CPH nhằm nâng 
cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. 
     Dù xác định CPH 
sẽ có thêm nguồn lực 
tài chính, kinh nghiệm 
quản lý và trình độ quản 
trị kinh doanh, giành 
ưu thế để DN có cơ hội 

tìm thêm những dự án 
lớn hơn và tranh thủ 
được nguồn vốn nước 
ngoài để đầu tư vào các 
dự án, nhưng đến thời 
điểm này, một số tổng 
công ty xây lắp ngành 
Giao thông vẫn chưa xác 
định được giá trị doanh 
nghiệp, chưa xác định sẽ 
bán bao nhiêu cổ phần ra 
thị trường, tỷ lệ vốn nhà 
nước sau CPH ra sao... 
     Hiện đã có 5 tổng 
công ty xây lắp tổ chức 
thành công đại hội cổ 
đông lần thứ nhất để 
chuyển sang hoạt động 
theo mô hình mới, sớm 
nhất là Tổng công ty 
Xây dựng công trình 
giao thông 1 (Cienco 1) - 
thương hiệu mạnh trong 
lĩnh vực xây dựng giao 
thông. Kế đó là Tổng 
công ty Xây dựng Thăng 
Long, là đơn vị tiến hành 
IPO thành công nhất. Ba 
doanh nghiệp lớn khác 
tiến hành xong đại hội 
cổ đông lần thứ nhất là 
Tổng công ty Vinamoto, 
Tổng công ty Tư vấn 
thiết kế giao thông vận 

tải (TEDI) và Tổng công 
ty Xây dựng công trình 
giao thông 4 (Cienco 4). 
     Đối với một số doanh 
nghiệp khác như Tổng 
công ty Xây dựng đường 
thủy (Vinawaco), Tổng 
công ty Vận tải thủy, các 
Cienco 5, 6, 8 tình hình 
sau CPH cũng đang hứa 
hẹn nhiều tiềm năng phát 
triển. Với Vinawaco, sau 
CPH đơn vị sẽ “lột xác” 
bước sang thời kỳ phát 
triển mới sau khoảng 
chục năm làm ăn thua lỗ, 
nợ nần chồng chất.
     Động thái quyết liệt 
CPH của Bộ GTVT thể 
hiện quyết tâm thực 
hiện mục tiêu CPH mà 
Chính phủ đã chỉ đạo. 
Được biết, năm 2013, 
Bộ GTVT là một trong 
những bộ thực hiện 
CPH thành công, được 
Chính phủ đánh giá cao. 
Bản thân Bộ trưởng Bộ 
GTVT Đinh La Thăng 
đã kiên quyết “sẽ chuyển 
công tác chủ tịch và tổng 
giám đốc các đơn vị nếu 
không hoàn thành kế 
hoạch CPH”.
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những “điểm 
nghẽn” cph 
doanh nghiệp 
cảng biển
     CPH các cảng biển cấp 
1 vốn lâu nay do Nhà nước 
sở hữu độc quyền được 
xem là giải pháp mạnh 
nhằm đa dạng hóa các 
nguồn lực đầu tư vào phát 
triển hệ thống cảng biển, 
qua đó, giảm bớt gánh 
nặng cho ngân sách nhà 
nước. Nhưng quan trọng 
hơn là đổi mới mô hình 
quản lý, điều hành, nâng 
hiệu quả kinh doanh của 
các cảng, hỗ trợ quá trình 
tái cơ cấu ngành Hàng 
hải, bù đắp phần nào cho 
ngành Vận tải biển vượt 
qua giai đoạn khó khăn 
hiện nay do lượng hàng 
và cước phí vận chuyển bị 
giảm mạnh.       
     Tuy nhiên, sau hơn 
một tháng tiến hành IPO, 
bốn cảng biển lớn thuộc 
Vinalines: Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Đà Nẵng, 

Nha Trang chưa bán hết 
được cổ phần, đối tượng 
mua chủ yếu là người lao 
động tại đơn vị. Cụ thể, 
cảng Quảng Ninh chỉ bán 
được 7,5% cổ phần chào 
bán, cảng Nha Trang 
6,3%. Khá hơn một chút 
là cảng Đà Nẵng, cũng 
chỉ bán được trên 1,6 
triệu cổ phần (19,6%). Ở 
khu vực phía Bắc, cảng 
Hải Phòng được giới đầu 
tư kỳ vọng nhiều nhất thì 
thị trường cũng chỉ hấp 
thụ 47% cổ phần. 
     Đi sâu phân tích tình 
hình trên, thấy rằng 
nguyên nhân cổ phiếu 
cảng biển “ế ẩm” có lẽ 
một phần xuất phát từ 
tâm lý nhà đầu tư, khi 
mà “tiếng tăm” về những 
khoản thâm hụt của 
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam những năm 
qua chưa nguội; hơn 
nữa, cùng một lúc có tới 
4 cảng biển tiến hành 
IPO đã khiến thị trường 

bão hòa, các DN khó tìm 
được đối tác chiến lược. 
     Bên cạnh đó, điều mà 
giới đầu tư chưa thực 
sự mặn mà với cổ phiếu 
cảng biển là tỷ lệ sở hữu 
vốn nhà nước tại các cảng 
vẫn chiếm tới 75% sau khi 
đã CPH, kèm theo đó là 
tình trạng trì trệ và quản 
lý yếu kém bấy lâu nay 
của các cảng cũng khiến 
các nhà đầu tư e ngại. Đó 
là chưa kể thời điểm hiện 
nay, ngành Vận tải biển 
vẫn chưa thoát ra khỏi 
đáy khủng hoảng; các 
cảng biển miền Bắc và 
miền Trung chưa đủ điều 
kiện đón tàu trọng tải lớn 
lớn vào làm hàng…
     Tuy nhiên, theo các 
nhà đầu tư, đây không 
phải là nguyên nhân 
chính dẫn đến tình trạng 
bán không ai mua. Thông 
tin từ các nhà đầu tư 
cho thấy việc không bán 
được cổ phần còn do khá 
nhiều nguyên nhân khác, 

trong đó có những điều 
kiện khắt khe mà các 
cảng tự đặt ra.
     Phó tổng giám đốc 
Cảng Hải Phòng, ông 
Bùi Chiến Thắng, cho 
biết: Trong 2 năm tới sẽ 
có gần chục cảng cấp 1 
và các đơn vị khác của 
Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam tiến hành 
CPH. Điều này cũng có 
nghĩa là nhiều nghìn tỷ 
đồng vốn nhà nước sẽ 
được đưa ra công chúng. 
Trong bối cảnh khó khăn 
hiện nay, để hấp thụ hết 
nguồn vốn này là điều 
không hề dễ.
     Hơn nữa, tiến trình 
CPH các cảng biển lớn có 
hàng núi công việc phải 
giải quyết như định giá 
tài sản doanh nghiệp, 
quyết toán các dự án sử 
dụng vốn ODA, giải quyết 
lao động dôi dư... Đây là 
những việc khó khăn, 
phức tạp nhưng thời gian 
còn lại không nhiều.
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sẽ cph các công 
Ty quản lý cảng 
biển, hàng Không
     Để đẩy nhanh tiến độ 
tái cơ cấu DNNN, Bộ Kế 
hoạch&Đầu tư vừa ban 
hành Dự thảo tiêu chí 
phân loại để đảm bảo thực 
hiện đúng lộ trình thoái 
vốn nhà nước tại các đơn 
vị thuộc diện CPH.
     Theo Dự thảo, 
DNNN được chia làm 

4 nhóm. Trong đó, Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ tại những DN 
hoạt động trong lĩnh 
vực liên quan đến thực 
hiện nhiệm vụ an ninh 
quốc phòng; truyền tải, 
sản xuất điện quy mô 
lớn; quản lý, khai thác 
kết cấu hạ tầng đường 
sắt quốc gia, đô thị; phát 
thanh, truyền hình, báo 
chí, xổ số kiến thiết...

     Những DN thực 
hiện CPH, Nhà nước 
nắm trên 75% tổng số 
cổ phần bao gồm quản 
lý, khai thác cảng hàng 
không; cảng biển; sản 
xuất thuốc lá điếu; khai 
thác các khoáng sản 
như than, vàng, đá quý, 
dầu mỏ; cung cấp hạ 
tầng mạng thông tin 
truyền thông; bán buôn 
xăng dầu... Ngoài ra, 

một số lĩnh vực khác sẽ 
do Nhà nước nắm 65 - 
75% hoặc 50 - 65% tổng 
số cổ phần. 
      CPH thành công các 
cảng biển của Vinalines 
sẽ là một bước ngoặt quan 
trọng, sự chuyển đổi rất 
căn bản trong quản lý, 
điều hành, tạo hiệu quả 
cao nhất cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh của 
các DN cảng  
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tàu ngầm Kilo thứ ba
về Việt nam vào cuối năm

như tâm

Truyền Thông nga đưa 
Tin chiếc Tàu ngầm 

kilo Thứ ba đóng cho 
hải quân việT nam sẽ 

được bàn giao vào 
cuối năm nay.

Tàu ngầm thứ ba 
trong lô hàng 
xuất khẩu đang 
hoàn thành 

chương trình thực hành 
của thủy thủ đoàn bên 
khách hàng. Đây là giai 
đoạn thứ hai của quá 
trình đạo tạo, hãng 
tin Interfax-AVN dẫn 
nguồn tin giấu tên trong 
ngành công nghiệp đóng 
tàu Nga cho hay: “Giai 
đoạn đầu, kéo dài từ 
ngày 1/7 đến 20/7 ở khu 
vực đảo Hogland, diễn ra 
thành công. Trong giai 
đoạn đầu, con tàu đã lặn 
dưới nước 57 giờ”.
     Theo nguồn tin trên, 
tàu sẽ trở lại nhà máy 
Admiralty Verfi, thành 
phố St. Petersburg, vào 
ngày 20/8 và ra biển thử 

nghiệm lần nữa sau đó 
10 ngày.
     “Tàu sẽ được chuyển 
giao cho khách hàng 
vào tháng 11. Chiếc thứ 
tư gần đây bắt đầu thử 
nghiệm trên biển tại nhà 
máy”, nguồn tin nói, 
đồng thời cho biết chiếc 
tàu thứ năm và thứ sáu 
đang được đóng. “Việc 
hạ thủy chiếc thứ sáu của 
lô hàng này được lên kế 
hoạch vào tháng 9/2015”.
     Việt Nam đã tiếp 
nhận hai tàu ngầm Kilo 
đầu tiên mang tên Hà 
Nội và TPHCM.
     Hợp đồng Nga - Việt 
về chế tạo và cung cấp 6 
tàu ngầm phi hạt nhân 
dành cho Hải quân Việt 
Nam thuộc đề án 636, 
có trị giá gần 2 tỷ USD, 

được ký kết năm 2009. 
Hợp đồng bao gồm cả 
chu trình đào tạo thủy 
thủ đoàn cho tàu ngầm 
cũng như cung cấp các 
vật liệu khí cụ cần thiết.
Tàu ngầm Dự án 636 
lớp Varshavyanka, 
NATO gọi là Kilo, mà 
Nga đóng cho Việt Nam 
thuộc thế hệ thứ ba, 
lượng choán nước đạt 
3.100 tấn, tốc độ 20 hải 
lý/giờ, có thể lặn sâu 300 
m với thủy thủ đoàn 52 
người. Tàu được trang 
bị 6 ống phóng ngư lôi 
đường kính 533 mm, 
thủy lôi cùng với tổ hợp 
tên lửa tấn công Klub. 
Khả năng tàng hình của 
tàu khiến chuyên gia 
NATO gọi nó là “hố đen 
trong lòng đại dương” 

Tàu ngầm Kilo tại nhà máy Admiralty Verfi.
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ths. nGuyỄn thAnh ĐiỆp

để đáp ứng nhu cầu pháT 
Triển kinh Tế biển gắn liền 
với quốc phòng - an ninh Tại 
quần đảo Trường sa, Thời 
gian qua nhà nước và quân 
đội Ta đã đầu Tư và nâng cấp 
các cơ sở bảo đảm hàng 
hải Tại khu vực này như: xây 
dựng các âu Tàu và hồ neo 
đậu Tàu Thuyền; hệ Thống 
đèn biển và các Trạm đèn Tín 
hiệu hàng hải; hệ Thống phao 
dẫn luồng, cộT Tiêu, phao 
buộc Tàu…

cơ sở bảo đảm hàng hải

tại trường Sa
Âu Tàu song Tử TÂy
     Âu tàu Song Tử Tây 
được Nhà nước đầu 
tư xây dựng năm 2008 
với diện tích khoảng 
35.000m2. Âu tàu có thể 
bảo đảm cho 100 tàu 
đánh cá công suất từ 
150cv đến 400cv neo đậu 
tránh bão và được bố trí 
hệ thống thiết bị hàng 
hải gồm phao bến, phao 
báo hiệu cửa luồng, tiêu 
chập,..., rất thuận tiện 
cho tàu thuyền ra vào âu 

neo đậu. Đây cũng là nơi 
tập kết neo đậu cho tàu 
thuyền thực hiện các dịch 
vụ nghề cá và nơi neo trú, 
tránh bão cho tàu thuyền 
hoạt động trong khu vực. 
Ngoài ra, âu tàu còn là 
cơ sở hạ tầng quan trọng 
phục vụ phương án phòng 
thủ, bảo vệ an ninh, quốc 
phòng cho quần đảo; thúc 
đẩy các hoạt động nghiên 
cứu, thăm dò, khai thác 
nguồn lợi biển ở quần đảo 
Trường Sa.

Âu tàu đảo Song Tử Tây - quần đảo Trường Sa. 
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Hải đăng Đá Tây - quần đảo Trường Sa. 

các hồ Trú đậu
Tàu Thuyền 
     Do cấu trúc các bãi 
san hô thường trũng ở 
giữa tạo thành các hồ. 
Vì vậy, các bãi đá trong 
quần đảo có một số hồ 
nông, bao quanh là các 
bãi san hô ngăn cách với 
biển khơi. Diện tích các 
hồ không lớn lắm, độ 
sâu từ 5m - 40m, không 
bị tác động trực tiếp 
của sóng và dòng chảy 
bên ngoài, do đó mặt 
nước trong hồ khá tĩnh 
lặng. Các hồ Đá Lớn, Đá 
Tây, Đá Đông, Tốc Tan 
rất thuận tiện cho tàu 
thuyền neo đậu tránh 
gió, bão và trực chiến ở 
khu vực quần đảo. 

     Từ năm 1987 đến nay, 
để bảo đảm cho tàu thuyền 
làm nhiệm vụ trực sẵn 
sàng chiến đấu và ngư dân 
khai thác hải sản phát triển 
kinh tế biển trong khu 
vực,  được Nhà nước đầu 
tư, Quân chủng Hải quân 
đã tổ chức cải tạo một số 
lòng hồ, mở luồng, lắp đặt 
hệ thống báo hiệu hàng 
hải cho các hồ: Đá Lớn, Đá 
Tây, Đá Đông và Tốc Tan. 
Hệ thống thiết bị hàng hải 
bao gồm: phao dẫn luồng, 
cột tiêu, tiêu chập và phao 
buộc tàu, đã phát huy tốt 
tác dụng bảo đảm an toàn 
cho các tàu hoạt động, ra 
vào neo đậu, góp phần bảo 
vệ vững chắc chủ quyền 
vùng biển quần đảo.
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hệ Thống hải đăng
     Hiện tại, Tổng Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam (thuộc Bộ 
Giao thông vận tải) đang 
quản lý, vận hành hệ 
thống 09 đèn biển trong 
khu vực tại các đảo và 
bãi đá gồm: Song Tử Tây, 
Tiên Nữ, Đá Tây, Đá Lát, 
An Bang, Nam Yết, Sinh 
Tồn, Trường Sa Lớn, Sơn 
Ca và 04 đèn biển lắp đặt 
trên các giàn DK1: Phúc 
Tần,  Ba Kè, Huyền Trân, 
Quế Đường. 
     Hệ thống đèn biển 
trên các đảo nổi, đảo 
chìm có tầm chiếu sáng 
từ 15 đến 22 hải lý, phát 
huy hiệu quả dẫn tàu và 
bảo đảm an toàn cho tàu 
thuyền dân sự khi hành 
trình trong khu vực quần 
đảo, nơi được xem là cửa 
ngõ giao thương quốc 
tế quan trọng. Không 
những thế, với thông số 

kỹ thuật và quốc gia thiết 
lập được ghi rõ trên các 
bản đồ hàng hải thế giới, 
hệ thống hải đăng trên 
quần đảo Trường Sa còn 
trở thành những cột mốc 
khẳng định chủ quyền 
biển đảo của Tổ quốc.

các Trạm đèn Tín 
hiệu hàng hải 
     Để củng cố chức năng 
quản lý nhà nước đối với 
các hoạt động hàng hải 
của tàu thuyền tại khu vực 
các điểm đảo của ta đóng 
giữ, hướng dẫn an toàn 
hàng hải cho tàu thuyền 
ra vào đảo theo luồng 
lạch đúng qui định cũng 
như bảo đảm an toàn, an 
ninh trật tự vùng nước 
quần đảo, Quân chủng 
Hải quân đã xây dựng hệ 
thống Trạm đèn báo hiệu 
hàng hải như: Năm 2006, 
Quân chủng đã lắp đặt 
được 04 trạm đèn tín hiệu 

hàng hải tại đảo Trường 
Sa, Song Tử Tây, Điểm B 
đảo Đá Tây và Tiên Nữ; 
Năm 2008, xây dựng lắp 
đặt 08 trạm đèn tín hiệu 
hàng hải tại các đảo, bãi 
đá: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh 
Tồn, Sinh Tồn Đông, Tốc 
Tan (A, B, C) và Đá Tây 
A; Năm 2009-2010, hoàn 
thành việc xây dựng và 
lắp đặt 20 Trạm đèn tín 
hiệu trên các đảo, bãi đá ta 
đóng giữ còn lại. 
     Trang bị mỗi trạm 
đèn tín hiệu hàng hải 
bao gồm: 01 đèn báo hiệu 
hàng hải, tầm hiệu lực 
ánh sáng (8 ÷ 10) hải lý; 
01 đèn pha tín hiệu có 
tầm chiếu sáng 6 hải lý 
dùng để liên lạc với các 
tàu bằng ánh đèn; 02 
máy thông tin thoại sóng 
ngắn VHF, trực 24/24 
giờ trên kênh 16; 02 bộ 
cờ tay, cờ hiệu và súng 
bắn tín hiệu.

Hải đăng Sơn Ca - quần đảo Trường Sa. 
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hệ Thống phao 
dẫn luồng, cộT 
Tiêu, phao buộc Tàu
     Để bảo đảm cho các tàu 
quân sự làm nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền quần đảo và 
giúp cho tàu thuyền đánh 
cá của ngư dân Việt Nam 
hoạt động khai thác hải 
sản tại quần đảo Trường 
Sa, từ năm 1987 đến nay, 
Quân chủng Hải quân 
đã lắp đặt các phao buộc 
tàu và phao luồng. Hiện 
nay, tại các hồ có 12 phao 
bến và 05 phao luồng. Từ 
năm 2008 đến năm 2009, 
thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng âu tàu Song Tử 
Tây, Quân chủng Hải 
quân đã xây dựng và 
lắp đặt hệ thống thiết bị 
hàng hải tại âu tàu, bao 
gồm: Bến đứng dài 30m; 
21 cọc bích trên bờ âu; 4 
phao buộc tàu; 1 cặp tiêu 
chập báo hiệu tim luồng; 
2 tiêu báo hiệu đầu đê 
chắn sóng; 2 phao báo 
hiệu cửa luồng, các phao, 
tiêu báo hiệu hàng hải có 
đèn chớp tầm hiệu lực 3 
hải lý sẽ bảo đảm an toàn 
cho các tàu có mớn nước 
dưới 3m hoạt động, ra 
vào neo đậu an toàn. 

     Có thể nói, với sự 
quan tâm, đầu tư, xây 
dựng của Nhà nước và 
Quân chủng Hải quân, 
các cơ sở hạ tầng bảo 
đảm an toàn hàng hải ở 
quần đảo Trường Sa đã 
tạo điều kiện thuận lợi 
cho tàu thuyền quân sự 
cũng như tàu đánh cá 
của ngư dân hoạt động 
trong khu vực này. Qua 
đó, góp phần vào công 
tác bảo đảm an ninh, an 
toàn hàng hải cũng như 
phát triển kinh tế biển 
và bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Tổ quốc 

Cầu cảng đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa. 
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hùnG mạnh

đề án nâng cao năng 
lực bảo đảm an ninh 
hàng hải đến năm 2020, 
định hướng đến năm 
2030 do bộ giao Thông 
vận Tải phê duyệT Thể 
hiện quyếT Tâm của 
việT nam Trong việc 
Thực hiện đầy đủ, Toàn 
diện các quy định của 
bộ luậT quốc Tế về an 
ninh Tàu biển và cảng 
biển, nhằm Thu húT 
đầu Tư, pháT Triển kinh 
Tế biển kếT hợp đảm 
bảo vững chắc quốc 
phòng an ninh và khai 
Thác bền vững nguồn 
Tài nguyên biển.

nâng cao năng lực bảo đảm

an ninh hàng hải
Tính cấp ThiếT của 
bảo đảm anhh Tại 
nước Ta 
     Với bờ biển dài trên 
3.260km, có nhiều vụng, 
vịnh, cửa sông gần kề với 
Thái Bình Dương, nằm gần 
tuyến hàng hải quốc tế nối 
liền các trung tâm kinh tế 
phát triển của thế giới, Việt 
Nam có nhiều điều kiện 
thuận lợi cho phát triển 
cảng biển, đội tàu, công 
nghiệp đóng - sửa chữa 
tàu biển và các loại hình 
dịch vụ hàng hải - thương 
mại khác. Kinh tế biển và 
hoạt động hàng hải phát 
triển thu hút nhiều tàu 
thuyền thương mại trên 
thế giới tới các cảng biển, 
đồng thời, cũng mang đến 

những nguy cơ tiềm ẩn và 
rủi ro an ninh đối với hệ 
thống cảng biển Việt Nam. 
     Tình hình an ninh trên 
thế giới hiện nay diễn ra vô 
cùng phức tạp, nền kinh 
tế toàn cầu đang trong giai 
đoạn khủng hoảng; chính 
trị nhiều nước bất ổn, chiến 
tranh cục bộ, xung đột 
vũ trang, khủng bố quy 
mô lớn, cướp biển, tranh 
chấp chủ quyền lãnh thổ; ô 
nhiễm môi trường, khủng 
hoảng năng lượng, thiên 
tai, dịch bệnh, biển đổi khí 
hậu diễn ra nhiều nơi. 
     Những năm gần đây, tại 
một số khu vực cảng biển 
trên thế giới đã xảy ra nhiều 
vụ đánh bom khủng bố, 
cướp biển gây lo ngại cho 

cộng đồng hàng hải quốc 
tế. Tại khu vực Đông Nam 
Á, nạn cướp biển làm nhiều 
quốc gia trong khu vực phải 
tốn hao nhiều công sức, 
tiền của để nghiên cứu các 
biện pháp nhằm ngăn ngừa 
và giảm thiểu thiệt hại các 
vụ tấn công của cướp biển 
và cướp có vũ trang đối với 
tàu biển. Nhiều ngư dân và 
tàu hàng đã trở thành mục 
tiêu của bọn cướp biển trên 
vùng biển này.
     Tại Việt Nam, cửa khẩu 
cảng biển là nơi dễ bị các 
đối tượng xâm nhập và lợi 
dụng, nhất là tại các khu 
vực neo đậu tàu và đón trả 
hoa tiêu, là mục tiêu cho 
các đối tượng đột nhập lên 
tàu thuyền thực hiện hành 

vi trộm cướp và gây mất 
trật tự an ninh.
     Để thực hiện mục tiêu 
phát triển kinh tế biển theo 
tinh thần Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương 4 Khóa 
X về Chiến lược biển Việt 
Nam đến năm 2020, ứng 
phó kịp thời với các nguy 
cơ, biến động an ninh có 
thể xảy ra, cần thiết phải 
phát triển, nâng cao hiệu 
quả hoạt động bảo đảm an 
toàn, an ninh trên biển nói 
chung và bảo đảm an toàn, 
ANHH nói riêng. Đó cũng 
là mục tiêu chính của Đề án 
Nâng cao năng lực bảo đảm 
an ninh hàng hải đến năm 
2020, định hướng đến năm 
2030 mà Bộ GTVT thông 
qua ngày 26/3/12014.
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giải pháp nÂng 
cao năng lỰc 
bảo đảm anhh
     Đề án Nâng cao năng 
lực bảo đảm an ninh hàng 
hải đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 đưa 
ra 7 giải pháp nâng cao 
năng lực bảo đảm ANHH, 
tiến tới triển khai thực 
hiện đầy đủ, toàn diện 
các quy định của Bộ luật 
Quốc tế về an ninh tàu 
biển và cảng biển (Bộ luật 
ISPS), thu hút đầu tư, phát 
triển kinh tế biển kết hợp 
đảm bảo vững chắc quốc 
phòng an ninh và khai 
thác bền vững nguồn tài 
nguyên biển. 

Hoàn thiện cơ chế chính 
sách về ANHH
     Bổ sung một số nội dung 
về an ninh tàu biển và cảng 
biển vào Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam năm 2005 sửa đổi 
và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan; xây 
dựng Nghị định của Chính 
phủ về ANHH; xây dựng 
Quy chế phối hợp về bảo 
đảm an ninh tàu và cảng 
biển giữa Bộ GTVT với Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công an, 
Bộ Y tế, UBND các tỉnh, 
thành phố; sửa đổi, bổ sung 
Thông tư 47/2011/TT-BGT-
VT của Bộ GTVT quy định 
về tiếp nhận, truyền phát và 
xử lý thông tin ANHH.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, 
cơ chế quản lý ANHH
     Ban Chỉ đạo phòng, 
chống khủng bố Bộ 
GTVT chịu sự điều hành 
của Chính phủ, chỉ đạo 
các cơ quan đơn vị thuộc 
Bộ về công tác an ninh 
hàng không, hàng hải theo 
quy định của các Công 
ước quốc tế, Bộ luật ISPS 
và pháp luật hiện hành có 
liên quan của Việt Nam.
     Cục Hàng hải Việt 
Nam là cơ quan quản lý 
Nhà nước chuyên ngành 
Hàng hải, có chức năng là 
“Cơ quan có thẩm quyền” 
về quản lý ANHH, bảo 
đảm an ninh tàu biển và 

cảng biển theo quy định 
của Bộ luật ISPS.
     Xây dựng Kế hoạch an 
ninh khu neo đậu tàu chờ 
làm hàng và đón trả hoa 
tiêu trong vùng nước cảng 
biển. Theo quy định của 
Bộ luật ISPS, các bến cảng, 
khu neo đậu tàu tiếp nhận 
tàu biển nước ngoài hoặc 
tàu biển Việt Nam chạy 
tuyến quốc tế đều phải xây 
dựng Kế hoạch ANCB.
Thực tế ở Việt Nam, khu 
neo đậu tàu và đón trả hoa 
tiêu không thuộc quyền 
quản lý của doanh nghiệp 
mà do Cảng vụ hàng hải 
quản lý, vì vậy Cảng vụ 
hàng hải có trách nhiệm 

Hoa tiêu lai dắt tàu vào luồng. 
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xây dựng Kế hoạch an 
ninh cho khu vực này; đề 
xuất tổ chức lực lượng an 
ninh doanh nghiệp cảng 
biển, công ty tàu biển.

Nâng cao năng lực chuyên 
môn
     Cần xây dựng Giáo 
trình đào tạo nâng cao, 
huấn luyện thực hành 
nhân viên an ninh tàu và 
cảng biển; nâng cấp cơ sở 
đào tạo Trường Cao đẳng 
Hàng hải I và Trường Cao 
đẳng nghề hàng hải TP. 
Hồ Chí Minh đủ điều kiện 
đào tạo nâng cao, đào tạo 
lại và huấn luyện thực 
hành nhân viên an ninh 
tàu và cảng biển; huấn 
luyện, bồi dưỡng nghiệp 
vụ an ninh, ngoại ngữ cho 
cán bộ quản lý, giáo viên 
và lực lượng an ninh của 
các doanh nghiệp hàng 
hải; tổ chức diễn tập hàng 
năm (cấp Cục, cấp Bộ và 

cấp Nhà nước) các tình 
huống chống khủng bố 
tại các khu vực cảng biển; 
hợp tác quốc tế, trao đổi 
kinh nghiệm về chống 
khủng bố với nước ngoài.
     Đầu tư cơ sở hạ tầng, 
phương tiện, thiết bị 
Bổ sung, nâng cấp trang, 
thiết bị phục vụ quản lý 
an ninh tại các Cảng vụ 
hàng hải; bổ sung, nâng 
cấp trang, thiết bị giám 
sát ANHH tại Trung tâm 
Thông tin ANHH. Theo 
quy định của Bộ luật ISPS 
và của IMO, mỗi quốc 
gia phải duy trì một hệ 
thống phòng ngừa bảo 
đảm ANHH bằng hệ 
thống lực lượng chuyên 
nghiệp, trang thiết bị hiện 
đại tại các cảng biển tiếp 
nhận tàu biển hoạt động 
tuyến quốc tế nhằm phát 
hiện, ngăn chặn mọi đe 
dọa ANHH. Bộ luật ISPS 
quy định, tùy theo điều 

kiện và tình hình thực tế, 
các quốc gia thành viên 
phải đầu tư trang thiết 
bị, phương tiện bảo đảm 
ANHH, bao gồm:
•     Hệ thống hàng rào 
vành đai, hệ thống đường 
tuần tra, bốt gác, chiếu 
sáng an ninh bảo vệ cảng; 
•     Hệ thống thiết bị kiểm 
tra soi chiếu (máy soi, 
cổng từ, máy dò kim loại 
cầm tay, gương soi gầm 
xe, thiết bị phát hiện xử lý 
chất nổ…);
•     Hệ thống thiết bị giám 
sát an ninh (hệ thống thiết 
bị cảnh báo đột nhập, hệ 
thống radar, camera giám 
sát tại cảng, hệ thống 
nhận dạng tự động…);
•     Các cơ sở đào tạo và 
trang thiết bị phục vụ 
công tác đào tạo, huấn 
luyện ANHH (các thiết 
bị phục vụ đào tạo, mô 
phỏng, huấn luyện nhân 
viên an ninh);

•     Hệ thống bảo đảm 
tiếp nhận, truyền phát 
thông tin an ninh, chỉ 
huy, điều hành hoạt động 
bảo đảm ANHH từ Trung 
ương đến địa phương.  

Phối hợp giữa các lực lượng.
     Bộ GTVT phối hợp 
với các bộ, ngành ban 
hành quy chế phối hợp 
nhằm tăng cường phối 
hợp chặt chẽ, thống nhất, 
hiệu quả, phát huy sức 
mạnh tổng hợp của các 
lực lượng trong việc đảm 
bảo ANHH; xây dựng bộ 
tiêu chuẩn các tình huống 
diễn tập ANHH giả định 
để hướng dẫn các doanh 
nghiệp hàng hải phối hợp 
với các cơ quan liên quan 
tổ chức diễn tập hàng năm; 
lập kế hoạch kinh phí 
thường xuyên cho huấn 
luyện, diễn tập cấp Cục, 
cấp Bộ, cấp Nhà nước hàng 
năm theo quy định.

Diễn tập an ninh cảng biển tại cảng Hải Phòng. 
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Hoàn thiện công tác bảo 
vệ nội bộ đối với doanh 
nghiệp hàng hải
     Công tác bảo vệ an 
ninh nội bộ được xây 
dựng trên nguyên tắc bảo 
đảm mọi đối tượng tham 
gia vào hoạt động trên tàu 
biển, trong cảng biển đều 
phải được xác định nhân 
thân và kiểm tra an ninh, 
với các biện pháp sau:
•     Kiểm soát nhân thân 
từ khâu tuyển chọn và 
trong suốt quá trình hoạt 
động của nhân viên, kịp 
thời phát hiện những hiện 
tượng bất thường của 
nhân viên.
•     Tra cứu và cập nhật lý 
lịch tội phạm của các đối 
tượng liên quan; các mối 
quan hệ cá nhân của đối 
tượng; quá trình công tác; 
thái độ chính trị, tôn giáo; 
hành vi vi phạm pháp 
luật; hồ sơ tài chính và 

đánh giá sức khỏe.
•     Thiết lập cơ chế phối 
hợp với sự tham gia của 
cơ quan công an trong 
công tác bảo vệ an ninh 
nội bộ.
•     Nâng cao ý thức cảnh 
giác của cán bộ, công nhân 
viên đối với các hành vi 
khả nghi của nội gián; xây 
dựng hệ thống báo cáo 
tình hình nội bộ trong các 
đơn vị nhằm giúp đánh giá 
nguy cơ nội gián. 

Hợp tác quốc tế trong bảo 
đảm ANHH
•     Hợp tác xây dựng 
hệ thống kết nối, chia sẻ 
thông tin với các nước 
trong ASEAN, ASEAN+, 
APEC về tình hình 
ANHH.
•     Phối hợp chặt chẽ với 
các quốc gia trong việc 
đối phó và ngăn ngừa các 
mối đe dọa hiện nay cũng 

như các nguy cơ tiềm ẩn 
trong tương lai. 
•     Tăng cường phối hợp 
quốc tế trong việc kiểm 
soát an ninh đối với tàu 
thuyền, thuyền viên nước 
ngoài ra vào cảng biển 
Việt Nam.
•     Hợp tác song phương 
và đa phương giữa các quốc 
gia thành viên IMO nhằm 
đạt được sự hỗ trợ kỹ thuật 
về tài trợ, xây dựng năng 
lực và chuyển giao công 
nghệ; cung cấp thông tin an 
ninh, tình báo...
•     Tăng cường hợp tác 
quốc tế để tranh thủ sự tài 
trợ của các quốc gia và tổ 
chức nước ngoài, đặc biệt 
là các quốc gia phát triển 
để có các dự án, chương 
trình hợp tác, cung cấp tài 
liệu, chuyên gia, học bổng 
và chi phí cho các đoàn 
đi học tập, trao đổi kinh 
nghiệm ở nước ngoài 

Bộ luật quốc tế về an ninh 
tàu biển và bến cảng (Bộ 
luật ISPS), do Đại hội đồng 
lần thứ 22 của Tổ chức Hàng 
hải quốc tế (IMO) phê duyệt 
tháng 12/2002, có hiệu lực 
từ 01/7/2004. Mục đích 
của Bộ luật này nhằm thiết 
lập một khuôn khổ quốc tế 
liên quan đến việc hợp tác 
giữa các Chính phủ ký kết, 
các cơ quan chính quyền 
địa phương và ngành Công 
nghiệp vận tải biển và cũng 
để phát hiện, đánh giá các 
mối đe dọa an ninh và các 
biện pháp ngăn ngừa đối với 
các sự cố an ninh ảnh hưởng 
đến tàu và bến cảng được sử 
dụng trong thương mại quốc 
tế, thiết lập vai trò, trách 
nhiệm tương ứng của tất cả 
các bên liên quan ở cấp độ 
quốc gia và quốc tế, để đảm 
bảo an ninh hàng hải, đảm 
bảo cho sự so sánh và trao 
đổi thông tin kịp thời.

Sơ đồ tổ chức, quản lý an ninh hàng hải trực thuộc Bộ GTVT hiện nay. 
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VMS-South ứng dụng aIS
trong công tác quản lý

thuyền trưởnG pete dolAn - dịch: trần tiểu lonG

nhằm nâng cao công 
Tác bảo đảm an Toàn 
hàng hải, và đáp ứng 
các yêu cầu của Tổ 
chức hàng hải Thế giới 
imo Theo công ước so-
las, Trong những năm 
qua, Tổng công Ty bảo 
đảm an Toàn hàng hải 
miền nam (vms-souTh) 
không ngừng đầu Tư 
Trang ThiếT bị, công 
nghệ mới, Trong đó, 
phải kể đến hệ Thống 
Tự động nhận dạng ais.

ais là gì?
     AIS là hệ thống tự động 
nhận dạng phục vụ cho 
tàu, bắt buộc sử dụng bởi 
Tổ chức Hàng hải Quốc 
tế (IMO). Ban đầu, AIS là 
hệ thống theo dõi chuyển 
động của tàu, giúp ngăn 
ngừa va chạm tàu trên 
biển, ngày nay, AIS đã có 
nhiều bước phát triển, 
được ứng dụng rộng rãi 
cho cả lĩnh vực an ninh và 
thương mại hàng hải. 
     Các tàu khi tham gia 
hành hải quốc tế được 
yêu cầu phải có hệ thống 
máy thu phát sóng vô 
tuyến AIS VHF-FM lớp 
A để liên tục phát các dữ 
liệu như: Tên tàu, vị trí, 

đường đi, tốc độ, tình 
trạng hành hải và những 
đặc tính khác của tàu. 
Những máy thu phát sóng 
vô tuyến này dùng công 
nghệ Tự tổ chức đa truy 
cập SOTDMA, đồng bộ 
bằng GPS cho phép phát 
sóng lên đến 4.500 tin 
nhắn/phút trên hệ thống 
AIS đường truyền dẫn dữ 
liệu VHF-FM với chu kỳ 
phát lên tới 2s tùy thuộc 
vào tốc độ và tình trạng 
hành hải của tàu. 
     Hệ thống AIS giúp cho 
những người hành hải dễ 
dàng nhận diện các tàu 
khác và gọi đúng tên tàu 
ví dụ như trong trường 
hợp xin vượt thay vì gọi 

mơ hồ “tàu phía phải mũi 
tàu mình”.
     Bên cạnh máy thu 
phát lớp A được yêu cầu 
sử dụng cho tàu theo quy 
định của IMO, thì hệ 
thống AIS còn sử dụng 
cho các chế độ như: 
     Máy thu phát vô tuyến 
lớp B được sử dụng cho 
tàu nhỏ, cho phép bởi 
chính quyền quốc gia và 
hoạt động trong 1 chế độ 
không gây cản trở cho 
hoạt động của máy thu 
phát lớp A. 
     Máy thu phát trạm bờ 
AIS Base Station được sử 
dụng bởi các cơ quan quản 
lý có thẩm quyền của quốc 
gia để giám sát và điều 

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

hệ Thống ais của 
vms-souTh
     Là doanh nghiệp 
chuyên về lĩnh vực bảo 
đảm an toàn hàng hải, 
quản lý, vận hành 21 tuyến 

luồng với tổng chiều dài 
khoảng 600km, 498 phao, 
89 tiêu, chập tiêu và 53 hải 
đăng trên địa bàn kéo dài 
từ phía Nam tỉnh Quảng 
Ngãi đến hết địa phận 
tỉnh Kiên Giang, bao gồm 
cả quần đảo Trường Sa, 
nơi có ý nghĩa quan trọng 
về an ninh quốc phòng 

và giao thương quốc tế, 
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
(VMS-South) luôn chú 
trọng đầu tư trang thiết bị 
hiện đại, đáp ứng các tiêu 
chuẩn quốc tế. 
     Hệ thống mạng lưới 
AIS của VMS-South 
bao gồm các thiết bị AIS 
truyền phát các bản tin 
AIS, trạm bờ thu phát 
thông tin và trạm trung 
tâm điều khiển, nơi đặt 
Máy chủ cùng Cơ sở dữ 
liệu AIS và chia sẻ dữ liệu 
cho người dùng cuối.
     Khi những bản tin 
AIS được hiển thị trên 
một màn hình nền hải đồ 
điện tử, một bức tranh 
tổng thể của hệ thống 
giao thông trên biển đã 
được chuẩn hóa về cấu 
trúc, nội dung và định 
dạng tuân thủ theo tiêu 
chuẩn S-57 của tổ chức 
Thủy đạc quốc tế IHO, thì 
tùy thuộc vào chức năng 
các của phần mềm hiển 
thị AIS, người dùng có 
thể thiết lập hệ thống báo 
động và thông báo ứng 
với các điều kiện khác 

nhau và thu thập dữ liệu 
hành trình, phục vụ trong 
điều tra tai nạn, thống kê 
số liệu theo yêu cầu.
     Cũng như những hệ 
thống khác, AIS cũng 
cần được giám sát liên 
tục để đảm bảo hệ thống 
hoạt động ở tình trạng tốt 
nhất, tuân thủ theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Để hiệu 
quả, giám sát AIS phải 
được thực hiện tại thời 
điểm thực tế. VMS-South 
sử dụng chương trình 
giám sát và phân tích 
AIS có khả năng liên tục 
theo dõi quá trình truyền 
thông tin của AIS và báo 
cáo lỗi nếu có. 
     Hệ thống AIS của 
VMS-South giám sát 
những vấn đề sau:
•     Tình trạng hoạt động 
của thiết bị
•     Chất lượng dữ liệu 
báo cáo bởi tàu
•     Tình trạng hoạt động 
của đường truyền dữ liệu 
VHF-FM (như số lượng 
bản tin trong thời gian 
nhất định)
•     Hoạt động báo hiệu 
hàng hải AIS
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     Việc giám sát tình 
trạng hoạt động của các 
thiết bị là rất cần thiết 
để đảm bảo các máy thu 
phát tín hiệu phù hợp với 
các tiêu chuẩn hiệu suất 
phần cứng. Bởi vì bất kỳ 
một thiết bị thu phát nào 
nếu không tuân theo các 
đặc tính kỹ thuật sẽ có 
thể  phá vỡ các kết nối 
thông tin AIS giữa các 
tàu. Giám sát hoạt động 
của các thiết bị AIS  bao 
gồm kiểm tra độ lệch tần 
số và khoảng cách, đồng 
bộ, chất lượng dữ liệu 
GPS cũng như các giao 
thức phần mềm AIS cho 
kênh thay đổi luân phiên, 
sử dụng đúng các khe 
thời gian TDMA và tuân 

thủ hướng dẫn của cơ 
quan quản lý. 
     Bên cạnh đó, việc giám 
sát chất lượng dữ liệu 
được báo cáo bởi tàu và 
báo hiệu hàng hải AIS 
cũng rất quan trọng để 
đảm bảo hoàn tất thông 
tin truyền tải và tính 
chính xác của thông tin: 
Tên tàu, hô hiệu, tình 
trạng hành hải (neo, buộc 
tàu, đang hành hải), độ 
mớn nước, kích thước 
tàu và số MMSI chính 
xác trong bảng tin AIS 
mà tàu gửi đi. Trong 
trường hợp thông tin 
này bị thiếu hoặc không 
chính xác, các tàu cần 
phải được hướng dẫn để 
cung cấp hoặc sửa chữa 

nó. Hệ thống AIS  đang 
trong quá trình cài đặt 
một phần mềm nâng cấp 
để chương trình giám sát 
AIS sẽ tự động gửi tin 
nhắn yêu cầu khắc phục 
cho tàu báo cáo số liệu 
không chính xác hoặc 
thất lạc. 
     Việc giám sát chặt chẽ 
tình trạng hoạt động của 
đường dẫn dữ liệu VHF-
FM cũng sẽ đảm bảo 
các bản tin được truyền 
bởi AIS nhận và giải mã 
đúng cách bởi các trạm 
bờ; tin nhắn được tải trên 
VDL không phải là quá 
nhiều; và tỷ lệ phần trăm 
tin nhắn bị cắt xén nhận 
được là trong giới hạn 
chấp nhận được.

Màn hình hiển thị thông tin AIS khu vực Vũng Tàu.
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Ứng dụng ais Tại 
vms-souTh
     Kể từ khi một lượng 
lớn tàu tham gia hành hải 
dùng AIS, VMS-South 
dùng hệ thống giám sát để 
thu thập các bản tin AIS 
và lưu trữ làm cơ sở dữ 
liệu của các tàu như thông 
tin động (sự di chuyển) 
và thông tin tĩnh (tên, cỡ 
tàu, loại hàng hóa…). Dữ 
liệu này cho phép VMS-
South phân tích tình 
trạng tàu trên luồng, tình 
trạng báo hiệu hàng hải 
AIS và xử lý sự cố khi báo 
hiệu bị va đụng. 
     Hệ thống AIS sử dụng 
02 công cụ sử dụng phân 
tích là báo cáo lưu lượng 
tàu và mật độ giao thông.

     Báo cáo lưu lượng tàu 
cho phép phân tích số 
lượng và loại tàu lưu thông 
qua khu vực này. Công cụ 
lọc có thể được ứng dụng 
để làm các báo cáo khác 
nhau dựa trên đặc tính tàu 
như vận tốc, loại, chiều 
dài, chiều ngang, độ mớn 
nước…. Ví dụ bên dưới 
là báo cáo mặt cắt ngang 
cho tàu lớp A và lớp B với 
chiều dài hơn 5m được 
phân loại dựa trên hướng 
đi và tốc độ. 
     Mật độ giao thông của 
tàu nhận dạng được các 
kiểu lưu thông của tàu. 
Báo cáo có thể chỉ ra được 
cách tàu lưu thông theo cỡ 
tàu, đặc tính tàu, tốc độ, 
hướng đi… Những báo 

cáo này sẽ rất hữu dụng 
trong việc thiết kế phân 
luồng giao thông hàng hải, 
sắp xếp thiết bị báo hiệu, 
hình dạng luồng và những 
vấn đề liên quan khác. 
     VMS-South cũng đang 
trong quá trình thiết lập 
AIS cho các thiết bị báo 
hiệu hàng hải quan trọng 
để cung cấp cho người đi 
biển những phương tiện 
điện tử chính xác về vị trí 
của thiết bị báo hiệu hàng 
hải bất kể thời tiết hoặc 
trong điều kiện không thể 
nhìn rõ báo hiệu bằng mắt 
thường hoặc trên radar.
     VMS-South đang 
nghiên cứu lắp đặt thiết bị 
đo lường thủy hải văn và 
thời tiết trên các hệ thống 

báo hiệu hàng hải và sử 
dụng hệ thống AIS để 
truyền tải thông tin thủy 
hải văn hiện tại phục vụ 
cho các đối tượng tham 
gia hành hải tại các thời 
điểm thực tế nhằm tăng 
cường chất lượng an toàn 
hàng hải trong khu vực.
     Trong tương lai, VMS-
South sẽ tiếp tục nghiên 
cứu, ứng dụng các công 
nghệ mới nhất, dựa trên 
nền tảng hệ thống AIS, để 
cung cấp cho tàu thuyền 
lưu thông trong vùng biển 
Việt Nam với mức độ dịch 
vụ hàng hải cao nhất, đảm 
bảo an toàn hàng hải và 
nâng cao tính hiệu quả 
trong công tác quản lý, 
vận hành luồng 

Công cụ thống kê mật độ tàu tại khu vực Vũng Tàu.
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Ảnh mây vệ tinh 
là các hình 
ảnh được chụp 
từ vệ tinh khí 

tượng trên các quỹ đạo 
xuống bề mặt Trái đất. 
Mỗi hình thái mây có thể 
kết hợp với một kiểu hiện 
tượng thời tiết đặc thù. 
Các ảnh mây vệ tinh này 
sẽ cung cấp một cách hữu 
hiệu và quan trọng các 
thông tin thời tiết đang 
và sẽ diễn ra trong bầu 
khí quyển. Qua đó, giúp 
chúng ta phòng tránh 
được những thảm họa do 
thiên nhiên gây ra. 

     Khi phân tích ảnh 
mây vệ tinh cần ứng 
dụng công nghệ thông 
tin để số hóa các ảnh và 
kết hợp với các thông tin 
viễn thám cũng như các 
quan trắc bề mặt thông 
thường sẽ cho chúng ta 
độ cao, hình dạng, nhiệt 
độ và sự di chuyển của 
mây. Từ đó, giải thích 
chính xác về hoạt động 
của các khối không khí 
và các khối không khí kết 
hợp trên bề mặt Trái đất. 
Việc phân tích ảnh mây 
vệ tinh cần nắm được 
cấu trúc và đặc điểm cơ 

bản của các loại mây. 
Mây được chia thành 3 
dạng độ cao: mây tầng 
thấp, gọi là status, có 
độ cao dưới 2km; mây 
tầng trung, gọi là alto, 
nằm khoảng độ cao từ 2 
đến 6km; mây tầng cao, 
gọi là cirrus, có độ cao 
trên 6km. Mây có hai 
dạng phát triển là phát 
triển theo chiều ngang 
thành từng khối và phát 
triển thành các luồng 
theo phương thẳng 
đứng. Mây phát triển 
theo chiều ngang được 
gọi là mây tầng và mây 

ĐiỆp nGuyỄn

Thông Tin Thời TiếT 
quan Trọng nhấT 

được cung cấp bởi 
ảnh mây vệ Tinh, giúp 

chúng Ta phòng Tránh 
được những Thảm họa 

do Thiên nhiên gây ra, 
đặc biệT là Trên biển. 

ảnh mây vệ tinh
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phát triển theo chiều 
thẳng đứng là mây tích. 
Khi mây phát triển theo 
chiều ngang thì có rất ít 
sự xáo trộn nhiệt theo 
chiều thẳng đứng hoặc 
hoạt động đối lưu. Mây 
phát triển theo chiều 
thẳng đứng thường chỉ 
ra dấu hiệu có sự xáo 
trộn thẳng đứng, khí 
nóng bay lên và khí lạnh 
chìm xuống. Sự xáo trộn 
này tiếp tục tạo ra sự 
hình thành mây và gió, 
sức gió phụ thuộc vào 
gradient nhiệt độ địa 
phương giữa không khí 
nóng và lạnh. Nghĩa là, 
có sự trao đổi nhiệt một 
cách rõ rệt. Ví dụ, như 
mây Vũ Tích luôn phát 
triển theo chiều thẳng 
đứng và gây mưa, mây 
này phát triển qua hầu 
hết các tầng của khí 
quyển, tạo ra sự u ám 
đặc trưng và có màu 
sẫm đen trên bầu trời.

     Trong một số trường 
hợp những dạng mây 
hoàn toàn khác biệt và có 
thể nhận ra được khi kết 
hợp với sự hình thành, 
phát triển và kết thúc 
của áp thấp, áp cao, vùng 
rãnh áp thấp và sống áp 
cao. Chẳng hạn, mây Vũ 
Tích tượng trưng cho 
sự xáo trộn trong toàn 
bộ khí quyển, thường 
mang theo mưa và gió 
mạnh; mây Tầng tượng 
trưng cho sự ổn định 
khí quyển tầng thấp, đi 
kèm gió nhẹ. Trong tất 
cả các dạng mây, mây 
Ti và mây Ti Tầng là dễ 
nhận biết nhất, chúng là 
dấu hiệu của việc front 
nóng hoặc cố tù đang 
đến gần kèm theo hệ 
thống khí áp. Các tầng 
mây Tích đặc trưng cho 
sự đối lưu thực, mang 
theo mưa và gió mạnh. 
Mỗi đám mây Tích quan 
sát trên đất liền vào 

rạng đông sẽ giống mây 
Tầng Tích hơn là mây 
Tích. Trên biển, không 
giống ở đất liền, các đám 
mây Tích lớn hoạt động 
mạnh có thể nhìn thấy 
cả ban đêm và ban ngày, 
do sự biến động nhiệt 
không đáng kể của mặt 
biển. Các vùng có thời 
tiết tốt thường nằm ở 
khu vực áp cao, khi các 
khối không khí có độ 
ẩm thấp và vì thế tạo ra 
rất ít  mây. Trong vùng 
áp thấp, các dòng không 
khí phát triển mạnh đi 
lên, do đó xuất hiện các 
dạng mây dày đặc, màu 
đen sẫm, nếu áp thấp 
phát triển mạnh sẽ hình 
thành bão. Qua ảnh mây 
vệ tinh, chúng ta có thể 
biết được cường độ và 
phạm vi không gian của 
các cơn bão trên biển, từ 
đó, có những biện pháp 
chủ động phòng tránh 
thích hợp 
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nhận dạng và phân biệt mục tiêu
trên màn hình radar

ths. trần VĂn ĐỨc

radar là ThiếT bị hàng 
hải rấT quan Trọng 
Trong dẫn Tàu. để khai 
Thác mộT cách hiệu 
quả hệ Thống này đòi 
hỏi người sĩ quan hàng 
hải phải có Trình độ 
chuyên môn và kinh 
nghiệm Thực Tế.

R adar là một 
thiết bị dẫn tàu 
thông dụng và 
không thể thiếu 

trên các tàu biển hiện 
nay. Radar hàng hải thể 
hiện hình ảnh toàn cảnh 
xung quanh tàu lên trên 
màn hình, từ đó, giúp 
cho sĩ quan giải quyết các 
công việc liên quan trong 
dẫn tàu như: Đo cự ly từ 
tàu đến mục tiêu và đo 
cự ly giữa các mục tiêu; 
Đo góc mạn, phương vị 
mục tiêu; Dẫn tàu tránh 
va, đi trong tầm nhìn 
hạn chế, đi trong luồng 
thủy hẹp, ra vào căn cứ; 
Giữ vững đội hình trong 
biên đội; Báo động vùng 
cảnh giới, vẽ vết đi (tuyệt 
đối, tương đối) của tàu và 
của mục tiêu.
     Tuy nhiên, điều phức 
tạp khi sử dụng radar là 
khả năng phân tích và 
hiểu được các ảnh của 
địa hình xung quanh 
hiển thị trên màn hình 
radar. Trong việc này kinh 
nghiệm giữ một vai trò 
quan trọng. Ảnh trên màn 

hình radar cho ta nét khái 
quát về hình dạng thực tế 
của những mục tiêu nhô 
lên khỏi mặt nước. Hình 
ảnh trên màn hình radar 
so với thực tế có nhiều 
điểm khác nhau so với khi 
quan sát bằng mắt thường. 
Sự khác nhau này phụ 
thuộc vào nhiếu yếu tố 
như hình dạng mục tiêu, 
vật liệu cấu tạo mục tiêu, 
tầm xa, chiều cao anten, 
điều kiện khí tượng…  

nhận dạng ảnh bờ 
Trên màn hình radar
     Ảnh bờ trên màn hình 
nhiều khi khác xa so với 
trên hải đồ. Nó không 
trùng với đường mép 
nước mà nhô lên phần 
khô một chút. Nhiều tín 
hiệu phản hồi xuất hiện 
trên màn hình thường 
khó nhận dạng. Các mục 
tiêu nhìn thấy phải gần 
hơn tầm nhìn xa của 
radar (loại trừ trường hợp 
khúc xạ cao). Thực tế đại 
đa số các tín hiệu phản 
hồi từ đất liền, những 
bờ dốc đứng cho ảnh là 

những đường mảnh sáng 
rõ. Những bờ thoải hoặc 
những bờ cát thấp chỉ có 
thể thấy được khi cách bờ 
khá gần và ảnh của chúng 
là những đường mảnh 
đôi khi đứt đoạn. Do đó, 
khoảng cách đo được tới 
các mục tiêu cao, xa lớn 
hơn nhiều so với khoảng 
cách thực tế tới bờ. Điều 
này cần chú ý để dẫn tàu 
an toàn. Do búp phát có 
chiều rộng (α0) nên ảnh 
bị nhòe, do vậy mục tiêu 
nhỏ có thể không quan sát 
được, nhiều khi ảnh của 
các đảo nhỏ và bờ biển 
hợp thành một ảnh mục 
tiêu có kích thước lớn. 
Đằng sau những mục tiêu 
cao là những vùng tối, ở 
đó khó có thể thấy các 
mục tiêu ở gần sát nó. Do 
có vùng tối nên khi tàu 
chạy dọc bờ ảnh của địa 
hình luôn thay đổi vì có 
một số mục tiêu ra khỏi 
vùng tối hay nhô khỏi 
chân trời nhìn thấy. Tầm 
nhìn xa của núi đồi không 
hoàn toàn xác định được 
bằng chiều cao của chúng. 

Màn hình radar luôn nhấp 
nháy do nhiễu xạ hay giao 
thoa sóng điện từ. Để kịp 
thời nhận dạng ảnh bờ 
biển, ta phải nghiên cứu 
trước. Công việc này phải 
tiến hành từ khi chuẩn bị 
chuyến đi: dùng bút chì 
màu đánh dấu những mục 
tiêu phản xạ radar tốt, 
tầm nhìn xa lớn. Ngoài ra, 
nên dựa vào chiều cao của 
mục tiêu để dự đoán thứ 
tự xuất hiện của chúng 
trên màn hình radar. Đối 
với vùng có nhiều chướng 
ngại vật nên chọn những 
mục tiêu có thể phát hiện 
một cách chắc chắn và tin 
cậy trên màn hình radar. 
Để nhận dạng mục tiêu, 
cần xác định đặc điểm 
đoạn bờ đó khi thời tiết 
tốt (những mục tiêu cho 
ảnh rõ, dễ nhận biết, 
khoảng cách mà đường bờ 
trên màn hình radar giống 
như trên hải đồ…). Nếu có 
điều kiện, nên chụp màn 
hình radar để so sánh hay 
vẽ lại bằng giấy bóng mờ 
để giúp ta dễ dàng nhận 
dạng chúng sau này.
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ảnh hưởng của Khí 
Tượng Thủy văn đến 
ảnh của mục Tiêu 
Trên màn hình radar
Sóng biển
     Tín hiệu phản hồi của 
sóng biển ảnh hưởng đến 
chất lượng của radar. 
Những sườn phía trước 
sóng có tín hiệu phản hồi 
mạnh hơn và cho ảnh có 
hình trái xoan. Vệt sáng 
do sóng tạo nên có thể làm 
cho ta không nhận diện 
được các tín hiệu phản hồi 
thậm chí từ mục tiêu lớn. 
Hiện tượng này rất nguy 
hiểm khiến ta không quan 
sát thấy mục tiêu khi nó ở 
gần tàu. Để khắc phục ảnh 

hưởng trên, ta tìm cách 
khử bớt ảnh hưởng của 
sóng ở khoảng cách gần 
tàu để có thể quan sát tốt 
hơn (giảm “GAIN” hoặc 
điều chỉnh đúng “SEA”). 
Tuy nhiên, cần chú ý khi 
sử dụng các nút để khử 
nhiễu biển có thể làm mất 
các tín hiệu hữu ích (các 
mục tiêu nhỏ hay các mục 
tiêu phản xạ sóng yếu), do 
đó phải hết sức thận trọng. 

Sương mù – mưa
     Khi có sương mù, mưa 
thì không khí độ ẩm lớn 
ảnh hưởng tới cự ly phát 
hiện của radar  do sự 
phân tán hay thẩm thấu 

sóng radar vào nước trong 
không khí. Ảnh hưởng 
này phụ thuộc bước sóng 
hoạt động của radar. Trên 
màn hình radar có thể 
xuất hiện ảnh hưởng của 
mây, mưa. Ảnh của những 
đám mây nhỏ gióng như 
bóng, còn ảnh của những 
đám mưa rào lớn giống 
như ảnh bờ, ảnh của 
những đám mây là những 
đám sáng trôi bồng bềnh 
không cố định dễ làm ta 
lẫn lộn. Đồng thời, mây 
mưa làm ảnh bị nhiễu rất 
khó phát hiện mục tiêu. 
Mục tiêu riêng biệt dễ lẫn 
lộn với một vùng mưa 
lớn, các vùng bờ bị đứt 

quãng, ảnh của chúng bị 
biến dạng nhiều khi xảy ra 
mưa… Do vậy, cần quan 
sát thận trọng hình dạng, 
tốc độ, hướng chuyển 
động của các tín hiệu trên 
màn hình. Nếu thấy một 
hay một đám tín hiệu 
chuyển động với tốc độ 
khá cao theo một hướng 
thì có thể phán đoán đó là 
tín hiệu của mây mưa. Các 
mục tiêu bờ có thể quan 
sát phân biệt bằng cách 
quan sát phương vị của 
chúng. Để hạn chế ảnh 
hưởng của mây mưa lên 
tín hiệu radar, ta có thể 
làm giảm tầm xa và chỉnh 
nút khử nhiễu mưa.
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những Tín hiệu giả 
Trên màn hình radar
Ảnh hưởng do phản xạ 
nhiều lần 
     Khi tàu đi gần các 
mục tiêu lớn, phản xạ 
sóng tốt thì sóng phản 
xạ qua lại giữa mục tiêu 
và tàu nhiều lần dẫn tới 
ngoài ảnh thật ra, ta còn 
có một hoặc nhiều ảnh 
ảo nằm phía sau ảnh 
thật. Đặc điểm của ảnh 
này là cách xa tâm dần 
và nhỏ dần, ảnh thật 
nằm gần tâm nhất và 
lớn nhất. Các ảnh này 
cùng nằm trên cùng một 
hướng và cách đều nhau. 
Tín hiệu phản xạ nhiều 
lần có thể được giảm 
và thường được loại bỏ 
bằng cách giảm “GAIN” 
hoặc chỉnh đúng “SEA”.

Ảnh ảo do búp phát phụ 
     Mỗi khi khối quét 
quay, một vài năng 
lượng sẽ bức xạ ra khỏi 
giới hạn của búp phát 
và được gọi là búp phát 
phụ. Nếu có nhiều mục 
tiêu xuất hiện ở nơi mà 
búp phát chính cũng 
như búp phát phụ phát 
hiện được nó, các tín 
hiệu do búp phát phụ 
gây nên sẽ xuất hiện ở 
hai bên ảnh thật ở cùng 
một khoảng cách tới 
tàu. Các búp phát phụ 
thường chỉ ảnh hưởng 
ở khoảng cách ngắn và 
các mục tiêu cho sóng 
phản xạ mạnh. Ta có 
thể giảm chúng bằng 
cách giảm cẩn thận 
“GAIN” hoặc chỉnh 
thích hợp “SEA”.

Ảnh ảo do phản xạ thứ cấp
     Nếu gặp những mục tiêu 
phản xạ tốt như đê chắn 
cầu,… thì sóng từ radar 
đập vào các mục tiêu đó rồi 
phản xạ tới mục tiêu khác, 
rồi lại phản xạ về mục tiêu 
một, sau đó mới phản xạ 
về anten. Như vậy, tín hiệu 
phản xạ sau khi phản hồi 
từ mục tiêu trở về anten 
bằng con đường gián tiếp. 
Khi đó, trên màn hình xuất 
hiện ảnh của mục tiêu thứ 
hai, có cùng hướng với bề 
mặt phản xạ và có khoảng 
cách tới tàu khác với tín 
hiệu phản xạ trực tiếp, 
các bề mặt phản xạ với 
khoảng cách từ mục tiêu 
tới bề mặt này. Ảnh ảo này 
không xác định, khi vị trí 
của tàu ta và mục tiêu thay 
đổi thì ảnh này sẽ mất.

Ảnh ảo do nhiễu giao thoa 
     Nếu tàu đi gần tàu khác 
mà trên tàu đó có radar 
hoạt động cùng tần số với 
radar thì sẽ có nhiễu. Đó 
là những đường cong đứt 
nét chạy từ tâm ra biên 
màn hình. Để khử nhiễu 
trên, ta sử dụng nút IR.

Ảnh của mây 
     Trong vùng thời tiết xấu, 
có nhiều mây thấp, khi 
bật radar trên màn hình 
ta cũng bắt được ảnh của 
chúng, bởi vì chùm búp 
phát phụ cũng chụp vào các 
đám mây và các đám mây 
này phản xạ sóng radar về 
anten. Ảnh của chúng là 
những đám sáng trôi bồng 
bềnh cố định. Để giảm ảnh 
hưởng do mây gây ra, ta 
giảm thang tầm xa.
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những phương 
pháp cơ bản nhận 
dạng và phÂn biệT 
mục Tiêu Trên màn 
hình radar
Phương pháp 1
     Khi tàu chạy ven bờ hay 
nhập bờ ở những vùng bờ 
biển không có nét gì nổi 
bật, khó nhận dạng, có 
thể dùng phương pháp sau 
đây: đo cự ly và phương 
vị của một số sóng dội 
trên màn hình radar, chọn 
những điểm có những nét 
đặc biệt, dùng loại giấy 
bóng mờ, lấy một điểm 
nào đó trên giấy bóng 
mờ làm vị trí tàu vẽ các 
đường phương vị của 
các sóng dội đó, đồng 
thời lấy khoảng cách của 
chúng theo thước tỉ lệ hải 
đồ, đánh dấu vị trí của 
từng sóng dội. Sau đó đặt 
tờ giấy bóng lên hải đồ 
gần vị trí suy tính của 
tàu, điều chỉnh tờ giấy 
tìm các mục tiêu tương 
ứng trên hải đồ .

  

Phương pháp 2
     Có thể sử dụng các 
vạch chuẩn song song (ở 
một radar các vạch chuẩn 
song song này được kẻ 
trên một đĩa mica trong 
suốt, đặt trên màn hình 
và có thể quay được) để 
xác định hướng tương 
đối giữa các sóng dội mục 
tiêu bằng cách đặt đường 
chuẩn này trùng hoặc 
song song với đường nối 
giữa 2 sóng dội và đọc 
hướng trên vạch chuẩn 
qua tâm màn hình. Xác 
định khoảng cách giữa 2 
mục tiêu bằng cách đặt 
các đường chuẩn vuông 
góc với đường nối dài của 
2 sóng dội xem khoảng 
cách của 2 sóng dội đi 
qua bao nhiêu vạch chuẩn 
(khoảng cách của 2 vạch 

chuẩn bằng khoảng cách 
giữa 2 vòng cự ly cố định 
trong mỗi thang tầm xa) 
để tính ra khoảng cách. 
Có phương vị tương đối 
và khoảng cách giữa một 
số mục tiêu ta có thể so 
sánh trên hải đồ để tìm 
các mục tiêu tương ứng.

 

     Sử dụng radar hàng 
hải khi dẫn tàu đi trong 
luồng thủy hẹp, tầm nhìn 
hạn chế luôn là giải pháp 
đảm bảo an toàn và hiệu 
quả nhất. Để khai thác 
radar một cách hiệu quả 
đòi hỏi người sử dụng 
ngoài kiến thức chuyên 
môn thì phải có kinh 
nghiệm thực tế. Do đó 

người sĩ quan hàng hải 
cần không ngừng tích 
lũy kinh nghiệm qua mỗi 
chuyến hành trình trên 
biển. Bên cạnh đó, để 
nâng cao an toàn hàng 
hải khi dẫn tàu bằng 
radar thì các cơ quan Bảo 
đảm an toàn hàng hải cần 
bố trí các mục tiêu nhân 
tạo ở những nơi quan 
trọng, phục vụ cho công 
tác dẫn tàu (Các hải đăng 
radar hoạt động tự động; 
remark,  racon, mục tiêu 
thụ động) và xây dựng 
các chập tiêu radar. Việc 
làm này sẽ khắc phục các 
hiện tượng trên của radar 
cũng như tăng cường khả 
năng phát hiện của radar 
đối với mục tiêu. Đồng 
thời, đánh dấu khu vực 
nguy hiểm, giúp nhận 
dạng mục tiêu và  xác 
định vị trí tàu nhanh 
chóng, dễ dàng, chính 
xác, phục vụ cho việc dẫn 
tàu vào cảng, luồng đảm 
bảo an toàn 
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azzam
siêu du thuyền nhanh nhất thế giới

Quốc khánh



công nghệ Tàu biển
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không chỉ lớn nhấT Thế giới, 
azzam có lẽ còn là siêu du 

Thuyền nhanh nhấT Thế giới 
khi đạT Tới vận Tốc “chóng 

mặT” 31,5 hải lý/giờ. với Tốc độ 
này, azzam có Thể chạy đua 
với Tàu cánh ngầm cao Tốc 

dù đồ sộ gấp bội.
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Xưa nay, nhắc 
tới du thuyền, 
người ta nghĩ 
ngay tới “chiến 

hạm” Eclipse của tỉ phú 
Nga Roman Abramovich. 
Chiếc siêu du thuyền 
mang tên một hiện tượng 
kỳ thú của thiên nhiên 
(Nhật Thực) này có giá 
vào khoảng 200 triệu 
bảng, dài 550 feet (tương 
đương gần 170 m), thiết 
kế như một khách sạn 
nổi trên biển và được 
trang bị cả hệ thống 
phòng thủ tên lửa...
     Theo công bố hồi năm 
2012 của tạp chí danh 
tiếng Forbes, Eclipse chính 
là chiếc siêu du thuyền 
tư nhân có giá “khủng” 
nhất và cũng đứng nhất 
cả về độ dài, trang thiết bị 
nội thất, sự tiện nghi lẫn 

tốc độ di chuyển. Eclipse 
tượng trưng cho quyền lực 
cũng như sự giàu có của 
Abramovich.
     Tuy nhiên, du thuyền 
của ông chủ Chelsea 
giờ phải chào thua một 
siêu du thuyền mới xuất 
hiện. Đó chính là Azzam, 
do nhà máy đóng tàu 
Lurssen (Đức) chế tạo. 
Nhà thiết kế lừng danh 
Ristophe Leoni chịu 
trách nhiệm về phần 
nội thất của Azzam với 
cảm hứng từ phong cách 
Pháp đầu thế kỷ 19. Ngay 
khi ra mắt, nó đã khiến 
những người có mặt phải 
trầm trồ. Cần biết rằng, 
về tất cả các hạng mục, 
Azzam đều vượt trội so 
với Eclipse.
     Theo tiết lộ, trị giá 
của Azzam vào khoảng 

400 triệu bảng (gấp đôi 
Eclipse), dài 590 feet (180 
mét) và cao 57 feet (17,37 
mét). Nếu đứng gần, người 
ta trông nó chẳng khác gì 
một khách sạn “5 sao” cao 
tới 7 tầng và có diện tích 
bằng nửa SVĐ bóng đá.
     Ngoài sự “khủng bố” 
về độ lớn, Azzam còn sở 
hữu tốc độ siêu nhanh. 
Hệ thống 94.000 mã lực 
giúp nó có thể đạt tốc độ 
60km/ giờ. Và tất nhiên, 
nó cũng không thể thiếu 
được hệ thống phòng 
thủ tên lửa và cảnh báo 
khủng bố từ xa.
     Vậy ai là chủ nhân 
của Azzam? Người này 
quyền lực và sự giàu có 
còn hơn ông chủ Chel-
sea: Alwaleed Bin Talal 
Alsaud, hoàng tử của 
Ả-rập Saudi.
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     Theo tạp chí Forbes, 
Bin Talal Alsaud sở hữu 
số tài sản ước tính lên tới 
12 tỉ USD và quan trọng 
hơn, ông cũng là một 
người rất chịu chơi và rất 
thích những thứ xa xỉ.
Trong những năm gần 
đây, Trung Đông đã 
vươn lên trở thành trung 
tâm về du thuyền trên 
thế giới. Những triển lãm 
và bến đậu du thuyền 
ngày càng xuất hiện 
nhiều hơn những chiếc 
siêu du thuyền của giới 
nhà giàu Trung Đông. 
Với việc Azzam soán 
ngôi vị du thuyền lớn 
nhất thế giới của Eclipse, 
góp thêm một bằng 
chứng về nhận định này.
     Sau khi hạ thủy, siêu 
du thuyền Azzam được 
đưa ra biển Bắc để chạy 
thử. Và kết quả thử 
nghiệm về vận tốc đã 

khiến tất cả mọi người 
phải “choáng váng” khi 
du thuyền dài tới 180m 
và nặng tới 18.000 tấn 
này có thể đạt đến vận 
tốc 31,5 hải lý/giờ, tương 
đương 58,3 km/h. 
     Với vận tốc này, 
Azzam được xếp vào 
hàng du thuyền có vận 
tốc nhanh nhất thế giới, 
nếu không muốn nói là số 
1 trong nhóm du thuyền 
có chiều dài trên 91m.
     Tuy nhiên đây vẫn 
chưa phải vận tốc tối đa 
mà Azzam có thể đạt 
được. “Du thuyền này có 
thể dễ dàng đạt vận tốc 
trên 32 hải lý/giờ khi ở 
vùng nước sâu hơn”, một 
lãnh đạo dự án đóng tàu 
Azzam tiết lộ. Trong buổi 
chạy thử, du thuyền này 
mới chỉ được đưa đến 
vùng biển nông, với độ 
sâu khoảng 20m.

     Chính “nội lực” thâm 
hậu này đã giúp Azzam 
nhanh hơn khoảng 30% so 
với các du thuyền có cùng 
kích thước. Ngay cả du 
thuyền Eclipse của tỷ phú 
Nga Roman Abramovich 
cũng chỉ có thể đạt vận tốc 
tối đa 22 hải lý/giờ dù chiều 
dài chỉ hơn 163m. Rising 
Sun, siêu du thuyền dài 
138 m từng thuộc sở hữu 
của tỷ phú Mỹ Larry El-
lison cũng phải chào thua 
Azzam khi chỉ đạt vận tốc 
tối đa 28 hải lý/giờ.
     Tất nhiên có những 
du thuyền khác có vận 
tốc cao hơn Azzam. 
Chiếc “The World is Not 
Enough”, dài 42,7 m 
do hãng John Staluppi 
sản xuất có thể đạt vật 
tốc tới 70 hải lý/giờ. Tuy 
nhiên kích thước của nó 
rõ ràng chưa bằng một 
phần tư của Azzam 
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nhiếp ảnh gia pháp eTienne 
bossoT đã sống ở việT nam 6 năm 
và mở mộT gallery ảnh ở khu đô 
Thị cổ hội an. ông đã giới Thiệu 
nhiều bức ảnh đẹp về di sản Thế 
giới này với bạn bè quốc Tế qua 
đó góp phần quảng bá “vẻ đẹp 
bấT Tận” của mảnh đấT và con 
người việT nam..

hội an đẹp lạ
qua ống kính nhiếp ảnh gia pháp

  etienne Bossot
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Con người Hội An qua ống kính của Etienne Bossot. 
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Một góc đời thường Hội An.
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Cuốn theo
                                                  chiều gió

Thoải mái, Trẻ Trung, nhiều họa TiếT và biến Tấu ngẫu hứng, 
những chiếc đầm maxi là lựa chọn yêu Thích của nhiều cô gái 
mỗi khi đi biển hay dạo phố, để có Thể đắm mình vào Thiên nhiên, 

Tận hưởng cảm giác bồng bềnh cuốn Theo chiều gió. 

  nGọc nAm (st)
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người hà lan bay

bắT đầu lưu Truyền Từ Thế kỷ 17 nhưng mãi cho đến Tận 
ngày nay, câu chuyện về “người hà lan bay” và con Tàu 

ThoắT ẩn ThoắT hiện Trên đại dương vẫn luôn là mộT bí ẩn 
lớn với những người đi biển và cả với các nhà nghiên cứu 

khoa học Trên khắp Thế giới. lAn hạnh
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Từ huyền Thoại...
     Huyền thoại về “người Hà 
Lan bay” đã có từ lâu. Một 
số người cho rằng huyền 
thoại này bắt nguồn từ một 
sự kiện có thực. Họ cho biết 
tên của vị thuyền trưởng 
đó là Vanderdecken, Van 
Demien, Van Straaten hoặc 
Van der Decken. Vào năm 
1641, vị thuyền trưởng người 
Hà Lan quyết định thành 
lập một công ty tên là Đông 
Ấn tại mũi Hảo Vọng. Trên 
đường trở về, ông đã gặp bão 
cách mũi Hảo Vọng không 
xa, con tàu bị xé thành từng 
mảnh, toàn bộ thủy thủ và 
thuyền trưởng tử nạn. Trước 
khi bị cơn sóng khổng lồ 
vùi xuống biển, viên thuyền 
trưởng người Hà Lan đã hét 
lên một lời nguyền át cả gió 
bão: “Ta sẽ còn đi quanh 
vùng biển này cho tới ngày 
tận thế!”. 
     Cũng có chuyện kể 
rằng, vị thuyền trưởng tài 
ba người Hà Lan này đã 
được thông báo sẽ có một 
cơn bão biển xuất hiện tại 
khu vực mũi Hảo Vọng. 
Thế nhưng, mặc cho sự 
kinh hãi của hành khách, 
mặc cho gió biển gào thét 
xé nát cột buồm, sóng đập 
gãy thành tàu, viên thuyền 
trưởng vẫn nhất quyết giữ 
vững hải trình. Một số thủy 
thủ và hành khách quá sợ 
hãi và quyết tâm nổi dậy 

để chuyển hướng tàu vào 
bờ, nhưng viên thuyền 
trưởng đã nhanh chóng 
đánh gục thủ lĩnh cuộc nổi 
dậy và ném xác hắn xuống 
biển, miệng không ngừng 
nguyền rủa... Vào đúng lúc 
xác kẻ xấu số chạm mặt 
nước, thì “Rắc!” con tàu 
đã bị bão biển nghiền nát. 
Viên thuyển trưởng gào lên 
trong điên dại: “Ta thề bán 
linh hồn cho quỷ dữ nếu 
sống qua cơn bão này!”.  
Người đi biển tin rằng con 
tàu ma của “người Hà Lan 
bay” lướt đi không cần gió. 
Nó trông rất giản dị và đột 
ngột xuất hiện trước các 
thuyền khác, ra dấu hiệu 
chỉ đường rồi đột ngột biến 
mất để con thuyền đi theo 
mắc phải những lạch cạn. 
Có nhiều người thề sống 
thề chết là họ đã từng trông 
thấy con tàu ma, thậm chí 
nhìn thấy cả “người Hà 
Lan bay”. Họ nói bóng ma 
huyền thoại này luôn để 
đầu trần, mặt mũi rầu rĩ, 
bàn tay ông đang bấu lấy 
bánh lái trên boong tàu 
và cầu xin Thượng đế tha 
cho ông ta tội bất kính. 
Huyền bí hơn, người ta còn 
nói rằng toàn bộ thủy thủ 
đoàn của “người Hà Lan 
bay” là những bộ xương di 
động đang cần mẫn làm 
việc. Phải chăng đó là chỉ là 
huyền thoại?
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...đến những ghi chép
     Câu chuyện “người 
Hà Lan bay” kích thích 
mạnh mẽ sự tò mò của 
mọi người, nhưng nó 
thực tế hơn nhiều so với 
hình ảnh sinh ra từ trí 
tưởng tượng của một số 
nhà văn. “Con tàu ma” đã 
nhiều lần được ghi nhận 
ngay cả trong thế kỷ 20.
     Một trong những ghi 
chép đầu tiên về “người 
Hà Lan bay” và con tàu 
của ông ta đã được một 
thuyền trưởng người 
Anh ghi lại vào năm 1835 
tại bờ biển phía Nam 
châu Phi. Toàn bộ thủy 
thủ trên tàu Anh quốc 
khi tránh bão bỗng thấy 
một con tàu nhẹ nhàng 
lướt trên những con sóng 
đang gào thét dữ dội. 
Nó hướng thẳng về phía 
con tàu của người Anh 
và khi tất cả mọi người 
nghĩ rằng hai con tàu sẽ 
đâm vào nhau thì con tàu 
ma... biến mất.

     Ngày 11/7/1881, tàu 
H.M.S Bacchante thuộc 
Hạm đội hải quân Hoàng 
gia Anh đang đi qua cực 
Nam châu Phi thì thấy con 
tàu của “người Hà Lan 
bay”. Một sĩ quan trên tàu 
chính là vua George V sau 
này - đã ghi lại lời kể của 
viên hoa tiêu khi anh ta 
nhìn thấy tàu “người Hà 
Lan bay” trong đêm tối: 
“Tôi thấy con tàu sáng rực 
một màu đỏ, nó đứng im 
lìm trong sóng biển rất 
mạnh”. Sau đó vài ngày, 
viên hoa tiêu xấu số đã té 
từ cột buồm xuống biển. 
     Vào một ngày tháng 
3/1939, rất nhiều người 
ở dọc bờ biển phía Nam 
châu Phi đã nhìn thấy 
“con tàu ma”. Con tàu có 
vóc dáng kiến trúc của thế 
kỷ 17, được ghi nhận ở Báo 
cáo thường niên của Thực 
dân Anh tại Nam Phi lúc 
đó: “Giữa lúc trời lặng 
sóng, con thuyền bỗng đột 
ngột xuất hiện ở bãi biển 

Glencairn. Mặc cho mọi 
người chỉ trỏ bàn tán về 
xuất xứ của con tàu theo 
kiểu cổ, một lúc sau con 
tàu bỗng dần tan biến một 
cách đầy bí hiểm như sự 
xuất hiện lạ lùng của nó”. 
     Ghi nhận cuối cùng 
về con tàu của “người Hà 
Lan bay” là vào năm 1942, 
tại Cape Town - Nam Phi. 
Bốn nhân chứng cho biết 
họ đã nhìn thấy con tàu 
cổ đi vào vịnh Table và... 
biến mất. Vẫn còn nhiều 
ghi chép nữa liên quan 
đến con tàu của “người 
Hà Lan bay” như một 
hạm đội tàu ngầm của 
Đức đã gặp nó giữa tâm 
một cơn bão giữ dội ở 
vùng biển châu Phi trong 
Thế chiến II. Tuy nhiên, 
những ghi chép đó không 
ghi cụ thể thời gian và địa 
điểm con tàu xuất hiện. 
Con tàu của “người Hà 
Lan bay” vẫn đang được 
che phủ bởi một màn 
sương biển bí ẩn.



Khám phá đại dương

10 - 2014 | biển | 55

...và Trở lại với 
huyền Thoại 
     Cho đến tận bây giờ 
vẫn chưa ai có thể đưa ra 
được một lý giải thuyết 
phục về  “người Hà Lan 
bay” và con tàu bí ẩn giữa 
đại dương. 
     Trước đây, có một vị 
thuyền trưởng đầy kinh 
nghiệm từng giải thích 
cho các thủy thủ của ông 
rằng điều kỳ lạ này được 
tạo ra bởi sự phản chiếu 
bên dưới của một số con 
tàu lúc đang di chuyển 
trên mặt nước, nhưng 
ở khoảng cách xa, nên 
không thể nhìn thấy nó.
Với những điều kiện 

nhất định, ông nói, 
chẳng hạn khi tia nắng 
mặt trời có thể tạo ra 
một hình ảnh hoàn hảo 
của các vật thể trong 
không khí, ta sẽ nhìn 
thấy hình ảnh giống như 
nhìn qua gương hoặc 
nước. Nhưng nói chung, 
chúng không thể ở vào 
tư thế thẳng đứng, như 
trong trường hợp của 
con tàu này, và sẽ đảo 
ngược hướng xuống 
phía dưới. Sự xuất hiện 
như vậy trong không khí 
được gọi là ảo ảnh.
     Gần đây, các nhà khoa 
học cũng đề xuất nhận 
định liên quan đến một 

hiệu ứng được gọi là hiệu 
ứng bóng mờ (looming), 
xảy ra khi ánh sáng bị bẻ 
cong qua các chỉ số khúc 
xạ khác nhau. Điều này 
có thể khiến cho chúng ta 
có cảm giác con tàu đang 
lơ lửng trong không khí, 
ở phía đường chân trời. 
     Tuy nhiên, giả thiết 
vẫn chỉ là giả thiết. Và 
thế là, truyền thuyết về 
con tàu  “người Hà Lan 
bay” này cứ tiếp tục được 
“thêu dệt” trong tâm trí 
nhiều người rồi trở thành 
các tác phẩm điện ảnh 
kinh điển như những gì 
bộ phim “Cướp biển vùng 
Ca-ri-bê” từng thể hiện 

Khám phá đại dương
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ninh chữ
nơi thiên nhiên vẫy gọi

được xếp vào danh sách 1 Trong 9 bãi 
biển đẹp và hoang sơ nhấT việT nam, 

ninh chữ ngày càng Thu húT nhiều du 
khách Trong nước và quốc Tế.

mỹ trinh
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bãi biển hoang sơ
     Bãi biển Ninh Chữ 
thuộc thôn Bình Sơn, 
xã Ninh Hải, tỉnh Ninh 
Thuận, nằm cách TP. 
Phan Rang – Tháp Chàm 
khoảng 5 – 6km. Nơi 
đây vẫn giữ được nét đẹp 
hoang sơ, thuần khiết 
vốn có của nó, bất chấp 
có thêm nhiều khu resort 
xuất hiện. Cát biển chạy 
dài theo hình cánh cung 
dài đến 10km khiến du 
khách không khỏi trầm 
trồ trước vẻ đẹp này. Biển 
Ninh Chữ không có sóng 
lớn mà gợn lăn tăn, nhẹ 

nhàng. Dù vào dịp lễ Tết, 
du khách cũng không 
phải chen chân để tắm 
biển. Rừng dương bao 
quanh bãi biển là một địa 
điểm lý tưởng để nghỉ 
ngơi khi trời nóng bức. 
Rừng dương cũng tạo 
nên vẻ đẹp độc đáo của 
biển Ninh Chữ. 
     Khu vực lân cận biển 
Ninh Chữ lại có nhiều 
ngọn núi đá đẹp. Những 
núi Đá Chồng, núi Tân 
An, núi Cà Đú… nhấp 
nhô bởi nhiều tảng, 
tầng xen kẽ tạo nên hình 
thù kỳ quái, kích thích 

trí tưởng tượng của du 
khách. Nhìn những tảng 
đá đứng cheo leo, nhiều 
người dễ dàng liên tưởng 
tới trò chơi xếp đá của 
những gã khổng lồ. Đặc 
biệt, ở thôn Tri Thủy, 
cách không xa Ninh Chữ, 
núi và biển nằm cạnh 
nhau. Những đá núi 
chồng lên nhau xen lẫn 
cây cối um tùm như hòn 
non bộ khổng lồ, dễ dàng 
thu hút du khách. Ngoài 
ra, những vườn nho trĩu 
quả hai bên đường cũng 
là lý do khiến du khách 
phải dừng chân.

du lịch & Ẩm ThỰc
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resorT ThÂn Thiện
     Ở Ninh Chữ, nhiều 
khu resort lớn nhỏ 
xuất hiện để phục vụ 
nhu cầu tham quan, du 
lịch, nghỉ ngơi của du 
khách. Nhưng không 
như các điểm đến khác, 
nơi các resort thường 
biệt lập, ở Ninh Chữ, 
cứ 3 – 4 resort sẽ có 
một con đường nối từ 
đường Yên Ninh xuống 
tận bãi biển. Du khách 
hoàn toàn có thể đi bộ 

suốt chiều dài bãi biển 
mà không gặp rào cản 
nào. Trên bãi biển quy 
hoạch rõ từng khu vực 
bán hàng, vui chơi… để 
không ảnh hưởng đến 
vẻ đẹp hoang sơ của 
bãi biển. Hàng quán 
đều nằm ngoài bờ cát 
của bãi biển. Khi tắm, 
du khách có thể chọn 
bất cứ chỗ nào mình 
thích mà không cần 
phải thuê ghế bố hay 
tốn phí bãi biển. Thậm 

chí, du khách có thể bày 
tiệc trên bãi biển thuộc 
quyền quản lý của bất 
cứ resort nào. Chỉ cần, 
sau khi tan tiệc, bãi biển 
được trả lại sự sạch sẽ. 
Hầu hết, các khu resort 
đều thiết kế cửa sổ đúng 
hướng mặt trời mọc 
buổi sáng để du khách 
có thể tận hưởng vẻ đẹp 
của ánh mắt trời buổi 
sáng ngay trên giường 
mà không nhất thiết 
phải đi xuống biển 
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Ireland
hòn đảo ngọc bích

ireland được mệnh danh 
như “hòn đảo ngọc bích” bởi 

màu xanh lục nổi bậT của 
những bãi biển Trải dài và 

những vùng đồng quê xanh 
Tươi TuyệT đẹp. mộT quốc đảo 

Thanh bình, Thơ mộng với 
những con người vô cùng 

Thân Thiện và mộT nền văn hóa 
lâu đời, đặc sắc.

lAn oAnh

Từng là một trong 
những nước nghèo 
nhất Châu Âu, 
Ireland đã vươn lên 

trở thành một quốc gia phát 
triển,. Quốc đảo xinh đẹp với 
nền văn hóa lâu đời, độc đáo 
này là một trong những điểm 
du lịch không nên bỏ qua 
trong đời. Hãy khám phá 10 lý 
do khiến bạn muốn đặt chân 
đến Ireland ngay khi có thể.

du lịch & Ẩm ThỰc
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lÂu đài ở Khắp nơi
     Dường như không có 
gì gợi nhớ về lịch sử lâu 
đời tốt hơn là các lâu đài. 
Ireland có nhiều lâu đài 
đến nỗi mà người ta nói 
vui rằng quốc đảo này có 
thể xuất khẩu chúng tới 
các nước không có lâu đài.
     Có khoảng hơn 340 
lâu đài ở Ireland. Đó là 
một con số khó tin nếu 

nhìn vào lịch sử đầy biến 
động của quốc đảo này. 
Các lâu đài được xây 
dựng bởi người Ireland, 
người Anh và người 
Scotland trải dài theo 
suốt các cuộc xung đột.
     Một số lâu đài bạn 
chắc chắn nên đến thăm 
khi tới Ireland là lâu đài 
Cahir, Blarney và Kilken-
ny. Đây là những di tích 

lịch sử được đến thăm 
nhiều nhất ở Ireland.
     Nếu thời thơ ấu bạn 
luôn mơ về những lâu đài 
trong truyện cổ tích thì 
Ireland chính là vùng đất 
tuyệt vời để bạn biến giấc 
mơ thành hiện thực. Bạn 
có thể dành trọn một 
chuyến đi chỉ để thăm 
những tòa lâu đài tráng 
lệ ở Ireland.
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quần đảo aran
     Quần đảo Aran là 
một nhóm ba hòn đảo 
Inishmore, Inishmann 
và Inisheer tọa lạc ở cửa 
vịnh Galway, phía Tây 
bờ biển Ireland. Quần 
đảo này có khí hậu ôn 
hòa và cảnh quan thiên 
nhiên tuyệt đẹp. Đây là 
một trong những địa 
điểm du lịch hút khách 
nhất của Ireland.

     Du khách thường 
đến đây vào mùa hè. 
Trên quần đảo có nhiều 
pháo đài kì vĩ như Dún 
Aengus – một pháo đài 
có từ thời đồ sắt, Dún 
Dúchathair – pháo đài 
đen. Ngoài ra, ở quần 
đảo Aran còn có một 
giếng thiêng mà ai đến 
đây cũng phải ghé thăm 
mang tên Teampall an 
Cheathrair.

     Một trải nghiệm thú vị 
cho bạn khi đến Aran là 
du lịch bằng xe đạp. Bạn 
có thể thuê một chiếc xe 
đạp để vừa dạo chơi vừa 
tận hưởng bức tranh thiên 
nhiên tuyệt đẹp với những 
thung lũng thơ mộng, 
những vách đá hùng vĩ 
và chinh phục những con 
đường mòn trên đảo. Nơi 
đây xứng đáng là một thiên 
đường cho kì nghỉ của bạn.
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Thành phố galway
     Galway được mệnh 
danh là “viên đá quý” 
của Ireland, thuộc địa 
phận tỉnh Connacht, 
phía Tây quốc đảo. 
Nó nằm bên bờ sông 
Corrbid giữa Lough 
Corrib và vịnh Galway 
xinh đẹp.

     Galway có những 
món ăn tuyệt vời, 
người dân thân thiện. 
Cuộc sống về đêm ở 
đây vô cùng nhộn nhịp 
với sự đông đúc của 
không chỉ người dân 
Ireland mà còn có các 
du khách từ Châu Âu 
và Địa Trung Hải.

     Quán rượu King’s 
Head có lịch sử 800 năm 
là một trong những điểm 
đến sôi động nhất ở 
thành phố này. Galway 
thực sự là thành phố hội 
tụ tất cả những nét văn 
hóa đặc sắc và những 
điểm đến hấp dẫn nhất 
của Tây Ireland.
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đường vành đai 
ring of Kerry 
     Cung đường vành đai 
Ring of Kerry ở bán đảo 
Iveragh, Ireland được 
mệnh danh là một trong 
những tuyến đường 
đáng sợ nhất thế giới bởi 
cảnh quan thiên nhiên 

tuyệt đẹp hai bên đường 
có thể sẽ khiến bạn xao 
nhãng tay lái.
     Ring of Kerry nổi 
tiếng với cảnh quan lạ 
thường của cây dương 
xỉ rừng và thác nước. 
Bên cạnh đó ở đây còn 
có con đường mòn 

Kerry, con đường đi bộ 
dài nhất Ireland. Men 
theo con đường này 
theo chiều ngược kim 
đồng hồ, du khách sẽ 
có dịp ghé qua những 
ngôi làng hẻo lánh bị bỏ 
hoang với khung cảnh 
cực kỳ ấn tượng.

10 - 2014 | biển | 65



66 | biển | 10 - 2014

vách đá moher 
     Có lẽ một trong những 
biểu tượng của Ireland 
chính là vách đá Moher. 
Vách đá có độ cao 120m 
tới 214m, với cảnh quan kì 
vĩ. Những ngày mờ sương 
không thể phân biệt ranh 
giới giữa trời và đất, còn 
khi trời trong xanh, khung 
cảnh ngoạn mục như chiếc 
cầu thang khổng lồ bắc 

lên tận chân trời. Vách đá 
ngoạn mục này thu hút 
hàng triệu lượt khách du 
lịch mỗi năm. 
     Ở đây, còn có một tháp 
canh mang tên O’Brien. 
Khi lên đỉnh ngọn tháp, 
bạn có thể ngắm nhìn toàn 
cảnh 3600 vách đá Moher. 
Đến với Moher bạn có 
cảm giác như mình đang 
đi tới chân trời góc bể vậy.
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các lễ hội 
     Ireland có rất nhiều 
các lễ hội đặc sắc thể hiện 
cho nền văn hóa lâu đời 
của đất nước này. 
     Ở Galway, có lễ hội 
quốc tế Galway Oyster 
(Lễ hội hàu) diễn ra vào 
tuần cuối cùng của tháng 
9 hàng năm, tháng đầu 
tiên của mùa hàu. Ra 
đời năm 1954 từ ý tưởng 
của một khách sạn, lễ 
hội hàu nhanh chóng 
trở thành sự kiện độc 
đáo của thành phố. Năm 
1987, Galway Oyster 
được nhắc đến trong sách 
hướng dẫn du lịch là một 
trong bảy lễ hội tốt nhất 
châu Âu. Đến năm 2000, 
tờ Sunday Times bình 
chọn lễ hội hàu Galway 
là một trong mười hai lễ 
hội lớn nhất trên trái đất. 
Hiện tại, trung bình mỗi 
năm lễ hội thu hút tới 

30.000 du khách từ khắp 
nơi trên thế giới. Đến 
đây, bạn sẽ tha hồ thưởng 
thức những món hàu 
tươi ngon, hấp dẫn nhất, 
chứng kiến hoặc tham dự 
cuộc thi vô địch ăn hàu, 
lóc vỏ hàu nhanh nhất, 
xem các cuộc tranh tài 
tại giải vô địch hàu Ire-
land, giải vô địch hàu thế 
giới và đặc biệt là cuộc 
thi hoa hậu Miss Oyster 
Pearl cực kỳ thú vị.  
     Và một trong những lễ 
hội được chờ đợi nhất ở 
Ireland là Puck Fair (Hội 
chợ dê) ở Killogrlin diễn 
ra vào trung tuần tháng 
8. Nó bắt nguồn từ một 
truyền thuyết của người 
dân làng Killogrlin. Một 
chú dê đã báo hiệu cho 
dân làng khi kẻ thù sắp 
đến và từ đó hàng năm 
để kỷ niệm ngày độc lập 
của làng Killogrlin người 

dân sẽ bắt một chú dê 
về để làm vua của lễ hội. 
Đến với Puck Fair, bạn 
sẽ được đắm mình vào 
không gian văn hóa đậm 
chất Ireland, ca hát, nhảy 
múa và uống những loại 
bia ngon nhất. Lễ duyệt 
binh, trình diễn đường 
phố, pháo hoa sẽ diễn ra 
suốt ngày đêm trong 3 
ngày lễ hội.
     Mùa lễ Thánh Patrick 
diễn ra tưng bừng ở rất 
nhiều thị trấn trên khắp 
Ireland hay  lễ hội dành 
cho những người yêu 
thích văn chương Dublin 
Writers Festival diễn ra ở 
thủ đô Dublin, một trong 
năm Thành phố văn học 
của UNESCO cũng là 
nét văn hóa đặc sắc của 
quốc đảo. Bạn đừng bỏ 
lỡ cơ hội trải nghiệm 
những lễ hội tuyệt vời 
này khi đến Ireland.
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quán rượu
     Người ta có thể dễ 
dàng nhận ra rằng nơi 
thể hiện rõ nhất văn 
hóa Ireland ngày nay là 
quán rượu. Đây là nơi 
mà tất cả mọi người giao 
lưu, thưởng thức những 
thức uống đặc sản của 
địa phương và trải lòng 
ra với những người bạn 
cũ hay thậm chí là với 
những người hoàn toàn 
xa lạ. Từ những quán 
rượu nhỏ ở thị trấn cho 
đến những quán bar ở 
thành phố đều rất nhiệt 
tình và chào đón tất cả 
du khách.

lịch sử và văn hóa
     Ireland là vùng đất có 
lịch sử và nền văn hóa 
lâu đời .Vào thế kỉ thứ 
6 trước công nguyên, 
các bộ lạc người Celt là 
những cư dân đầu tiên 
trên quốc đảo này. Sau 
đó, trải qua nhiều cuộc 
xung đột trong lịch sử, 
nền văn hóa Ireland đã bị 
ảnh hưởng khá nhiều. 
Nhưng người dân 
Ireland ngày nay vẫn là 
con cháu của nền văn 
hóa Celtic. Thậm chí, 
ở trường đại học Trin-
ity College, Dublin vẫn 
lưu giữ cuốn sách Book 

Of Kells, một phần di 
sản đáng kinh ngạc của 
Ireland được viết bởi các 
nhà sư người Celt vào 
thế kỷ thứ 9. Các dấu tích 
của nền văn hóa Celtic 
cũng có thể được tìm 
thấy trong các tu viện cổ 
xưa trên tất cả các hòn 
đảo ở Ireland.
     Giống như nhiều nền 
văn hóa hiện đại, văn 
hóa Ireland cũng có các 
lễ hội truyền thống, âm 
nhạc và khiêu vũ đặc biệt 
được người dân ở đây 
ưa chuộng và cũng là nét 
văn hóa mà rất nhiều du 
khách muốn trải nghiệm.

 Quán rượu The King’s Head có lịch sử 800 năm.
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Âm nhạc ireland
     Người dân Ireland 
có niềm đam mê bất tận 
với âm nhạc. Âm nhạc 
mang đến cho họ năng 
lượng và tình yêu cuộc 
sống. Quốc đảo này 
cũng có rất nhiều loại 
hình âm nhạc. Bạn có 
thể thường xuyên bắt 
gặp những buổi biểu diễn 
ngẫu hứng trong quán 
rượu bởi đây chính là 
nơi nuôi dưỡng âm nhạc 
truyền thống của Ireland.
     Ireland cũng là quê 
hương của những tài 
năng âm nhạc như nhóm 
nhạc U2, Dubliners, 

Van Morrison, Pogues, 
Damien Rice… Bạn có 
thể thưởng thức nhiều 
phong cách âm nhạc Ire-
land trong các buổi biểu 
diễn trên khắp đất nước 
và trong tất cả các lễ hội. 
Nếu bạn là người yêu âm 
nhạc thì chắc chắn Ire-
land chính là một điểm 
đến tuyệt vời.

người dÂn ireland
     Bạn sẽ khó tìm được 
nơi nào trên thế giới tiếp 
đón người lạ niềm nở 
như người dân Ireland. 
Họ thậm chí còn có thể 
mua đồ uống cho bạn. 

Họ sẽ hỏi bạn đến từ đâu, 
bạn thích đất nước của 
họ ra sao. Họ sẽ cười khi 
bạn cố gắng để phát âm 
các từ Gaelic viết ở khắp 
mọi nơi, sau đó dạy cho 
bạn làm thế nào để đọc 
được những từ đó. Họ sẽ 
uống rượu với bạn, cười 
với bạn, kể cho bạn nghe 
về cuộc sống của họ. Có 
rất nhiều câu chuyện về 
những người đến Ireland 
để tìm kiếm dòng dõi, 
gia đình và người dân 
Ireland đã mở rộng vòng 
tay chào đón họ, đối xử 
với họ như những thành 
viên trong gia đình 



70 | biển | 10 - 2014

đặc sản quảng bình
Dân dã mà đậm đà

quảng bình không chỉ có bờ biển nhậT lệ 
TuyệT đẹp, những hang động có mộT không 
hai như phong nha –  kẻ bàng, Thiên đường 
mà còn hấp dẫn du khách bởi những món 

ăn dân dã mà đậm đà hương vị.

mỹ ý
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bánh xèo quảng hòa 
     Bánh xèo Quảng Hòa 
làm bằng gạo đỏ, hoa văn 
nổi đều, đơn giản nhưng 
phải đủ các món kèm theo: 
Cá chuối, nộm, rau sống, 
bánh đa và nước chấm.

     Đĩa nộm gồm có giá, 
rau két và vừng. Đậu 
đỗ giá làm nộm phải là 
loại đậu đỏ, hạt to. Gạo 
làm bánh xèo là loại lúa 
mành màu đỏ, chỉ xay 
bóc vỏ lúa (còn có tên 

gọi là gạo đỏ, gạo lứt) 
ngâm nước khoảng 5 
tiếng rồi đem xay, dùng 
muôi múc cả nước và 
gạo bỏ vào cối xay từ từ. 
Xay được hai lần cho gạo 
mịn. Xay xong, bỏ một 

ít muối, hành hẹ thái 
nhỏ vào trong thau nước 
bột gạo. Khuôn tráng 
bánh cũng do bàn tay 
người đàn ông Quảng 
Hòa (vùng nam Quảng 
Trạch) làm ra, miệng 

lớn hơn chén ăn cơm 
một chút, thành khuôn 
mỏng, cao khoảng 1,5 
cm, đáy bằng phẳng.
     Bếp làm có thể tráng 
một lúc được nhiều 
khuôn. Bếp thật đỏ lửa 
mới bỏ khuôn lên, khi 
tráng bánh chú ý lửa 
thật đỏ và đều thì bánh 
mới nở dậy, có hình 
hoa văn. Khi khuôn đã 
nóng, dùng môi hay tàu 
chuối tẩm mỡ chà lên 
đáy khuôn rồi múc bột 
gạo tráng lên. Tráng đến 
khuôn thứ ba thì bánh 
khuôn đầu đã chín, cứ 
lần lượt làm như thế.
     Món cá chuối mới 
là lạ mắt nhất. Nguyên 
liệu chính là những quả 
chuối sứ (loại chuối có 
hạt) chưa già nhưng 
cũng không non quá. 
Người ta hái xuống, gọt 
vỏ, ngâm với phèn hoặc 
chanh rồi thái nhỏ. Sau 
đó luộc, uốn thành hình 
thù con tôm, con cá rồi 
lấy từng con cá chuối 
nhúng qua vào chén gia 
vị. Lúc sắp cá lên đĩa, 
có thể rưới thêm một 
ít gia vị có ớt, tỏi. Như 
vậy trong mỗi lát cá đều 
thấm gia vị. Khi ăn, lấy 
bánh xèo cuốn rau sống, 
nộm, cá chuối lại rồi kẹp 
vào bánh đa.
     Bánh xèo ăn ngon 
nhất là lúc vừa tráng 
xong, tráng tới đâu ăn 
tới đó. Cầm miếng bánh 
trên tay, cảm nhận được 
sự nóng hổi của mùi 
thơm gạo lứt thì thật 
tuyệt vời.
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Khoai deo
     Với cái nắng chói 
chang cùng hơi nước từ 
biển thổi vào, đất Quảng 
Bình đã cho ra khá 
nhiều loại khoai ngon 
tuyệt vời mà một trong 
những đặc sản được chế 
biến từ khoai chính là 
khoai deo. Khoai deo 
ngon thường được chế 
biến từ loại khoai lang đỏ 
trồng trên đất thịt, sau 
khi luộc xong sẽ cắt thành 

từng lát và phơi khô 
khoảng 10 đến 12 nắng, 
độ dẻo của lát khoai tùy 
thuộc vào số lần phơi 
nắng ít hay nhiều. Vì 
hình dạng giống như 
củ sâm, lại chứa nhiều 
dưỡng chất nên khoai deo 
được người dân Quảng 
Bình ưu ái đặt cho tên 
“sâm đất”.
     Khoai deo đã trở 
thành món ăn thú vị của 
nhiều tầng lớp – từ bình 

dân lao động đến những 
cô cậu học trò lén giấu 
trong cặp sách mang đến 
lớp và cả những nhân 
viên văn phòng “ngồi 
nhai cho đỡ buồn”. Chầm 
chậm để vị ngọt bùi của 
lát khoai tan chảy nơi 
đầu lưỡi, cái cung cách 
thưởng thức mộc mạc đó 
phần nào thể hiện tâm 
hồn người Quảng Bình: 
từ tốn nhưng có chút 
chịu đựng, kham khổ.
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đẻn biển
     Đẻn biển chính là 
một loài rắn biển, thân 
nhỏ và thon, dài từ 1 - 
2m, có vảy, mình vằn 
da nhám, đầu nhỏ, đuôi 
dẹt. Đẻn biển là loài có 
giá trị cao trong thực 
phẩm cũng như vị thuốc 
chữa bệnh. Đẻn gồm rất 
nhiều loại như đẻn kim, 
đẻn cá, đẻn sọc, đẻn 
bông, đẻn gai. Mỗi loại 
đẻn khi chế biến lại có 
hương thơm và vị ngọt 
khác nhau. Nào là cháo 
đẻn, đẻn hầm sả ớt, đẻn 
bằm xúc bánh đa, chả 
đẻn, đẻn nướng cuốn 
lá lốt và đẻn hầm thuốc 
bắc. Vì thế mà con đẻn 
luôn được du khách 
“thích mê” trước khi 
thưởng thức những món 

khác tại các nhà hàng 
ven bờ Nhật Lệ.
     Tuy được chế biến 
dưới nhiều hình thức 
khác nhau nhưng nức 
tiếng nhất là tiết đẻn và 
ram đẻn. Tiết đẻn (hải 
xà huyết) là thứ mà du 
khách bốn phương tò 
mò muốn thưởng thức 
hơn cả. Người ta thường 
lấy tiết đẻn vừa hứng 
đem pha với rượu, rất 
thơm mà còn chữa được 
bệnh nhức xương. Bạn 
cũng có thể dễ dàng bắt 
gặp những bình rượu 
ngon được trưng bày, 
bên trong là những con 
đẻn được ngâm ít nhất 
3 đến 5 ngày trước đó. 
Hãy một lần nhấm nháp 
hương vị của rượu tiết 
đẻn, bạn sẽ cảm thấy cái 

vị ấm nồng và hơi chát 
hòa lẫn, tạo nên cảm 
giác rất khó quên. 
     Ngoài rượu đẻn thì 
ram cũng là một món 
ngon khó quên. Những 
con đẻn được làm sạch 
sẽ, lấy hết ruột và huyết 
đen trên sống lưng, 
băm thật nhuyễn rồi 
cho gia vị trộn đều. 
Ướp được một lúc cho 
thấm thì đem cuốn lại 
thành từng chiếc ram 
nhỏ, bắc lên chảo chiên 
đều. Khi ấy, bạn sẽ cảm 
nhận một mùi thơm 
bốc lên thật cuốn hút, 
chưa ăn đã thấy thòm 
thèm! Một đĩa ram đẻn 
nóng hổi thơm ngon 
sẽ khiến du khách bốn 
phương muốn ở mãi 
không về.
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cháo canh
     Có lẽ cũng như phở với 
người Hà Nội, cháo canh 
gắn bó với người Quảng 
Bình từ rất lâu đời. Chỉ có 
điều nếu phở thưởng thức 
cả ngày lẫn đêm thì cháo 
canh chỉ bán một buổi. 
Món này cũng không bày 
bán nhan nhản như phở 
Hà Nội bây giờ (từ Bắc 
vào Nam, từ vỉa hè đến 
cửa hiệu) mà được chọn 
lọc bởi những cửa hiệu 
uy tín hay những thực 
khách sành sỏi.
     Giống như tính cách 
người Quảng Bình mộc 

mạc, chân chất, về hình 
thức cháo canh không 
đẹp mắt và cầu kỳ như 
phở. Sợi mì được làm 
khá thô sơ (nhào mịn, 
cán mỏng và cắt sợi theo 
cách thủ công) nên sợi to 
và dày chứ không mềm, 
mỏng như bánh phở. 
     Trong tô cháo canh 
có sự kết hợp của cá, 
tôm, thịt nạc… Trong 
đó, cá lóc là nguyên liệu 
không thể thiếu. Cá lóc 
sau khi luộc sẽ được bóc 
lấy thịt, xào, nêm vừa gia 
vị rồi thả vào nồi cháo 
canh đang sôi sùng sục. 

Những lát hành, ngò thái 
mỏng sẽ được rắc đều lên 
mỗi tô cháo canh đang 
bốc hơi nghi ngút để 
vội bưng đến cho khách 
thưởng thức.
     Cháo canh Quảng 
Bình còn lạ bởi được ăn 
kèm với rau cải xanh 
thái nhỏ. Tô cháo canh 
nóng hổi được trộn 
thêm những lát rau cải 
xanh sẽ điểm thêm màu 
sắc và hương vị tươi 
ngon. Vị cải xanh vừa 
ngọt vừa cay tạo cảm 
giác bùi bùi nơi sống 
mũi khi thưởng thức.
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ruốc Tháng sáu
     Con ruốc thuộc loại 
nhuyễn thể. Ở vùng cửa 
biển Nhật Lệ, ruốc tháng 
sáu ngon nhất. Ngạn ngữ 
Đồng Hới nói: “Ruốc 
tháng sáu là máu rồng”. 
Đó là một cách nói ẩn 
dụ, hàm ý rằng ruốc 
tháng sáu quý hiếm vì ít 
năm ruốc tràn về trong 
tháng sáu và đối với 
người Việt chúng ta, cái 
gì thuộc về rồng, phượng 
đều mang ý nghĩa tốt, 
đẹp, hiếm quý; đồng thời 
ngạn ngữ này cũng mang 
ý nghĩa so sánh: ruốc 
tháng Sáu làm ra đỏ như 
máu rồng.
     Mặt khác, đối với ngư 
dân Đồng Hới, năm nào 
tháng sáu có ruốc là năm 

đó sẽ được mùa cá, nhất 
là nục mộng, một loại cá 
làm nước mắm tuyệt vời, 
bởi lẽ ruốc áp lộng đến 
đâu là cá nục, cá cơm, 
cá trích theo ruốc kiếm 
ăn đến đó; đồng thời vụ 
ruốc cũng kéo dài đến 
tháng 8 âm lịch.
     Những loại ruốc lạt 
thường được dùng như 
thức ăn hoàn chỉnh 
không qua khâu nấu 
nướng gì nữa. Những 
thứ ruốc mặn để lại hàng 
năm, thứ này thường để 
thay bột ngọt trong nấu 
nướng. Trong bữa cơm 
của người lao động Đồng 
Hới khi nào cũng có món 
ruốc lạt, ăn với khế rành, 
loại khế vừa ngọt vừa 
chua. Đó là một món ăn 

rẻ tiền nhưng lại có sức 
quyến rũ rất kỳ lạ. Ruốc 
ăn không với cơm, hoặc 
cà với ruốc, hoặc thịt heo 
luộc chấm ruốc, ăn với 
bún, với bánh đúc, đều là 
những món ăn tuyệt vời 
đối với người Đồng Hới.
     Bên cạnh ruốc còn 
có nước mắm ruốc. 
Muốn lấy nước mắm 
ruốc thì khoét một lỗ 
bằng cái chén giữa bề 
mặt vại, chỉ vài giờ sau 
sẽ có một nửa chén 
nước mắm. Nước mắm 
ruốc tuy không ngon 
thơm như mắm cá, song 
ngọt và đậm đà hơn và 
nó cũng là món “đặc 
sản” trong ẩm thực của 
những người sành ăn 
Đồng Hới.
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gỏi cá nghéo
     Cá nghéo thuộc họ 
cá xương sụn như cá 
mập, đẻ con chứ không 
đẻ trứng. Cá nghéo 
toàn thịt, gan béo, thịt 
ngon, tuy da có nhám 
(do đó gọi là cá nhám), 
cá tanh, nhưng cạo da 
bằng nước sôi thì không 
còn tanh nữa, thịt cá lúc 
ấy trắng như bông, mới 
nhìn đã thích.

     Cá nghéo làm gỏi ăn 
với nước lèo, rau sống, 
nhấm rượu là một món 
nhậu đẹp; còn như kho 
với nghệ, mật, gừng 
là món ăn bổ âm. Các 
lương y ở Đồng Hới 
khuyên người bệnh 
nghèo nên ăn cá nghéo 
bao tử sau khi lành bệnh, 
không cần uống thuốc 
bổ, tốn tiền. Chọn mua 
cá nghéo đang mang 

thai, mổ lấy bọc cá con 
trong bụng cá mẹ, để 
nguyên bọc, tránh làm 
vỡ, rửa qua nước muối 
ấm (không quá sôi) bắc 
gạo nấu cháo, vừa chín 
tới thì thả bọc bao tử cá 
vào, hầm kỹ, thêm gia vị 
tiêu hành, thế là đã có 
thang thuốc bổ toàn diện 
âm dương vậy. Sau bệnh, 
chỉ cần ăn 5 hay 7 lần 
như vậy là khỏe.
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canh nấm Tràm
     Theo những người 
bán nấm tràm, thì loại 
nấm này không phải nơi 
nào và mùa nào cũng 
có. Nấm tràm thường 
mọc trên sườn các gò 
đồi hay dọc theo ven bờ 
của những con suối, có 
hình tròn như quả trứng 
gà, nhìn mập mạp, có 
màu tím đậm; những 
cây lớn hơn có màu nâu 
tím – màu của những 
trái sim vừa chuyển 
màu, sắp chín; những 
cây nấm đã già thì chỉ 
còn lại màu nâu thẫm. 
Mỗi năm, nấm tràm chỉ 
có hai mùa vào khoảng 
tháng 4 và tháng 7, tháng 
8 âm lịch. Gọi là mùa vậy 
thôi, nhưng thực ra thời 
gian rất ngắn ngủi, chỉ 
độ khoảng năm bảy ngày 
sau mỗi đợt mưa.

     Theo kinh nghiệm của 
các bà nội trợ, nấm tràm 
có thể chế biến được nhiều 
món như nấu cháo, xào 
với các thực phẩm khác, 
nhưng có lẽ món ăn phổ 
biến, quen thuộc nhất với 
người dân Quảng Bình 
vẫn là canh nấm tràm.
     Chế biến nấm tràm 
cũng khá công phu. 
Trước tiên, gọt bỏ lớp vỏ 
dính đất dưới chân, lấy 
mũi dao nhẹ nhàng bóc 
màng vỏ màu nâu trên 
tán nấm. Để nấm tràm 
bớt đắng và đỡ nhớt, nên 
ngâm nước muối loãng 
và rửa thật sạch hoặc có 
thể chụng qua nước sôi 
rồi rửa lại bằng nước 
lạnh, để ráo. Nhưng với 
những người đã nghiền 
cái vị đắng này thì phải 
để nguyên, ăn thật đắng 
mới thấy “đã”. Sau khi 

ướp tôm và thịt cho thấm, 
cho nồi lên bếp, phi hành 
cho thơm, cho thịt ba rọi 
vào đảo qua, tiếp đến cho 
tôm đã bóc vỏ vào đảo 
đều một lượt rồi cho nước 
vào đun sôi. Sau đó mới 
cho nấm vào, chờ nước 
sôi lại, bỏ rau vào đến khi 
rau chín thì tắt bếp. Nêm 
nếm gia vị cho vừa ăn; lá 
trơng non (một loại cây 
lá gai thường mọc hoang 
ở vùng rừng núi Quảng 
Trị - Quảng Bình, có mùi 
thơm, cay rất đặc trưng), 
lá lốt xắt nhỏ, cho một ít 
vào, nồi canh sẽ dậy mùi 
thơm rất đặc trưng. Canh 
nấm tràm có thể nấu với 
nhiều loại rau khác nhau, 
nhưng người ta thường 
nấu với rau khoai lang 
bởi vị thanh mát của thứ 
rau này làm giảm đi phần 
nào vị đắng.
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lễ hội nghinh ông đình thắng tam

tết của ngư dân
bà rịa - Vũng tàu

với những néT văn hóa 
dân gian đặc sắc miền 
duyên hải, lễ hội nghinh 
ông đình Thần Thắng 
Tam, Tp. vũng Tàu diễn ra 
Từ ngày 16 đến 18/8 âm 
lịch hàng năm không 
những được xem là ngày 
TếT của ngư dân bà rịa – 
vũng Tàu mà còn Thu húT 
hàng vạn du khách Thập 
phương Tới Tham dự.

phạm hoànGTục Thờ cá ông
     Lễ hội nghinh Ông 
hay Lễ Cúng cá Ông (cá 
Voi) gắn liền với tục thờ 
cá Ông tại các miền biển. 
Ngư dân quan niệm 
rằng, cá Ông là sinh vật 
thiêng ở biển, là cứu tinh 
đối với những người 
đánh cá và làm nghề trên 
biển nói chung. Những 
người dân vùng ven biển 
tôn vinh cá Ông thành 
một vị thần rất đỗi 
thiêng liêng, là chỗ dựa 
tinh thần mỗi khi gặp 
sóng to gió lớn, thuyền 
bị đắm, con người bị 
hiểm nguy đe dọa. Mỗi 
khi có thuyền lâm nạn 
vị Thần này đều nâng đỡ 

và đưa người lâm nạn 
vào bờ. Tục thờ cá Ông 
đã trở thành một tín 
ngưỡng dân gian phổ 
biến, lưu truyền trong 
các thế hệ ngư dân ở các 
địa phương.
     Hàng năm, trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu (BR-VT), ngư dân 
các làng cá ở Bình Châu 
(huyện Xuyên Mộc); 
Phước Hải (huyện Ðất 
Đỏ); Phước Tỉnh, Long 
Hải (huyện Long Ðiền); 
Ðình Thắng Nhất, Thắng 
Nhì, Thắng Tam (thành 
phố Vũng Tàu)... đều tổ 
chức Lễ hội Nghinh Ông. 
Trong đó, tiêu biểu nhất 
là Lễ hội Nghinh Ông 

đình Thắng Tam. Đây 
được xem là Tết của ngư 
dân BR-VT.
     Theo truyền thuyết, 
tục thờ cá Ông được 
xuất phát từ tín ngưỡng 
của dân tộc Chăm: “Vị 
thần tên là Cha-aih-va, 
vì quá nôn nóng trở về 
xứ sở sau thời gian khổ 
luyện phép thuật, đã cãi 
lại thầy của mình và tự ý 
biến thành cá Voi. 
     Từ đó, mỗi khi có 
thuyền lâm nạn vị thần 
đều nâng đỡ và đưa 
người lâm nạn vào bờ”. 
Truyền thuyết dân gian 
của dân tộc Kinh thì 
cho rằng: “Cá Voi do 
Phật Quan Âm Bồ Tát 

Ngôi Tiền Hiền, đình thần Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.



văn hóa & xã hội

10 - 2014 | biển | 79

xé chiếc áo cà sa thành 
muôn mảnh thả trên mặt 
biển để cứu vớt chúng 
sinh đi biển bị lâm nạn”.
     Trong lịch sử triều 
Nguyễn có ghi lại: Khi 
Chúa Nguyễn Ánh bôn 
tẩu ngoài đảo Phú Quốc 
(Kiên Giang) bị bão lớn, 
thuyền sắp đắm, ông đã 
cầu nguyện và được cá 
voi cứu thoát nạn. Sau 
khi phục quốc lên ngôi, 
vua Gia Long (tức Chúa 
Nguyễn Ánh) phong cho 
cá voi là “Nam Hải Cự 
Tộc Ngọc Lân Thượng 
Ðẳng Thần”.
     Những người dân 
vùng ven biển tôn vinh 
cá Ông (cá voi) thành 
một vị thần rất đỗi 
thiêng liêng, là chỗ dựa 

tinh thần mỗi khi gặp 
sóng to gió lớn, thuyền bị 
đắm, con người bị hiểm 
nguy đe dọa.

TếT của ngư dÂn 
bà rịa - vũng Tàu
     Lễ hội Nghinh Ông 
đình thần Thắng Tam 
được tổ chức vào các 
ngày 16, 17, 18 tháng 
8 Âm lịch hàng năm. 
Lễ hội là dịp để bà con 
ngư dân trong tỉnh 
cầu mong bình yên 
khi đi biển, đánh bắt 
được nhiều tôm cá, 
có cuộc sống ấm no, 
thịnh vượng, hạnh phúc 
trường tồn; đồng thời Lễ 
hội cũng là dịp để mọi 
người báo nghĩa, đền ơn, 
uống nước nhớ nguồn. 

     Phần hội mở đầu 
bằng các hoạt động văn 
hóa thể thao sôi động 
như giao lưu văn nghệ 
“hướng về biển, đảo”, thi 
chạy việt dã, bơi biển, 
câu cá, lắc thúng chai… 
Những hoạt động mang 
đậm nét dân gian và gắn 
bó với ngư dân này tạo 
nên một khí thế tưng 
bừng cho những ngày lễ 
tiếp theo đó.
     Ngày 16/8 âm lịch là 
ngày lễ chính của Lễ hội 
Nghinh Ông đình thần 
Thắng Tam – Vũng Tàu. 
Từ 5 giờ sáng, đoàn rước 
kiệu Nghinh Ông cùng 
khoảng 30 ghe thuyền 
của ngư dân được trang 
trí cờ hoa lộng lẫy xuất 
phát từ biển Bãi Trước 
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đến Mũi Nghinh Phong. 
Đến đây, tất cả ghe trong 
đoàn rước quay mũi 
hướng ra biển, làm lễ 
dâng hương, rượu và 
cúng tế. 
     Nghi thức diễn ra 
một cách trang trọng và 
thành kính. Đầu tiên là 
tiếng trống tưng bừng 
hòa nhịp cùng đội múa 
lân. Tiếp đó là hát bả 
chạo, tái hiện hình ảnh 
đoàn người chèo ghe, 

vượt qua những con 
sóng lớn. Tiếng hát vừa 
dứt là tới nghi thức dâng 
hương, rượu và cúng tế. 
Ban nhạc ngũ âm cùng 
tiếng chiêng, tiếng trống 
nổi lên. Các bậc kỳ lão, 
kỳ hương… trong trang 
phục truyền thống: áo 
dài, khăn đóng, dâng 
hương, rượu lên bàn thờ 
và bài vị thủy tướng. Tại 
các ghe thuyền, ngư dân 
cũng tiến hành cúng 

tế, cầu mong bình yên 
khi đi biển, đánh bắt 
được nhiều tôm cá, cuộc 
sống được no ấm thịnh 
vượng, hạnh phúc. Đây 
cũng là dịp để ngư dân tạ 
ơn nghề biển. 
     Sau khi thỉnh bài 
vị từ biển về, đoàn 
Nghinh Ông cùng các 
quan hầu, quân sĩ, ngư 
phủ, đội học trò lễ... và 
đội lân sư rồng có màn 
diễu hành trên bộ với 
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tượng cá Ông dài 10m. 
Đoàn rước đã diễu hành 
theo lộ trình qua các 
tuyến đường Quang 
Trung – Lê Lợi – Trưng 
Trắc – Trần Hưng Đạo 
– Hoàng Hoa Thám và 
trở về Đình thần Thắng 
Tam. Đoàn rước đi đến 
đâu thì lân sư rồng, 
trống chiêng, cờ hoa rộn 
rã đến đó tạo nên không 
khí tưng bừng, rộn rã. 
Hàng ngàn người dân 
địa phương, du khách 
đổ ra hai bên đường 
xem lễ hội.
     Về tới Đình thần 
Thắng Tam, đoàn rước 
bắt đầu thực hiện các 
nghi lễ cúng Tiền Hiền, 
Hậu Hiền và các anh 
hùng liệt sĩ; thỉnh sắc 
thần vào Lăng Ông 
Nam Hải, lễ xây chầu 

đại bội, lễ cầu quốc thái 
dân an…đọc văn tế, sắc 
phong, học trò dâng trà, 
hoa, rượu... Những nghi 
lễ truyền thống trong 
không khí trang trọng 
và thành kính gợi lên 
niềm tự hào về nét đẹp 
văn hóa truyền thống 
của cha ông, đồng thời 
thể hiện khát vọng của 
những người dân lao 
động về một tương lai 
tươi sáng trong cuộc 
sống và lao động sản 
xuất. Đây cũng là biểu 
hiện của truyền thống 
uống nước nhớ nguồn, 
ghi ơn các bậc tiền hiền 
đã có công mở đất, đấu 
tranh với thiên nhiên 
khắc nghiệt, với kẻ thù 
xâm lược để xây dựng 
và bảo vệ quê hương, 
đất nước. 

     Lễ hội Nghinh Ông 
đình thần Thắng Tam 
vừa có nét chung của Lễ 
hội Dân gian Nam bộ, 
vừa có nét riêng của ngư 
dân BR-VT. Bởi trong 
suốt các quá trình lịch 
sử, BR-VT luôn là vùng 
giao thoa, chuyển tải và 
ngưng tụ của quá trình 
hình thành, giao lưu và 
tiếp biến văn hóa giữa 
Nam Trung bộ và Nam 
bộ. Bên cạnh những nghi 
lễ truyền thống đặc sắc, 
được bảo tồn và gìn giữ 
qua nhiều thế hệ ngư 
phủ, lễ hội còn là nơi nuôi 
dưỡng các loại hình nghệ 
thuật dân gian. Đến với 
lễ hội, người dân và du 
khách thập phương còn 
được thưởng thức các tiết 
mục hát bả chạo, múa lân 
sư rồng, hát bội, tuồng cổ.

Đoàn Nghinh Ông diễu hành trên các đường phố chính của TP. Vũng Tàu.
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Kiến Trúc đình 
làng Tiêu biểu
     Không chỉ rộn ràng 
bởi Lễ hội của ngư dân 
miền duyên hải, Đình 
thần Thắng Tam còn chứa 
đựng những nét đẹp văn 
hoá tiêu biểu của kiến trúc 
đình làng ở BR-VT. Theo 
truyền thuyết, Đình thần 
Thắng Tam thờ chung cả 
ba người đã có công xây 
dựng nên ba làng Thắng 
(Thắng Nhất, Thắng Nhì, 
Thắng Tam) ở Vũng Tàu là 
Phạm Văn Dinh, Lê Văn 
Lộc và Ngô Văn Huyền. 
Chuyện kể rằng: thuở 
ấy hải tặc Mã Lai và Tàu 
Ô thường hay đột nhập 
cửa sông Bến Nghé đón 
đường cướp bóc tiền bạc, 
hàng hoá, bắt cóc người 

trên các thuyền buôn. Để 
bảo vệ thương thuyền của 
người Việt, vua Gia Long 
liền phái ba đội quân đi 
trên ba chiếc thuyền. Mỗi 
đội quân do một viên 
xuất đội thống lĩnh. Đổ 
bộ lên bán đảo Vũng tàu, 
họ đã lập trại và đặt tên 
cho doanh trại, đồn binh 
của mình là Phước Thắng. 
Ba đội quân vừa làm việc 
nước – bảo vệ sự thanh 
bình của bờ biển cửa ngõ, 
vừa khai hoang lập làng, 
làm ăn sinh sống. Trong 
vòng mấy năm, phần lớn 
hải tặc Mã Lai và Tàu Ô 
bị diệt trừ. Số ít còn lại 
chẳng dám sách nhiễu 
thương thuyền nữa. Năm 
1822, Minh Mạng ban 
chiếu khen thưởng chức 

tước, phẩm hàm cho ba 
đội quân rồi cho giải ngũ 
và ban thưởng phần đất 
mà họ có công khai phá. 
Từ ba vị trí của ba đội 
quân dần dần hình thành 
nên ba làng thắng. Làng 
thứ nhất gọi là làng Thắng 
Nhất do Ông cai đội Phạm 
Văn Dinh chỉ huy. Làng 
Thắng Nhì do Ông cai đội 
Lê Văn Lộc chỉ huy. Làng 
Thắng Tam do Ông cai 
đội Ngô Văn Huyền chỉ 
huy. Dân các làng Thắng 
vừa làm ăn sinh sống vừa 
bảo vệ an ninh bờ biển. 
Sau khi ba đội Ông mất, 
Triều đình ban sắc phong 
cho ba ông.
     Kiến trúc Đình Thần 
Thắng Tam có Cổng Tam 
Quan, Nhà Tiền Hiền, 
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Hội Trường, Ngôi Đình 
Trung, sân khấu võ ca. 
Trong đình bài trí nhiều 
đồ lễ, chạm trổ tinh xảo, 
sơn son thếp vàng lộng 
lẫy. Bên trái khu đình 
thần là Miếu Bà, còn gọi 
là Miếu Ngũ Hành, thờ: 
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ. Ngoài Ngũ Hành, 
Miếu Bà còn thờ hai vị 
hộ quốc được vua phong 
Thượng Đẳng Thần là bà 
Thiên Y-A-Na và Thủy 
Long Thần Nữ. Điều này 
chứng tỏ tính độc đáo 
riêng của ngôi miếu khi 
chủ nhân của nó là những 
người sống bằng nghệ 
chài lưới trên biển.
     Bên phải khu đình 
thần là Lăng cá Ông – 
được xây dựng cùng thời 
với Miếu Bà, khoảng cuối 
thế kỷ 19. Trong Lăng 

Ông Đình thần Thắng 
Tam còn lưu giữ nhiều bộ 
xương cá Ông, bộ xương 
sớm nhất được đưa vào 
năm 1868, khi cá Ông dạt 
tới bãi biển Thùy Vân, TP. 
Vũng Tàu, bộ xương này 
nặng khoảng 4 tấn và có 
chiều dài khoảng 30m. 
Hiện nay, Lăng Ông còn 
giữ được ba sắc phong do 
vua ban tặng. Vua Thiệu 
Trị ban hai đạo sắc vào 
năm thứ năm (1846), Vua 
Tự Đức ban cho đạo sắc 
vào năm thứ ba (1850). 
Vào ngày Vía Cá ông, 
ngư dân và khách thập 
phương tụ hội về đông 
vui nhộn nhịp, cầu mong 
sự bình yên may mắn 
trong chuyến đi biển, 
tham dự lễ hội Nghinh 
Ông và xem hát, vui chơi 
giải trí…

     Khu di tích Đình Thần 
Thắng Tam, bao gồm cả 
Miếu Bà và Lăng Cá Ông 
ẩn chứa những giá trị văn 
hóa quý báu của cư dân 
miền biển Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Những nét đẹp về 
phong tục tập quán dường 
như được “hóa thân” trong 
từng chi tiết kiến trúc của 
di tích, của phong cách 
sinh hoạt, tổ chức lễ hội. 
     Lễ hội Nghinh Ông 
đình thần Thắng Tam đã 
vượt ra khỏi khuôn khổ 
một hoạt động văn hóa địa 
phương, trở thành một 
trong mười lăm lễ hội lớn 
của cả nước, thu hút hàng 
vạn du khách trong và 
ngoài nước tham dự, góp 
phần quảng bá tiềm năng 
và ưu thế của du lịch Bà 
Rịa –Vũng Tàu nói riêng 
và Việt Nam nói chung 

Thư viện ảnh
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Trời chiều khuất ánh hoàng hôn
Màn đêm thấp thoáng giọt hồng sương sa
Mây che đỉnh núi phong ba
Vờn chơi tán lá nhô ra khung trời
Tọa trên đỉnh núi chơi vơi
Hải đăng Núi Nhỏ khung trời bình yên
Tàu thuyền tấp nập ngày đêm
Ánh đèn quét sáng lòng thêm rạng ngời
Vũng Tàu gió lộng khắp nơi
Hải đăng làm mốc giữa trời mênh mông
Tàu thuyền đo vẽ đường cong
Với cùng phương vị tinh thông la bàn
 Vị trí tàu giữa ngút ngàn
Trùng dương sóng vỗ vững vàng ra khơi
Đêm về yên giấc bao người
Nhưng hải đăng đó chẳng rời mắt canh
Thâu đêm nhiệm vụ hoàn thành
Góp phần không nhỏ biển xanh yên bình
Ngày mới đón ánh bình minh
Mắt đêm tạm nghỉ chỉ hình còn thôi
Tàu thuyền vẫn dõi chân trời
Ống nhòm tìm thấy đúng nơi tàu cần
Đi về đã thấy quen thân
Hải đăng được bạn xa gần cảm ơn!

VMS -  outh

ninh Quốc hội

ánh mắt
thâu đêm
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Bốn ngàn năm Tổ Quốc của chúng ta
Biển và đảo ruột rà thân thiết

Hàng triệu năm biển gần với đảo xa
Là máu thịt không bao giờ chia cắt

Dải chữ S có hai con mắt
Mắt trái Hoàng Sa mắt phải Trường Sa

Là Hải Đăng tiền đồn Tổ quốc
Ngăn kẻ thù bão tố phong ba

Biển đảo này là của chúng ta 
Ngàn hải lý dài theo sóng nước

Bìmh minh thức, đoàn tàu đầy khoang cá
Bao lớp cha ông giữ biển đảo yên lành

Biển với đảo liên hoàn thế trận 
Đảo bay lên chân đạp cuồng phong
Hai con mắt trường thành  lá chắn

Hoàng Sa, Trường Sa chiến lũy biển Đông

Ta giữ Đảo không hổ với Cha Ông
Ta giữ Biển khúc ruột lòng ta đó

Giữ đất nước vì muôn đời con cháu
Cho Tổ Quốc mình tung cánh sóng bay lên.

thAnh nGọc

đôi mắt 
biển đông
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lý Sơn
               bảo tàng chủ quyền
                                              hoàng Sa

Huyện đảo Lý 
Sơn những 
ngày cuối hè 
vẫn tấp nập 

tàu thuyền hoạt động. Bất 
chấp khó khăn, người 
dân nơi đây vẫn ra khơi, 
vững chãi và tràn đầy 
niềm tin như những hùng 
binh từ thuở khai hải. 
Ngoài cuộc sống thường 
nhật, người dân Lý Sơn 
luôn tự hào về truyền 
thống gắn liền với biển 
đảo và những giá trị lịch 
sử, văn hóa còn lưu dấu. 
     Trải qua bao thăng 
trầm biến cố nhưng trên 
hòn đảo này vẫn lưu giữ 
nhiều hiện vật và những 
nét văn hóa thể hiện chủ 

quyền quần đảo Hoàng 
Sa của Việt Nam. Đó là 
những tài liệu cổ hàng 
trăm năm được lưu giữ 
cẩn thận và được người 
dân coi là báu vật thiêng 
liêng. Đó là những điệu 
hát, lời ru vẫn vang vọng 
mỗi ngày qua những câu 
chuyện. Hay đó là âm 
thanh tiếng ốc u vang 
vọng đã có lịch sử hơn 
300 năm. Tất cả đều hiện 
hữu ở Lý Sơn trọn vẹn 
như chưa hề có sự khỏa 
lấp của thời gian. 
     Ở đảo Lý Sơn, không 
ai là không biết đến ông 
Phạm Thoại Tuyền – 
người được gọi bằng cái 
tên thân mật: Ông sử 

làng. Ông Tuyền đã bỏ 
công hơn 30 năm để sưu 
tầm hàng trăm hiện vật, 
tài liệu có giá trị liên quan 
đến chủ quyền quần đảo 
Hoàng Sa của Việt Nam. 
Ông là hậu duệ đời thứ 
5 của tộc họ Phạm, Tộc 
họ có nhiều hùng binh 
từ đời nhà Nguyễn đã ra 
đảo Hoàng Sa để khai 
thác sản vật, đo đạc hải 
trình, vẽ bản đồ và cắm 
mốc chủ quyền. Chính 
truyền thống đó đã thôi 
thúc ông sưu tầm tư liệu 
về chủ quyền biển đảo 
để nhắc nhở con cháu về 
quê hương, về cội nguồn. 
Không chỉ xuất phát 
từ hoạt động cá nhân, 

đảo lý sơn, Tỉnh quảng ngãi được biếT đến như 
là mộT bảo Tàng lưu giữ nhiều bằng chứng về 
chủ quyền của việT nam Trên quần đảo hoàng sa. 
Trên mảnh đấT này, những Tài liệu cổ, điệu háT, lời 
ru cùng âm Thanh của Tiếng ốc u đã gắn liền với 
lịch sử của hải đội hoàng sa có Từ Trên 300 năm 
Trước, nay vẫn còn vang vọng.hoànG thuyên 
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những tài liệu ông lưu giữ 
là các bằng chứng lịch sử 
quý giá được nhiều nhà 
sử học công nhận. Tiến sĩ 
Nguyễn Nhã là một trong 
những nhà sử học đầu 
tiên tiếp cận các chứng cứ 
quý giá này. Ông cho biết: 
“Trong các tư liệu cổ ông 
Tuyền sưu tập được, có 
những văn bản mang tính 
nhà nước nói về việc thực 
thi chủ quyền của nước ta 
với Hoàng Sa. Những văn 
bản này không chỉ có giá 
trị truyền thống mà còn có 
cả giá trị pháp lý. Ở bất 
cứ thời kỳ nào, các nước 
trên thế giới cũng phải 
dựa vào cơ sở pháp lý thì 
trật tự thế giới mới tồn 
tại được. Còn nhà nước 
nào không dựa vào đó mà 
dùng sức mạnh thì không 
ai có thể chấp nhận”.
     Bên cạnh những tài 
liệu lịch sử, tiếng ốc u ở 
Lý Sơn cũng là một nét 
văn hóa liên quan đến 
chủ quyền Hoàng Sa 

của Việt Nam. Những 
vị bô lão ở Lý Sơn cho 
biết, tiếng ốc u đã có từ 
hàng trăm năm trước 
và trở thành âm thanh 
quen thuộc với mọi thế 
hệ người dân sinh ra và 
lớn lên ở Lý Sơn. Đây là 
âm thanh gắn liền với sự 
oai hùng của đội hùng 
binh Hoàng Sa năm xưa, 
tuân lệnh triều đình 
ra cắm mốc chủ quyền 
nơi quần đảo Hoàng Sa. 
Đến ngày nay, tiếng ốc 
u vẫn được lưu giữ như 
một hoạt động truyền 
thống của người đi biển. 
Không chỉ vậy, âm thanh 
này còn được người dân 
dùng làm hiệu lệnh, báo 
hiệu nhau mỗi khi đi 
tuần canh, giữ đảo. Cụ 
Võ Chú tự hào cho biết: 
“Tiếng ốc u này cũng như 
lời trống giục, ốc u giục để 
mà xuất quân đi ra đảo 
Hoàng Sa giữ nước”. 
     Ngoài ra, trong cuộc 
sống đương đại ngày nay, 

người dân đất đảo Lý 
Sơn vẫn còn lưu truyền 
câu ca về sự oai hùng và 
số phận của những hùng 
binh đi Hoàng Sa năm 
xưa. Những lời hát ru ấy 
vẫn được truyền miệng 
qua bao đời: 

“À ơi…
Con ơi con ngủ cho mau
Để mẹ nấu cháo luộc rau 
cho cha dùng
Ốc u đã thổi lên rồi
Để cha đi giữ biển trời 
Hoàng Sa
Hoàng Sa là của nước ta…”

     Đây chính là kho 
tàng những bằng chứng 
không thể chối cãi về 
chủ quyền của nước ta 
đối với quần đảo Hoàng 
Sa, được người dân Lý 
Sơn gìn giữ từ đời này 
sang đời khác, để biển 
đảo quê hương mãi là 
phần máu thịt không 
bao giờ tách rời của dân 
tộc Việt Nam 
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trái tim
biển đảo

khi những chuyến ra khơi ngày càng 
khó khăn, sự kiên cường bám biển của 
bà con ngư dân khắp mọi miền Tổ quốc 

nói chung và Tỉnh quảng Trị nói riêng 
càng cho Thấy kháT vọng vươn khơi, 

làm giàu Từ biển cũng như Tinh Thần giữ 
gìn biển đảo của người dân việT.

Biên cươnG

Chúng tôi đến 
Quảng Trị vào 
một ngày giữa 
trưa tháng 9. 

Trên tàu cá của mình, 
anh Võ Văn Huynh, ở thị 
trấn Cửa Việt, huyện Gio 
Linh vẫn đang miệt mài 
làm việc. Gia đình anh là 
một trong 13 gia đình ngư 
dân được tôn vinh trong 
chương trình “Trái tim 
biển đảo” do Trung ương 
hội nhà báo Việt Nam tổ 
chức tại Hà Nội tháng 3 
năm 2014. Đây là chương 
trình tôn vinh những gia 
đình, con người đã kiên 
cường bám biển, góp phần 
cùng toàn Đảng, toàn 
quân, toàn dân bảo vệ chủ 
quyền biển đảo thiêng 
liêng của Tổ quốc. 
     Anh Võ Văn Huynh 
đã có hơn 8 năm gắn bó 
với ngư trường Hoàng Sa, 
Trường Sa để mưu sinh. 
Khi sự kiện HD 981 xảy 
ra, công việc bám biển 
càng trở nên khó khăn 

và nguy hiểm hơn. Tuy 
nhiên, điều đó, không hề 
làm lung lay ý chí, quyết 
tâm bám biển, bám ngư 
trường của anh. Bởi, biển 
không chỉ là nơi giúp gia 
đình anh có cuộc sống 
đầy đủ mà còn là tài sản 
bao đời cha ông đã truyền 
lại. Ra khơi, với anh và 
gia đình là lẽ tự nhiên, 
là cuộc đời và sự sống. 
Khi được tin nhận danh 
hiệu “Trái tim biển đảo”, 
anh và gia đình đã không 
nén được xúc động. Anh 
tâm sự: “Được tôn vinh 
trái tim biển đảo là vinh 
dự của gia đình tôi, tiếp 
thêm cho chúng tôi sức 
mạnh để tiếp tục vươn 
khơi, vươn xa hơn nữa 
để làm ăn, sinh sống và 
quyết tâm giữ lấy biển 
đảo Tổ quốc”. 
     Ngoài gia đình anh 
Huynh, trong đợt tôn 
vinh “Trái tim biển đảo” 
vừa qua, Quảng Trị còn 
có thêm hai gia đình 
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ngư dân được tôn vinh. 
Hoàn cảnh của mỗi 
gia đình tuy khác nhau 
nhưng họ đều có chung 
một tình yêu lớn dành 
cho biển đảo quê hương. 
Và chính những gia 
đình có “Trái tim biển 
đảo” này đã cổ vũ tinh 
thần cho hàng ngàn ngư 
dân khác cùng bám biển 
vươn khơi. Gia đình ông 
Bùi Xuân Tấn ở thị trấn 
Cửa Việt là một ví dụ. 
Ông cho biết: “Cửa Việt 
có hai trường hợp được 
nhận danh hiệu Trái tim 
biển đảo. Đó là những 
trường hợp chúng tôi 
rất khâm phục, và quyết 
tâm noi theo, phát huy 
tinh thần bám biển, giữ 

đảo, mặc cho bao khó 
khăn, gian khổ”. Nói là 
làm. Trong chuyến ra 
khơi vừa rồi, 17 tấm 
lưới trị giá 150 triệu 
đồng của ông đã bị tàu 
Trung Quốc phá hỏng 
hoàn toàn. Không lùi 
bước, ông đã đem tài 
sản của cả cuộc đời là 
ngôi nhà cùng mảnh 
vườn thế chấp ngân 
hàng vay 500 triệu đồng 
nhằm sửa chữa, nâng 
cấp tàu lên 700 mã lực, 
tiếp tục cùng những 
ngư dân trong vùng 
vươn khơi xa hơn.     
     Chúng tôi còn bắt 
gặp không khí làm việc 
hăng say và ánh mắt 
quyết tâm của ngư dân 

tại nhiều xưởng đóng và 
sửa chữa tàu thuyền trên 
khắp thị trấn Cửa Việt 
nói riêng và các làng 
ven biển Quảng Trị nói 
chung. Đặc biệt là những 
thiếu niên, những thế 
hệ thứ ba, thứ tư sinh 
ra trong các gia đình có 
truyền thống lâu đời gắn 
bó với nghề biển. Chúng 
rất thích thú khi được 
ngồi vào khoang lái, 
được cầm bánh lái. Mai 
đây có thể chúng sẽ là 
chủ nhân của những con 
tàu lớn hơn, hiện đại 
hơn để không chỉ làm 
giàu từ biển mà còn kế 
nghiệp cha ông bảo vệ 
chủ quyền biển, đảo của 
quê hương 
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liên kết theo chuỗi giá trị

hướng mới
cho ngành cá ngừ

nghề cá ngừ là mộT Trong những Thế 
mạnh của ngành Thủy hải sản việT nam. 
Tuy nhiên, việc khai Thác vẫn còn mang 
Tính Tự pháT, nhỏ lẻ, manh mún. để giúp 
ngành này pháT Triển xứng với Tiềm 
năng, bộ nông nghiệp và pháT Triển nông 
Thôn đã xây dựng dự Thảo đề án Tổ 
chức, khai Thác, Thu mua, chế biến, Tiêu 
Thụ cá ngừ Theo chuỗi giá Trị. 

nGọc hươnG

Theo Hiệp hội 
Chế biến và 
Xuất khẩu thủy 
sản Việt Nam, 

nhu cầu về tiêu thụ cá 
ngừ trên thế giới vẫn rất 
cao. Nhưng, các tổ chức 
quốc tế và nhà tiêu dùng 
sản phẩm cá ngừ đều 
đòi hỏi khắt khe hơn về 
tiêu chuẩn, nguồn gốc, 
xuất xứ, tính khai thác 
bền vững cũng như các 

vấn đề về an toàn vệ sinh 
thực phẩm và lao động. 
     Tại Việt Nam, nghề 
khai thác cá ngừ đại 
dương vẫn mang tính tự 
phát, nhỏ lẻ, manh mún. 
Ý thức của người dân về 
khai thác bền vững chưa 
cao. Người dân vẫn quá 
tập trung vào sản lượng 
khai thác mà không chú 
trọng đến chất lượng cá 
sau khi thu hoạch, đảm 

bảo tính bền vững, lâu 
dài. Bên cạnh đó, trang 
thiết bị thiếu đồng bộ, 
chắp vá, bảo quản sản 
phẩm thô sơ nên ngay cả 
tàu công suất lớn cũng 
chỉ khai thác được cá 
ngừ ở tầng mặt, chưa có 
điều kiện để tìm hiểu, 
khai thác cá ở vùng nước 
tầng sâu. Đây là các yếu 
tố bất lợi mà ngành xuất 
khẩu cá ngừ đại dương 
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gặp phải. Ông Vũ Đình 
Đáp – Chủ tịch Hiệp hội 
Cá ngừ Việt Nam cho 
biết: “Năng lực khai thác, 
trình độ của ngư dân 
không theo kịp tiến bộ 
về khoa học công nghệ 
cho nên chất lượng cá 
ngừ sau thu hoạch thấp. 
Vì vậy, giá trị bán trên 
thị trường không cao, 
ngư dân không nhận 
được nguồn thu mà lẽ ra 
họ được có. Còn doanh 
nghiệp mua cá chất 
lượng thấp phải chuyển 
sang chế biến, đóng hộp 
khiến giá trị của cá ngừ 
xuất khẩu ra nước ngoài 
giảm”.
     Theo báo cáo của Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, hiện 

cả nước có khoảng 
3.500 tàu tham gia khai 
thác cá ngừ với 35.000 
lao động. Năm 2013, 
sản lượng khai thác cá 
ngừ vây vàng và mắt 
to đạt gần 16.000 tấn. 
Thị trường xuất khẩu 
năm 2013 cũng mở rộng 
thêm 16 quốc gia so với 
năm 2012, lên 112 nước 
nhưng tổng kim ngạch 
xuất khẩu lại sụt giảm 
hơn 7%, chỉ đạt 526 triệu 
USD. 
     Để cá ngừ trở thành 
ngành sản xuất, phát 
triển tương xứng với 
tiềm năng về nguồn lợi, 
năng lực, đáp ứng nhu 
cầu tiêu thụ, phù hợp với 
xu thế của thị trường, 
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn đã xây 
dựng đề án Tổ chức khai 
thác, thu mua, chế biến, 
tiêu thụ cá ngừ theo 
chuỗi giá trị. Theo ông 
Nguyễn Văn Đẩu, Chi 
cục trưởng Chi cục Khai 
thác và Bảo vệ Nông lâm 
thủy sản Khánh Hòa, 
việc liên kết với doanh 
nghiệp, viện nghiên cứu 
và ngư dân để xây dựng 
thương hiệu cá ngừ Việt 
Nam là rất cần thiết. 
Trong đó, điều quan 
trọng, cốt lõi nhất là việc 
ngư dân phải bảo quản 
sản phẩm sau khai thác 
thật tốt, theo đúng quy 
trình, kỹ thuật để chất 
lượng cá ngừ được đảm 
bảo khi về tới đất liền. 
Có như vậy, những con 
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cá ngừ từ đại dương ra 
thị trường sẽ được đánh 
giá đúng với giá trị của 
nó, mang lại lợi nhuận 
tối đa không chỉ cho ngư 
dân, doanh nghiệp mà 
với cả nền thủy sản của 
Việt Nam. Ông Vũ Đình 
Đáp, Chủ tịch Hiệp hội 
Cá ngừ Việt Nam cũng 
cùng quan điểm: “Mọi 
đơn vị liên quan đều 
phải tham gia vào chuỗi 
giá trị này thì mới tạo 
ra được sản phẩm đúng 
với giá trị của nó. Ở khu 
vực Đông Nam Á và biển 
Đông, ít nước có nguồn 
lợi cá ngừ riêng biệt như 
Việt Nam. Nếu chúng 

ta biết bảo vệ, khai thác 
nguồn lợi này đạt yêu cầu 
thì sẽ đem lại giá trị, lợi 
nhuận cho cả cộng đồng 
ngư dân, doanh nghiệp 
xuất khẩu và nguồn lợi 
của cả quốc gia”. 
     Không dừng lại ở đó, 
đề án này còn hướng tới 
nội dung sâu xa hơn là 
góp phần nền tảng trong 
việc bảo vệ chủ quyền 
biển đảo quốc gia. Ông 
Cao Đức Phát, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ 
Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, phát 
biểu tại Hội nghị Tổ 
chức sản xuất cá ngừ 
theo chuỗi giá trị do Bộ 

Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn tổ chức 
đầu tháng 7/2014 tại Nha 
Trang: “Chúng ta đã 
đúng khi lựa chọn chuỗi 
sản xuất cá ngừ làm 
khâu đột phá và ngành 
này sẽ bảo vệ được chủ 
quyền Hoàng Sa, Trường 
Sa - nơi chúng ta đang 
phải đối đầu quyết liệt 
để bảo vệ chủ quyền biển 
đảo của Tổ quốc. Việc 
tạo điều kiện cho ngư 
dân khai thác ở hai vùng 
biển này là ưu tiên. Bởi 
sự hiện diện của ngư dân 
trên biển đã hợp thức 
hóa chủ quyền biển đảo 
của chúng ta”.
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     Được biết, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn sẽ trình 
Chính Phủ những yêu 
cầu cấp thiết đang đặt ra 
cho nghề cá ngừ. Trên cơ 
sở đó, Chính phủ sẽ ban 
hành các chính sách liên 
quan đến hoạt động sản 
xuất cá ngừ theo chuỗi 
giá trị như cho vay vốn 
để đóng mới, cải hoán 
tàu, cho vay 100% giá trị 
thiết bị thả câu không 
tính lãi… 
     Đề án tổ chức, khai 
thác, thu mua, chế biến, 

tiêu thụ cá ngừ theo 
chuỗi giá trị có tổng chi 
phí lên tới 760 tỷ đồng. 
Đội khai thác cá ngừ sẽ 
được hiện đại hóa trên 
cơ sở cải hoán, nâng cấp 
tàu hiện có; đầu tư thí 
điểm dịch vụ hậu cần 
thu mua cá ngừ trên 
biển. Đề án được thực 
hiện rộng rãi tại 3 tỉnh 
bao gồm: Bình Định, 
Khánh Hòa và Phú Yên. 
Theo đề án, đến năm 
2017, 100% tàu câu cá 
ngừ đại dương và 50% 
tàu khai thác bằng nghề 

lưới vây cá ngừ hoạt 
động trên biển sẽ được 
giám sát, quản lý. Tổn 
thất sau thu hoạch đối 
với sản phẩm cá ngừ đại 
dương giảm xuống dưới 
10%. Sản phẩm cá ngừ 
được kiểm soát và truy 
xuất nguồn gốc, tạo sự 
thay đổi căn bản trong 
ngành sản xuất nhằm 
đáp ứng nhu cầu thị 
trường, qua đó nâng cao 
đời sống ngư dân – là 
nền tảng để nâng cao 
mục tiêu bảo vệ toàn vẹn 
chủ quyền lãnh thổ 
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giao nhận vận tải br-Vt
thuận lợi nhưng 
chưa phát triển

với những đề án, kế hoạch pháT Triển 
logisTics, các công Ty giao nhận vận Tải 
Tại bà rịa – vũng Tàu có nhiều điều kiện 
Thuận lợi để pháT Triển. Tuy nhiên, để có 
Thể pháT huy được hếT sức mạnh của 
công Ty giao nhận, hỗ Trợ cho sự pháT 
Triển ngành logisTics cần có giải pháp và 
lộ Trình Thích hợp.

ths.Đinh thu phươnG

Thuận lợi Khi sử 
dụng dịch vụ 
giao nhận
     Phần lớn chủ hàng 
lựa chọn sử dụng dịch 
vụ của công ty giao nhận 
thay vì làm việc trực tiếp 
với các hãng tàu, nguyên 
nhân do đâu? Đó là do 
khi lựa chọn công ty giao 
nhận, chủ hàng sẽ có một 
số thuận lợi sau:
•     Thuận lợi về giá cả: 
Thị trường giá cước vận 
tải đường biển ngày nay 
thay đổi nhanh chóng 
hàng tuần, thậm chí 

hàng ngày. Những chủ 
hàng bị “khóa chặt” bởi 
hợp đồng với nhà vận tải 
ở mức giá ấn định trước 
sẽ gặp bất lợi khi giá cả 
vận chuyển hàng hóa 
thay đổi đột ngột.
•     Đem lại sự linh hoạt 
cho chủ hàng: Làm sao 
chủ hàng có thể chắc 
chắn rằng họ có đủ sự 
linh hoạt để có được 
thuận lợi khi thị trường 
giá cước vận tải thay đổi 
xu hướng? Thông qua 
việc sử dụng dịch vụ của 
các công ty giao nhận, 

chủ hàng có thể thay đổi 
nhà vận tải tùy ý khi nhu 
cầu kinh doanh của họ 
thay đổi. Cụ thể, nếu chủ 
hàng muốn hàng càng 
rẻ càng tốt, họ có thể lựa 
chọn nhà vận tải có giá 
cước vận chuyển rẻ hơn. 
Hoặc nếu họ muốn hàng 
hóa được vận chuyển 
càng nhanh càng tốt, họ 
có thể lựa chọn nhà vận 
tải có thời gian chuyển 
tải ngắn nhất.
•     Không cần hợp đồng: 
Chủ hàng sẽ gặp thuận 
lợi gì khi thỏa thuận với 
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công ty giao nhận mà 
không cần đến hợp đồng? 
Đó là họ có thể buộc công 
ty giao nhận chịu trách 
nhiệm đảm bảo cung cấp 
dịch vụ và giá cước vận 
chuyển tốt nhất.
•     Khối lượng giá cả 
phong phú: Một số ý kiến 
cho rằng nhà vận tải chỉ 
cung cấp giá rẻ hơn cho 
những lô hàng lớn, nhưng 
điều đó có đúng không? 
Thực tế, những công ty 
giao nhận quốc tế lớn có 
khối lượng giá cả lớn chủ 
yếu dựa vào danh mục 
những hãng tàu có cùng 
lộ trình. Với danh mục 
đó, công ty giao nhận có 

thể đảm bảo thỏa thuận 
với nhiều nhà vận tải 
khác nhau để đưa ra mức 
giá thấp nhất cho khách 
hàng trong khi vẫn đảm 
bảo sự linh động cho họ.
•     Dịch vụ “Giao hàng 
tận cửa” (“Door to door”): 
Hầu như tất cả vấn đề 
hậu cần của vận tải quốc 
tế đều diễn ra ở “chặng 
cuối”. “Chặng cuối” là 
quy tắc khó nhất khi 
phải đảm bảo tuân theo 
luật Hải quan và những 
quy định phức tạp. Nhà 
vận tải chỉ đảm bảo vận 
chuyển hàng từ cảng đến 
cảng, nhưng chủ hàng 
sẽ phải chịu trách nhiệm 

toàn bộ yêu cầu pháp lý 
của lô hàng nếu không sử 
dụng dịch vụ của công ty 
giao nhận.
     Ngoài những điều nêu 
trên, các công ty giao 
nhận còn có thể cung cấp 
thêm những dịch vụ khác 
nhau trong quá trình vận 
chuyển hàng hóa. Mặt 
khác, đối với những chủ 
hàng có khối lượng hàng 
nhỏ, không đóng đủ một 
container, công ty giao 
nhận có thể tiến hành 
gom nhiều hàng lẻ lại với 
nhau để có thể xếp đầy 
container, nhờ đó giảm 
được chi phí vận chuyển 
cho các chủ hàng.



96 | biển | 10 - 2014

các công Ty giao 
nhận Tại br-vT
     Công ty giao nhận 
được xem là logistics 
bên thứ 3 (3PL) nên khi 
logistics phát triển thì 
các công ty giao nhận 
cũng có điều kiện để 
phát triển. 
     Trước tiên, Bà Rịa – 
Vũng Tàu (BR-VT) có 
vị trí địa lý lý tưởng cho 
việc phát triển trung 
tâm dịch vụ logistics: 
nằm trong vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam, 
trong đó có tỉnh Đồng 
Nai, tỉnh Bình Dương 
và vùng đô thị TP. Hồ 
Chí Minh. BR-VT lại 
nằm trên tuyến hàng hải 
quốc tế nối liền bắc nam 
và đông tây của thế giới, 
nơi chiếm hơn 85% vận 
chuyển thương mại quốc 
tế. Đặc biệt, hiện nay, hệ 
thống cảng biển nước 
sâu tập trung chủ yếu 
trên sông Thị Vải, là cửa 

ngõ thông ra biển của 
vùng Đông Nam Bộ và 
cả Campuchia. 
     Hậu phương vững 
chắc và nguồn hàng dồi 
dào cho khu cảng biển 
Cái Mép – Thị Vải cũng 
chính là nguồn khách 
hàng đầy tiềm năng của 
các công ty giao nhận 
vận tải. Chỉ riêng ba 
tỉnh Đồng Nai, Bình 
Dương và BR-VT đến 
nay đã có tới 46 khu 
công nghiệp đang hoạt 
động. Riêng BR-VT có 
12 khu công nghiệp với 
diện tích 8.014 ha, bố 
trí dọc theo bờ sông Thị 
Vải nằm ngay vị trí của 
khu vực cảng Cái Mép – 
Thị Vải.
     Mặc dù có rất nhiều 
thuận lợi để các công 
ty giao nhận tại BR-
VT phát triển nhưng 
trên thực tế các doanh 
nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực này còn nhiều 

hạn chế. Hiện nay, tại 
BR-VT chỉ có khoảng 20 
doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực giao nhận 
vận tải, một con số quá 
ít ỏi so với tiềm lực hiện 
có. Không những thế, 
những công ty này có 
quy mô nhỏ, dễ thành 
lập và cũng dễ giải thể, 
có khi lập ra chỉ để phục 
vụ một vài mối hàng nào 
đó cho nên những thế 
mạnh của một công ty 
giao nhận vận tải không 
thể phát huy được.
     Sở dĩ thực trạng các 
công ty giao nhận tại 
BR-VT còn yếu kém như 
vậy là do nhiều nguyên 
nhân. Trước tiên mặc dù 
cụm cảng Cái Mép – Thị 
Vải đã được xây dựng và 
đi vào hoạt động nhưng 
các hãng tàu lớn vẫn 
chưa đầu tư xây dựng 
văn phòng đại diện tại 
Vũng Tàu mà vẫn chủ 
yếu đặt trụ sở chính tại 

TP. Hồ Chí Minh. Điều 
này gây bất lợi cho các 
công ty giao nhận vì khi 
cần lấy chứng từ (vận 
đơn, lệnh giao hàng…) 
thì phải đi quãng đường 
dài đến TP. Hồ Chí 
Minh. Mặt khác, lĩnh 
vực hoạt động của các 
công ty giao nhận vận 
tải ở BR-VT còn nhỏ 
lẻ, manh mún như làm 
thủ tục Hải quan, vệ 
sinh container… Đó là 
lý do vì sao mà các công 
ty xuất nhập khẩu lại 
chọn những công ty giao 
nhận tại TP. Hồ Chí 
Minh mặc dù chi phí có 
thể cao hơn. 
     Một nguyên nhân “tế 
nhị” khác là trường hợp 
công ty giao nhận vận 
tải có thể là “sân sau” 
của những người có vị 
trí tại các hãng vận tải, 
cảng, chủ hàng... nên các 
doanh nghiệp khác khó 
có cơ hội để cạnh tranh.

Sơ đồ quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh BR-VT đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
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hướng đi cho 
các công Ty giao 
nhận vận Tải br- vT
     Việc đầu tiên cần làm 
để phát triển lĩnh vực 
giao nhận vận tải nói 
riêng và dịch vụ logistics 
nói chung tại BR-VT là 
đầu tư cơ sở hạ tầng, giao 
thông vận tải. Theo quyết 
định của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về 
Phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết đường sắt khu 
vực TP. Hồ Chí Minh, 
tuyến đường sắt Biên 

Hòa – Vũng Tàu sẽ có 
tổng chiều dài 107 km, 
trong đó chiều dài tuyến 
trong phạm vi nghiên 
cứu từ ga Trảng Bom đến 
ga Tiền Cảng Thị Vải là 
54,65 km. Mặt khác đề 
án xây dựng cảng hàng 
không quốc tế tại Đồng 
Nai cũng là tiền đề cho 
sự phát triển logistics tại 
Vũng Tàu.
     Mặt khác tỉnh cần có 
chính sách khuyến khích 
để các doanh nghiệp xuất 
nhập khẩu tại Vũng Tàu 

phát triển vì đây chính là 
nguồn khách hàng chính 
của doanh nghiệp giao 
nhận vận tải.
     Vì điều kiện có hạn 
về năng lực mà mỗi công 
ty giao nhận vận tải làm 
những dịch vụ riêng lẻ, 
không hiệu quả. Do vậy, 
các doanh nghiệp có thể 
hợp tác với nhau, sử dụng 
dịch vụ của nhau theo 
hình thức các bên cùng 
có lợi. Có như vậy thì 
chất lượng dịch vụ mới có 
thể được cải thiện 
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Sinh vật biển
phát sáng

khả năng pháT sáng của sinh vậT biển đã 
được con người nghiên cứu cách đây 

80 năm và đến nay đã được Triển khai 
ứng dụng Trong nhiều lĩnh vực. ở vùng 

biển nha Trang, các nhà khoa học đã 
pháT hiện được 18 loài sinh vậT biển pháT 

sáng, điều này cho Thấy Tiềm năng To 
lớn của nguồn lợi này ở vùng biển việT 
nam Trong ứng dụng Thực Tiễn và các 

hoạT động Trên biển.

nGuyỄn thAnh

các loài sinh vậT 
biển pháT sáng 
     Cho đến nay, các nhà 
khoa học đã phát hiện hơn 
507 loài sinh vật biển có 
khả năng phát sáng khi bị 
kích hoạt bởi các nguồn 
sáng. Trong đó, phần lớn 
là loài san hô, rồi đến loài 
chân bụng, chủ yếu là Tro-
chidae, Bullidae, Cypraei-
dae, Triviidae, Haliodae, 
nhóm chân đầu như mực 
tuộc, nang, ống…, nhóm 
động vật thể xoang… Khác 
với phát quang sinh học, là 
đặc tính tự nhiên của một 
số loài thủy sinh có kích 
thước nhỏ (từ vài micromet 
đến vài centimet), có bản 
chất liên quan đến các 
phản ứng sinh hóa của 
chúng, một số loài sinh vật 
biển có khả năng đặc biệt là 
phản xạ, phát ra ánh sáng 
nhìn thấy (bước sóng 450-
600nm) khi bị kích hoạt 
bởi các nguồn sáng không 
nhìn thấy (có bước sóng 

nhỏ hơn 450nm – nguồn 
ánh sáng cực tím hay lớn 
hơn 600nm – nguồn hồng 
ngoại) chiếu vào. 
     Bước đầu nghiên cứu, 
viện Hải dương học Nha 
Trang đã phát hiện được 
18 loài sinh vật ở vịnh Nha 
Trang có khả năng phát sáng 
và Viện cũng đã nuôi thử 
nghiệm thành công 4 loài 
san hô, phục vụ cho các triển 
khai ứng dụng tại Việt Nam. 
Hiện nay, khoa học Hải 
dương đã xác định và lựa 
chọn khoảng 10 loài thuộc 
nhóm san hô, thủy tức, hải 
quỳ… có khả năng phát sáng 
rất mạnh và ổn định.

bản chấT quá Trình 
pháT sáng 
     Vì sao một số loài sinh 
vật biển lại có khả năng 
phát sáng khi bị kích hoạt 
bởi các nguồn sáng khác 
chiếu vào, đặc biệt là nguồn 
sáng cực tím (Ultraviolet 
-UV)? Theo các nhà khoa 
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học, hiện tượng phát sáng 
của các loài thủy sinh 
khi bị kích hoạt bởi các 
nguồn sáng UV này phụ 
thuộc vào cấu trúc của 
các protein. Chính vì các 
protein của các vi sinh vật 
biển khác nhau, đặc điểm 
thích ứng, chịu được tác 
động của các sóng ánh 
sáng khác nhau đã tạo ra 
khả năng phát sáng của 
chúng. Có một số loài sinh 
vật hay một số cấu trúc 
sinh học bị hủy hoại dưới 
tác dụng của ánh sáng 
UV. Trái lại, có những 
loài hay bộ phận sinh học 
khác lại bền vững, không 
bị hủy hoại dưới ánh sáng 
UV. Dựa vào các kết quả 
nghiên cứu về sự thay đổi 
của cấu trúc các protein 
do tác động của các nguồn 
sáng, các chuyên gia Nhật 
Bản đã giải thích vì sao 
phần lớn các loài san hô 
ở vùng biển nông có khả 
năng phát sáng khi bị 
nguồn UV chiếu vào. San 
hô đã có quá trình tiến 
hóa hàng ngàn hoặc hàng 
triệu năm trong các vùng 
biển nhiệt đới. Để thích 
nghi, các sắc tố của san 
hô có khả năng sàng lọc 
các loại ánh sáng mặt trời, 
hấp thụ ánh sáng UV độc 
hại, chuyển hóa, phát ra 
ánh sáng nhìn thấy được 
(bước sóng 450-600nm) ít 
độc hại hơn. 
     Ở nước biển, khi bị 
khuấy động do các chuyển 
động của tàu thuyền, bơi 
lội, phương tiện ngầm,…, 
vào ban đêm, chúng ta 
thấy xuất hiện các vệt sáng 
phát ra. Đó chính là hiện 
tượng phát quang sinh 
học của một số loài đơn 
bào thuộc họ Dinoflagel-

lates. Phần lớn hiện tượng 
phát quang sinh học do sự 
cọ xát cơ học thường xảy 
ra trên tầng mặt và tầng 
sát mặt – trong khoảng 
trên dưới chục mét. Ngoài 
ra, các nhà khoa học Hải 
dương cũng đã phát hiện 
được một số loài sinh 
vật sống ở những tầng 
sâu hơn 200m, thậm chí 
đến 4000m có khả năng 
phát quang. Đó là các 
loài cá, giáp xác, có kính 
thước nhỏ, chỉ khoảng vài 
centimet. Phát sáng sinh 
học là một trong những 
đặc trưng thích nghi của 
chúng trong quá trình 
tiến hóa. Phát sáng có thể 
là công cụ kiếm mồi, là 
công cụ chống kẻ thù, là 
phản ứng tự vệ do điều 
kiện môi trường thay đổi 
mạnh. Đấy là những đặc 
trưng mang tính bản chất 
của các phản ứng sinh 
hóa, đặc trưng của một số 
loài thủy sinh. Hiện tượng 
phát sáng của một số loài 
sinh vật biển khác như 
san hô, hải quỳ khi bị kích 
hoạt bởi các nguồn sáng, 
chủ yếu là ánh sáng UV. 
Nhóm này không có khả 

năng phát sáng khi bị thay 
đổi các trạng thái sinh lý 
hay cọ xát cơ học.

Ứng dụng của 
sinh vậT biển pháT 
sáng 
     Hiện tượng phát sáng 
của sinh vật biển khi bị 
kích hoạt bởi các nguồn 
sáng không nhìn thấy 
đang được nghiên cứu 
ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực như: Nghiên cứu lịch 
sử tiến hóa và quá trình 
biến đổi khí hậu toàn cầu 
trong quá khứ và dự báo 
cho tương lai; Nghiên cứu 
phục vụ cho việc đánh giá, 
xác định chất lượng môi 
trường nước, môi trường 
trầm tích, môi trường 
sinh học. Đặc biệt là trong 
nghiên cứu để tạo ra các 
loài vi sinh chỉ thị độc 
chất môi trường; Phân 
loại sinh học biển, đặc biệt 
là phân loại các loài san 
hô; Nghiên cứu các cấu 
trúc phân tử sống, đặc 
trưng cho thế giới sinh 
vật, phục vụ việc xác định 
nguyên nhân, diễn biến 
và ngăn ngừa, điều trị các 
bệnh hiểm nghèo trong 

y học; Khai thác phục vụ 
kinh doanh, giải trí trong 
các hệ thống bảo tàng sinh 
học và hải dương học.
Các vi sinh vật phát sáng 
khi bị kích thích cơ học 
nên sự phát sáng này làm 
lộ mục tiêu di động dưới 
nước như các phương 
tiện ngầm, người nhái. 
Đồng thời sự phát sáng 
cũng giúp phát hiện các 
chướng ngại đang trôi, các 
đá ngầm gần mặt nước 
hoặc khi người đi biển 
tiến vào bờ vì dải sóng vỗ 
bờ kích thích sự phát sáng 
của sinh vật. Đặc điểm 
này được ứng dụng nhiều 
trong các hoạt động giao 
thông hàng hải. 
     Sự nghiên cứu của các 
nhà khoa học Hải dương 
cho thấy, ở vùng biển Việt 
Nam sinh vật biển phát 
sáng rất phong phú. Đó 
là nguồn lợi quý giá, cần 
được nghiên cứu một cách 
toàn diện, đồng bộ để ứng 
dụng trong các hoạt động 
trên biển như giao thông 
hàng hải cũng như trong 
quá trình khai thác, sử 
dụng và bảo vệ nguồn lợi 
đặc biệt này 
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Ý thức được sự 
cần thiết của 
môi trường 
trong sạch nơi 

Cù Lao Chàm, người 
dân và chính quyền địa 
phương nơi đây đã cùng 
nhau thực hiện cam kết: 
Nói không với túi ni lông. 
     Chị Nguyễn Thị Ba là 
tiểu thương bán lẻ ở chợ 
Tân Hiệp đã nhiều năm. 
Trước đây, mỗi lần gói 
hàng cho khách, chị luôn 
dùng túi ni lông các loại. 
Nhưng từ khi thực hiện 
cam kết không sử dụng 
bao ni lông, hằng ngày, chị 
vẫn đều đặn xin các tờ báo 
cũ để gói hàng cho khách. 
Do loại hàng hóa chị bán 
đều là hàng khô nên sử 
dụng giấy báo mà không 
sợ ảnh hưởng của mực in. 
Ngoài ra, tại tiệm, chị còn 
chuẩn bị thêm túi lưới để 
dùng cho những ai mua 

nhiều hàng. Theo chị, việc 
thay đổi thói quen sử dụng 
túi ni lông để dùng túi giấy 
hoặc túi lưới là không dễ 
dàng, với cả người mua 
lẫn người bán. Tuy nhiên, 
ý thức được rằng việc bảo 
vệ môi trường, thu hút 
khách du lịch đến tham 
quan sẽ hỗ trợ lớn cho 
phát triển kinh tế, cộng 
thêm với sự vận động tích 
cực của chính quyền địa 
phương, người dân nơi 
đây đã hưởng ứng phong 
trào một cách tích cực, 
biến “Nói không với túi 
ni lông” thành khẩu hiệu 
hành động, thói quen sinh 
hoạt hàng ngày. 
     Không chỉ người dân 
địa phương được tuyên 
truyền về việc giữ gìn môi 
trường, các hãng lữ hành 
khi hoạt động ở đây cũng 
nắm rõ khẩu hiệu trên. Tại 
các điểm du lịch chính, 

cù lao chàm
nói không với túi ni lông

khi rác Thải đang Trở Thành 
vấn nạn Toàn cầu Thì mô hình 

“nói không với Túi ni lông” của 
người dân cù lao chàm, xã đảo 

Tân hiệp, Tp. hội an, quảng nam 
đã Tạo nên những hiệu quả 

ThiếT Thực, góp phần bảo vệ môi 
Trường xanh, sạch, đẹp.

Viết tuyên
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nơi thường có nhiều du 
khách ghé qua, đều treo 
những bảng hiệu, biểu 
ngữ kêu gọi khách tham 
quan hưởng ứng khẩu 
hiệu: Nói không với túi 
ni lông. Nhờ đó, hầu như 
trên địa bàn xã đảo Tân 
Hiệp, Cù Lao Chàm đã 
chấm dứt hẳn tình trạng 
sử dụng túi ni lông. Ông 
Trần Thanh Hải, Phó 
Chủ tịch UBND xã đảo 
Tân Hiệp, Cù Lao Chàm 
khẳng định: “Bên cạnh 
việc triển khai thực hiện 
phong trào, địa phương 

cũng thành lập Tổ kiểm 
tra thường xuyên nhắc 
nhở và vận động, đặc 
biệt là xây dựng bản cam 
kết đối với từng hộ gia 
đình và cam kết đối với 
các hãng lữ hành đưa 
khách ra Cù Lao Chàm. 
Đến bây giờ đảo không 
còn rác thải như trước 
đây, nhất là các loại túi 
ni lông không còn nữa, 
kể cả vào mùa biển động. 
Trong quá trình kiểm tra, 
nếu phát hiện vi phạm, 
chúng tôi có biện pháp 
xử lý hoặc đưa ra kiểm 

điểm trước dân”… 
     Đây là kết quả rất 
đáng tự hào của chính 
quyền cũng như người 
dân xã đảo Tân Hiệp, 
mang lại môi trường 
xanh – sạch – đẹp cho Cù 
Lao Chàm, góp phần thu 
hút khách du lịch, nhất 
là khách quốc tế đến với 
đảo. Qua đó, Tân Hiệp 
cũng trở thành một điểm 
sáng, nhân rộng mô hình 
Nói không với túi ni lông 
cho nhiều xã đảo lân cận 
và các địa phương khác 
noi theo 
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phân cấp và giao quyền
khai thác, sử dụng
tài nguyên biển

nghị định 51/2014/nđ-
cp “quy định việc giao 

các khu vực biển nhấT 
định cho Tổ chức, cá 

nhân khai Thác, sử 
dụng Tài nguyên biển” 

chính Thức có hiệu 
lực Từ ngày 15/7/2014. 

Tuy còn mộT số hạn 
chế cơ bản nhưng 

nghị định này được 
xem là bước Tiến quan 
Trọng Trong việc Thể 

chế hóa phương Thức 
quản lý nhà nước 

Tổng hợp và Thống 
nhấT đối với biển và hải 

đảo ở nước Ta.

pGs.ts. nGuyỄn chu hồi

Nước ta có vùng 
biển rộng, bờ 
biển dài và 
nhiều đảo, 

trong đó có hai quần 
đảo xa bờ - Hoàng Sa và 
Trường Sa. Tài nguyên 
biển nước ta thuộc loại 
khá giàu có, đa dạng về 
chủng loại và bao gồm các 
hệ tài nguyên “chia sẻ” 
(shared resources), trong 
đó có các hệ sinh thái. 
Chính vì thế, biển, vùng 
ven biển và hải đảo cùng 
với các hệ tài nguyên biển 
luôn là đối tượng khai 
thác, sử dụng của nhiều 
ngành (multi-use). Tuy 
nhiên, biển, vùng ven biển 
và hải đảo vẫn bị khai 
thác riêng rẽ theo mục 
đích ưu tiên phát triển của 
từng ngành, cũng như chỉ 
được quản lý theo ngành 
(bằng luật pháp và chính 
sách của ngành). Vai trò 
của địa phương và cộng 
đồng trong công tác quản 
lý và bảo vệ nguồn lợi biển 
còn mờ nhạt, thiếu sự hỗ 
trợ pháp lý để họ có thể 
chủ động trong khai thác, 
sử dụng và tham gia quản 
lý biển, đảo. Hậu quả là 
các hệ thống tài nguyên 
biển, vùng ven biển và 
hải đảo bị suy thoái, môi 

trường biển bị ô nhiễm, 
mâu thuẫn lợi ích trong sử 
dụng đa ngành tài nguyên 
biển ngày càng tăng. 
     Tình hình trên đòi 
hỏi nước ta phải thay đổi 
phương thức quản lý, theo 
đó quản lý tổng hợp để 
tiến tới thống nhất quản 
lý về mặt nhà nước đối 
với biển, vùng ven biển 
và hải đảo là một yêu cầu 
thực tế khách quan. Điều 
này cũng đã được đề cập 
đến trong Chiến lược biển 
Việt Nam đến năm 2020 
(2007) và được cụ thể hóa 
trong Luật biển Việt Nam 
(2012). Nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác quản lý 
nhà nước về biển và hải 
đảo là xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật để quản 
lý hiệu quả các hoạt động 
khai thác, sử dụng biển. 
Nghị định số 25/2009/
NĐ-CP về quản lý tổng 
hợp tài nguyên và bảo vệ 
môi trường biển và hải 
đảo có hiệu lực từ tháng 
6 năm 2009 là bước đi 
đầu tiên trong việc cụ thể 
hóa phương thức quản lý 
tổng hợp biển và hải đảo 
ở nước ta. Tuy nhiên, việc 
phân cấp, giao quyền, tiến 
tới cấp và thu hồi giấy 

phép khai thác, sử dụng 
tài nguyên biển chưa được 
đề cập rõ ràng. Vì vậy, 
ngày 21/5/2014, Chính phủ 
đã ban hành Nghị định 
số 51/2014/NĐ-CP “Quy 
định việc giao các khu 
vực biển nhất định cho tổ 
chức, cá nhân khai thác, 
sử dụng tài nguyên biển” 
(gọi tắt là Nghị định 51). 
Nội dung của Nghị định 
51 có thể tìm đọc trong 
khoảng 11 trang A4 và 10 
trang phụ lục, ở đây chỉ 
xin trao đổi một số khía 
cạnh về khả năng thực thi 
của nghị định này.
     Nghị định 51 gồm 
5 chương, 27 điều quy 
định việc giao khu vực 
biển nhất định trên các 
vùng biển Việt Nam cho 
tổ chức, cá nhân để khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
biển theo giấy chứng nhận 
đầu tư, giấy phép hoặc 
quyết định cho phép khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
biển của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền; 
quy định trách nhiệm của 
các cơ quan nhà nước, 
tổ chức, cá nhân có liên 
quan đến việc giao khu 
vực biển. Tuy nhiên, nghị 
định 51 không quy định 
việc giao khu vực biển để 
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thăm dò, khai thác dầu 
khí; khai thác thủy sản, 
cho thuê mặt nước biển để 
nuôi trồng thủy sản thực 
hiện theo quy định của 
pháp luật về dầu khí và về 
thủy sản. Ngoài ra, việc 
giao khu vực biển để sử 
dụng vào mục đích quốc 
phòng, an ninh được thực 
hiện theo quy định riêng 
của Chính phủ. Như vậy, 
tên của Nghị định 51 cũng 
chưa hoàn toàn phù hợp 
với nội dung bên trong và 
chưa phản ánh được các 
nguyên tắc quản lý tổng 
hợp, thống nhất đối với 
biển và hải đảo, mặc dù 
Điều 5, Mục 1 về nguyên 
tắc giao khu vực biển đã đề 
cập. Tức là, Nghị định 51 
vẫn chưa điều chỉnh được 
hành vi của 3 ngành và 
lĩnh vực mũi nhọn nói trên 
trong khai thác, sử dụng 
biển thời gian tới. Hạn chế 
này khiến cho Nghị định 

51 chưa thể trở thành một 
công cụ đắc lực để kiểm 
soát phát triển biển, vùng 
ven biển và hải đảo. 
     Nghị định 51 áp dụng 
đối với các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan 
đến việc giao khu vực 
biển để khai thác và sử 
dụng tài nguyên biển (trừ 
nguồn lợi dầu khí, nghề cá 
và các hoạt động phục vụ 
mục đích an ninh, quốc 
phòng biển, đảo). Khu 
vực biển trong Nghị định 
được hiểu là một phần của 
vùng biển Việt Nam (nội 
thủy, lãnh hải, vùng tiếp 
giáp, vùng đặc quyền kinh 
tế và thềm lục địa) bao 
gồm khối nước, đáy biển 
và lòng đất dưới đáy biển, 
có ranh giới xác định, 
được quy hoạch để khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
biển theo quy định của 
pháp luật. Cần chú ý là 
ranh giới, diện tích khu 

vực biển được xác định 
đối với từng trường hợp 
cụ thể trên cơ sở dự án 
đầu tư, giấy chứng nhận 
đầu tư, giấy phép hoặc 
quyết định của cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm 
quyền cho phép khai thác, 
sử dụng tài nguyên biển 
và quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng biển. Như vậy, để có 
thể giao khu vực biển theo 
tinh thần của Nghị định 
51, trước hết phải tiến 
hành “quy hoạch sử dụng 
biển” (sea-use planning/
plan) mà đến nay chưa rõ 
vị trí pháp lý của loại hình 
quy hoạch này. Có thể 
hiểu nôm na, quy hoạch 
sử dụng biển tương tự quy 
hoạch sử dụng đất trên đất 
liền với mục đích là phân 
bổ nguồn tài nguyên biển 
(luôn khan hiếm và cạnh 
tranh) theo từng giai đoạn 
phát triển Kinh tế - xã hội 
của đất nước 

104 | biển | 08 - 2014



luậT hàng hải

10 - 2014 | biển | 105



106 | biển | 10 - 2014

góp ý sửa đổi bổ sung
luật hàng hải

hình Thành Từ năm 
1955, đến nay, bảo đảm 

an Toàn hàng hải ngày 
càng giữ vai Trò quan 

Trọng Trong việc 
ThiếT lập và duy Trì 

môi Trường an Toàn 
về hàng hải, Tạo Tiền 

đề vững chắc cho các 
ngành kinh Tế biển 

pháT Triển, góp phần 
bảo vệ môi Trường, an 

ninh quốc phòng và 
chủ quyền biển đảo. 

Tuy nhiên, bộ luậT 
hàng hải hiện hành 

(bộ luậT hàng hải 2005) 
chưa đưa ra được 

những Thể chế, quy 
định cụ Thể cho lĩnh 

vực đặc Thù này.

VĂn hà

lịch sử hình Thành
     Sản phẩm chính của 
công tác bảo đảm an toàn 
hàng hải là cung cấp các 
dịch vụ hỗ trợ để đáp ứng 
nhu cầu hành hải an toàn 
và hiệu quả chủ yếu cho 
các phương tiện vận tải 
đường biển, ngoài ra, còn 
có phương tiện thủy nội 
địa, phương tiện đánh bắt 
nuôi trồng thủy hải sản, 
các tàu du lịch và một số 
hoạt động hàng hải chuyên 
ngành khác như: Tìm kiếm 
cứu nạn, bảo vệ môi trường 
biển, khai thác dầu khí, an 
ninh quốc phòng. Lĩnh vực 
bảo đảm an toàn hàng hải 
gồm: Hệ thống báo hiệu 
hàng hải, luồng hàng hải, 
cơ sở hạ tầng, thiết bị bảo 
đảm an toàn hàng hải.

     Bảo đảm an toàn hàng 
hải của Việt Nam được 
thành lập từ năm 1955 
với việc tiếp nhận, quản 
lý và vận hành hai ngọn 
đèn biển Long Châu và 
Hòn Dấu từ chế độ thực 
dân Pháp. Trải qua 55 
năm xây dựng và phát 
triển, đến nay mô hình 
quản lý của bảo đảm an 
toàn hàng hải gồm có 02 
Tổng công ty: Tổng công 
ty bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Bắc có nhiệm vụ 
quản lý bảo đảm an toàn 
hàng hải từ cây đèn Sa 
Huỳnh (Quảng Ngãi) trở 
ra đến hết địa phận tỉnh 
Quảng Ninh bao gồm đất 
liền, bờ biển và hải đảo, 
Tổng công ty bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 

Nam có nhiệm vụ quản 
lý bảo đảm an toàn hàng 
hải từ phía Nam cây đèn 
Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 
trở vào đến hết địa phận 
tỉnh Kiên Giang và quần 
đảo Trường Sa, bao gồm 
đất liền, bờ biển và hải 
đảo. Quyết định số 1166/
QĐ-TTg ngày 14/7/2011 
của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án phát triển 
bảo đảm an toàn hàng hải 
Việt Nam đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 
đánh giá mô hình này phù 
hợp các quy định hiện 
hành của Nhà nước Việt 
Nam, nhằm thúc đẩy phát 
triển công tác bảo đảm 
an toàn hàng hải theo kịp 
các nước tiên tiến và trở 
thành nền tảng tốt cho các 
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ngành kinh tế biển phát 
triển, góp phần bảo đảm 
an ninh quốc phòng, chủ 
quyền và quyền chủ quyền 
của quốc gia có biển.
Nghị định số 21/2012/
NĐ-CP ngày 21/3/2012 
định nghĩa luồng hàng 
hải chuyên dùng là luồng 
nhánh cảng biển và luồng 
hàng hải khác được đầu tư 
xây dựng và quản lý, khai 
thác phục vụ hoạt động 
của cảng chuyên dùng. 
Còn luồng hàng hải công 
cộng là luồng cảng biển 
được đầu tư xây dựng và 
quản lý, khai thác phục vụ 
hoạt động chung của cảng 
biển. Như vậy, hệ thống 
luồng hàng hải có quan hệ 
hữu cơ với nhau, mở lối 
cho tàu thuyền ra/vào các 
nhóm cảng biển an toàn, 
nhanh chóng. Mặt khác, 
ngoài luồng hàng hải còn 
hệ thống các đèn biển dẫn 
tàu nhập bờ, khu neo đậu, 
khu đón trả hoa tiêu, cơ 

sở hạ tầng bảo đảm hàng 
hải. Tất cả là một hệ thống 
hoàn chỉnh với hệ thống 
thông tin đồng bộ, thông 
suốt nhằm dẫn tàu biển 
ra/vào các cảng biển an 
toàn vào mọi thời điểm. 
Trong công tác quản lý 
bảo đảm an toàn hàng hải 
còn có các công tác phụ 
trợ khác như khu hậu cứ 
phục vụ công tác tiếp tế 
kiểm tra, các trang thiết 
bị khảo sát, rà quét, thanh 
thải chướng ngại vật, trục 
vớt cứu hộ. Tuy là công 
việc phụ trợ nhưng đòi 
hỏi phải có sự phối hợp 
đồng bộ, nhịp nhàng để 
luồng hàng hải luôn thông 
thoáng kể cả khi có các sự 
cố hàng hải xảy ra.

Tầm quan TrỌng của 
bảo đảm hàng hải
     Hiện nay công tác an 
toàn hàng hải, an ninh 
hàng hải là những vấn đề 
cốt lõi của các quốc gia 

ven biển và mục tiêu, định 
hướng phát triển kinh tế 
biển của Việt Nam. 
Trên 90% lượng hàng hóa 
ngoại thương toàn cầu 
được vận chuyển bằng 
đường biển, kéo theo sự 
gia tăng hoạt động của đội 
tàu biển thế giới. Nguy cơ 
phát sinh các vụ tai nạn 
hàng hải cũng theo đó 
mà nhiều hơn. Khi có sự 
cố tai nạn hàng hải xảy 
ra sẽ gây tổn thất vô cùng 
lớn về mặt kinh tế, con 
người, ảnh hưởng lớn đến 
an toàn hàng hải, an ninh 
hàng hải, ô nhiễm môi 
trường. Vì vậy, công tác 
bảo đảm an toàn hàng hải 
luôn được các quốc gia có 
biển đặt lên hàng đầu. 
Với sự phát triển của kinh 
tế biển Việt Nam cũng 
như xu thế hội nhập toàn 
cầu hiện nay, để đảm 
bảo an tâm, an toàn cho 
những nhà hàng hải trên 
thế giới khi đưa những 

con tàu của mình hành 
hải trên biển, luồng hàng 
hải ra vào các cảng biển 
là vô cùng quan trọng. 
Việc thiết lập một môi 
trường hàng hải an toàn 
sẽ giúp cho nhiều hãng 
tàu lớn trên thế giới có 
thể an tâm lựa chọn Việt 
Nam là điểm đến lý tưởng, 
an toàn, tạo điều kiện vô 
cùng lớn cho việc phát 
triển kinh tế biển Việt 
Nam hiện nay cũng như 
trong tương lai, tiến tới 
thực hiện thành công các 
mục tiêu trong chiến lược 
biển Việt Nam đến năm 
2020, định hướng đến 
năm 2030: Đưa nước ta 
trở thành quốc gia mạnh 
về biển, giàu lên từ biển, 
kết hợp bảo vệ an ninh 
quốc phòng, tìm kiếm cứu 
nạn, phối hợp bảo vệ môi 
trường biển, góp phần 
khẳng định chủ quyền, 
quyền chủ quyền quốc gia 
trên biển, đảo. 
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     Việc đảm bảo an toàn 
hàng hải, an ninh hàng 
hải thông qua các hoạt 
động dịch vụ công ích do 
doanh nghiệp nhà nước –  
Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
và Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Bắc cung cấp (bao gồm: 
Vận hành hệ thống báo 
hiệu hàng hải; Vận hành 
hệ thống luồng hàng hải 
công cộng; Khảo sát, công 
bố thông báo hàng hải; 
Sản xuất, cung ứng các 
ấn phẩm hải đồ; Nạo vét, 
duy tu luồng hàng hải; 
Sửa chữa và nâng cấp hệ 
thống báo hiệu hàng hải; 
Sản phẩm, dịch vụ hoa 
tiêu hàng hải; Sản phẩm, 
dịch vụ quản lý, vận hành 
hệ thống đài thông tin 
duyên hải; Các sản phẩm, 
dịch vụ bảo đảm hàng hải 

khác theo quy định của 
pháp luật) đã, đang và 
sẽ phát huy vai trò, chức 
năng, đóng góp hiệu quả, 
thiết thực vào chiến lược 
phát triển kinh tế biển, 
củng cố quốc phòng, an 
ninh của Tổ quốc.

góp ý sửa đổi luậT 
    Việc ban hành Bộ luật 
Hàng hải Việt Nam năm 
1990 và Bộ luật Hàng hải 
sửa đổi thay thế năm 2005 
đã từng bước tiếp cận và 
chuẩn hóa các điều ước 
quốc tế về hàng hải vào hệ 
thống pháp luật Việt Nam. 
Tuy nhiên, nhiều nội dung 
trong Luật Hàng hải không 
theo kịp bối cảnh hội nhập 
sâu rộng với nền kinh tế thế 
giới. Bộ luật Hàng hải cũng 
chưa đưa ra được những 
thể chế, quy định cụ thể 
cho lĩnh vực đặc thù là bảo 

đảm an toàn hàng hải.
     Công tác Bảo đảm an 
toàn hàng hải, Hoa tiêu 
hàng hải, Trục vớt cứu hộ 
là những bộ phận có mối 
liên quan mật thiết với 
nhau và không thể thiếu 
để đảm bảo tạo nên một 
môi trường hàng hải an 
toàn cho tàu thuyền hoạt 
động. Trong Bộ luật Hàng 
hải hiện hành đã đưa ra 
những thể chế, quy định 
cho các công tác Hoa 
tiêu hàng hải (chương 
IX), Trục vớt cứu hộ (tại 
chương XI), tuy nhiên, 
công tác Bảo đảm an 
toàn hàng hải thì chưa có 
những thể chế, quy định 
để đảm bảo thực hiện. Vì 
vậy, sẽ gây khó khăn cho 
các hoạt động bảo đảm an 
toàn hàng hải trong vùng 
biển Việt Nam và quốc 
tế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

mất an toàn hàng hải.
Theo cấu trúc của dự thảo 
sửa đổi, bổ sung Bộ luật 
Hàng hải hiện tại, các nội 
dung về sản phẩm, dịch 
vụ bảo đảm hàng hải 
không được quy định trực 
tiếp mà thể chế bằng các 
văn bản dưới luật. Theo 
quy định tại Điều 1 của 
Bộ luật Hàng hải hiện 
hành có đưa ra vấn đề an 
toàn hàng hải, an ninh 
hàng hải nhưng trong nội 
dung Bộ luật chưa đề cập 
cụ thể về vấn đề này.
     Chính vì vậy, tại buổi 
làm việc với Đoàn khảo 
sát thực tế và lấy ý kiến 
góp ý xây dựng Dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ luật Hàng 
hải Việt Nam (Dự thảo 
Luật) ngày 14/8/2014 tại 
TP. Vũng Tàu, với tư cách 
là đơn vị trực tiếp quản 
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lý, điều hành công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải 
khu vực miền Nam, nơi 
có cụm cảng biển số 5 với 
hệ thống cảng biển hiện 
đại nhất cả nước và nhiều 
tuyến luồng trọng điểm 
quốc gia như Sài Gòn – 
Vũng Tàu; Cái Mép – Thị 
Vải, đặc biệt là quản lý, 
vận hành hệ thống đèn 
biển khu vực quần đảo 
Trường Sa, góp phần bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo 
Tổ quốc, Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đã đề nghị 
Đoàn khảo sát xem xét, bổ 
sung điều 69a – Bảo đảm 
an toàn hàng hải với các 
nội dung: 
     1. Bảo đảm an toàn 
hàng hải bao gồm các hoạt 
động sau đây:

     a) Tổ chức và quản lý 
bảo đảm an toàn hàng hải;
b) Cung cấp dịch vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải.
     2. Tổ chức và quản lý 
bảo đảm an toàn hàng 
hải là việc thiết lập và vận 
hành hệ thống bảo đảm 
an toàn hàng hải, bao gồm 
việc quy hoạch, quản lý 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, tổ chức khai thác hệ 
thống bảo đảm an toàn 
hàng hải; tiêu chuẩn hóa, 
đánh giá, giám sát bảo 
đảm chất lượng cung cấp 
dịch vụ bảo đảm an toàn 
hàng hải. Bộ Giao thông 
vận tải thực hiện tổ chức 
và quản lý bảo đảm an 
toàn hàng hải.
     3. Dịch vụ bảo đảm an 
toàn hàng hải là dịch vụ 
cần thiết để bảo đảm an 

toàn, thuận lợi và hiệu quả 
cho hoạt động hàng hải, 
khẳng định chủ quyền, 
quyền chủ quyền quốc gia 
trên biển, bao gồm dịch 
vụ thiết lập, vận hành, 
bảo trì hệ thống báo hiệu 
hàng hải; thiết lập, vận 
hành và duy trì hệ thống 
luồng, tuyến hàng hải; 
khảo sát, thu thập và 
cung cấp các thông tin 
phục vụ an toàn hàng hải, 
thông báo hàng hải; thanh 
thải chướng ngại vật, xử lý 
các tình huống ảnh hưởng 
đến an toàn hàng hải; xây 
dựng và phát hành các tài 
liệu, ấn phẩm phục vụ an 
toàn hàng hải và các hoạt 
động bảo đảm an toàn 
hàng hải khác.
     4. Dịch vụ bảo đảm an 
toàn hàng hải là dịch vụ 

công ích. Doanh nghiệp 
cung cấp dịch vụ bảo 
đảm an toàn hàng hải 
trực thuộc Bộ Giao thông 
vận tải, được thành lập 
để thực hiện việc cung 
cấp dịch vụ bảo đảm an 
toàn hàng hải và các dịch 
vụ có liên quan khác. Tổ 
chức, cá nhân sử dụng 
dịch vụ bảo đảm an toàn 
hàng hải phải trả phí theo 
quy định.
     Hy vọng rằng, những 
góp ý đến từ các đơn vị, 
doanh nghiệp chuyên 
ngành sẽ góp phần bổ 
sung và hoàn thiện Bộ 
luật Hàng hải 2005 để luật 
bám sát với thực tế phát 
triển của ngành hàng hải 
Việt Nam và theo kịp bối 
cảnh hội nhập sâu rộng 
với nền kinh tế thế giới 
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Tuy có hai tên gọi 
khác nhau nhưng 
Flyboard và Hov-
erboard là “anh 

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

flyboard - Khởi đầu 
cho ước mơ bay 
Trên mặT nước
     Năm 2011, nhà vô địch 
trượt tuyết người Pháp 
– Franky Zapata đã giới 

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

bay trên mặt nước
không còn là mơ ước

với hình dáng ThiếT kế đặT biệT, Flyboard 
và hoverboard khiến việc bay lượn Trên 

mặT nước không còn là mơ ước mà đã 
Trở Thành những Trải nghiệm Thú vị.

huỳnh cườnG



112 | biển | 10 - 2014

nối với thiết bị giống một 
chiếc ván trượt tuyết. 
Trên ván có nơi để chân, 
giống giày trượt tuyết, 
cho người sử dụng đặt 
vào và có thêm 2 ống 
xả chính, tạo lực đẩy 
rất mạnh đưa người lên 
không trung. Từ 2 đường 
ống chính, có thêm 2 
đường ống phụ nhỏ hơn 
được gắn vào tay người 
điều khiển. 2 đường ống 
phụ này cho phép người 
sử dụng giữ thăng bằng 
trên không trung, điều 
chỉnh, kiểm soát đường 
bay. Thiết kế này dễ khiến 
chúng ta liên tưởng đến 
bộ giáp huyền thoại của 
Iron Man.
     Việc điều khiển Fly-
board là sự kết hợp giữa 
các môn thể thao như 
motor nước, lướt ván, 
lặn và nhào lộn. Franky 
Zapata cho biết: Khi chơi 
Flyboard, lực đẩy sẽ khiến 
người sử dụng tung lên 
không trung theo đúng 
kiểu của Iron Man, mang 
đến cảm giác như một 
siêu anh hùng. Còn khi 
đáp xuống nước, người sử 
dụng sẽ cảm thấy mình 
như một chú cá heo được 
bơi lượn thỏa thích.

hoverboard - 
Thêm nhiều Tính 
năng mới
     3 năm sau khi Fly-
board ra đời, Franky 
tiếp tục nâng cấp thiết 
bị của mình trở thành 
một chiếc ván trượt 
mang tính thể thao hơn, 
nâng cao trải nghiệm 
của người sử dụng, 
được sản xuất bởi Za-
pata Racing. 
     Hoverboard có 
nhiều thay đổi về mặt 
thiết kế so với người 
tiền nhiệm. Một chiếc 
ván trượt như ván 
lướt sóng thay vì hệ 
thống phản lực theo 
kiểu trượt tuyết như 
Flyboard. Một động cơ 
phản lực nối với đường 
ống dài tới 18m, khiến 
người chơi có thể bay 
lượn tự do trên không 
trung trong phạm vi 
rộng và đặc biệt là 
thoải mái thực hiện các 
động tác nhào lộn. Tùy 
thuộc vào công suất của 
động cơ được trang bị, 
một chiếc Hoverboard 
có thể lướt với tốc độ 
tối đa lên đến 25km/h 
và bay lên cao 5m so 
với mặt nước. 

     Ngoài ra, Hoverboard 
còn nâng cấp thêm một 
hệ thống điều khiển điện 
tử, sử dụng một tay cầm 
điều khiển kết nối với 
động cơ giúp kiểm soát 
công suất và tốc độ của 
nó. Hoverboard là kết 
hợp linh hoạt giữa nhào 
lộn trên không, lướt ván 
và lặn. Vì thế, rất cần 
người chơi chuẩn bị tâm 
lý lẫn sức khỏe. 
     Franky cho biết chiếc 
ván trượt Hoverboard 
của anh có thể hoạt động 
tốt trên biển hoặc ao 
hồ đủ lớn với độ sâu tối 
thiểu là 4m, anh cũng 
khuyến cáo không nên 
sử dụng thiết bị trong 
những khu vực giới hạn 
như hồ bơi. 
     Flyboard và Hov-
erboard hứa hẹn sẽ là 
môn thể thao giải trí vô 
cùng hấp dẫn tại các bờ 
biển. Dù chưa phổ biến 
ở Việt Nam do giá tiền 
tham gia trò chơi còn 
cao. Nhưng rõ ràng là 
nếu môn thể thao này 
được yêu thích và nhân 
rộng thì trong tương lai 
giá thành sẽ không còn 
là nỗi lo lắng của người 
chơi nữa 
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điện ảnh Việt

chiếm ưu thế
mùa phim chiếu rạp Tháng 10, 11 Tiếp Tục chào đón 

sự có mặT của hàng loạT Tác phẩm Từ nhiều nền 
điện ảnh cùng các Thể loại khác nhau. Tuy nhiên, 

điện ảnh việT dường như chiếm ưu Thế hơn khi hầu 
hếT Tác phẩm ra mắT đều là “con cưng” của những 

đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuấT được chuẩn bị 
Trong mộT Thời gian dài.

nGọc mAi

bước Khẽ đến 
hạnh phúc
     Bước khẽ đến hạnh 
phúc là bộ phim đánh 
dấu sự trở lại của đạo 
diễn gạo cội Lưu Trọng 
Ninh sau phim điện ảnh 
Khát Vọng Thăng Long. 
Bộ phim được khởi quay 
từ năm 2012 và sau đó 
phải mất một khoảng 
thời gian dài để chỉnh 
sửa và làm hậu kỳ. Phim 
xoay quanh cô gái người 

Mỹ gốc Việt thuộc thế 
hệ thứ 3 là Vivian, người 
luôn khát khao được tìm 
về nguồn cội. Cảm nhận 
được dòng máu Việt 
mạnh mẽ trong tim, Viv-
ian tình nguyện tham gia 
một tổ chức quốc tế tài 
trợ thiết bị y tế cho Việt 
Nam. Cô về Việt Nam 
lần đầu tiên với nhiệm 
vụ kiểm tra chất lượng lô 
hàng thiết bị y tế mổ tim 
cho trẻ bị tim bẩm sinh. 

Trong quá trình làm việc, 
Vivian phát hiện có người 
muốn ăn chặn gói thiết 
bị đắt giá này. Vivian vừa 
đấu tranh với nhóm Việt 
kiều tham lam vừa phải 
chịu áp lực từ gia đình 
vì bố mẹ không muốn 
cho cô về Việt Nam. Tuy 
nhiên, cũng trong chuyến 
công tác nhiều sóng gió 
nơi đất mẹ, Vivean đã tìm 
thấy tình yêu thật sự của 
đời mình.

03.
10.2

014
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rừng xác sống
     Sau bộ phim đầu tay 
Ngôi nhà trong hẻm 
năm 2012, lần này Lê 
Văn Kiệt trở lại với vai 
trò viết kịch bản, đạo 
diễn và sản xuất cho bộ 
phim thứ hai của anh. 
Vẫn theo đuổi dòng 
phim kinh dị, Rừng xác 
sống sẽ dẫn khán giả 

theo bước chân của hai 
người bạn từ Mỹ lần 
đầu đến Việt Nam du 
lịch. David và Việt là 
những thanh niên trẻ, 
thích mạo hiểm. Thay vì 
dành thời gian cho các 
địa điểm du lịch quen 
thuộc nổi tiếng, họ quyết 
định khám phá những 
vùng ngoại ô xa xôi, đến 

những miền quê tham 
gia vào các hoạt động 
kỳ thú, thưởng thức 
các món ăn kỳ lạ của 
mỗi địa phương. Trong 
chặng đường phiêu lưu, 
hai người lạc vào một 
khu rừng rậm, họ càng 
cố gắng thoát ra thì càng 
bị bủa vây bởi sự tuyệt 
vọng và nỗi sợ hãi…

24.10.2014
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lạc giới
     Lạc giới đề cập đến một 
đề tài khá nóng hiện nay, 
đó là về tình yêu “song 
tính”. Chuyện phim xoay 
quanh mối quan hệ của ba 
nhận vật chính là: Trung - 

một tội phạm trốn tù, Kim 
- một nữ y tá và Hải - một 
chàng trai mắc căn bệnh 
đặc biệt. Lạc giới là một 
câu chuyện tình yêu hiện 
đại, lãng mạn, nhưng trĩu 
nặng tâm tư của những 

người trong cuộc, khiến 
người xem động lòng trắc 
ẩn. Thông qua câu chuyện 
éo le, đầy kịch tính về số 
phận của những người 
được coi là “lạc giới” 
trong đời sống xã hội.

hương ga
     Hương ga kể về cuộc 
đời của bà trùm đất 
cảng tên Hương, biệt 
hiệu Hương “ga”. Đó 
là quá trình từ một cô 
bé ngây thơ trong sáng 
trở thành một tay giang 
hồ khét tiếng khiến ai 
cũng phải nể sợ. Bộ 
phim không những cho 
khán giả thấy bộ mặt 
lạnh lung, dữ tướng 
của các ông, bà trùm 
mà còn cảm nhận được 
lòng trắc ẩn vẫn còn 
đâu đó sâu bên trong 
con tim họ.

31.10.2014

17.10.2014
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chàng Trai năm ấy
     Chàng trai năm ấy 
xoay quanh 4 bạn trẻ: 
Ngô Kiến Hà – nam diễn 
viên có tính tình rất nhí 
nhố, một “phi công trẻ” 
với ý định lái “máy bay 
bà già”; Phạm Quỳnh 
Băng – nữ phát thanh 
viên chuyên tư vấn tình 
yêu nhưng lại chưa bao 
giờ yêu; Sky – cô gái đến 
từ Hàn Quốc, người luôn 
có những câu tiếng Việt 
“khó đỡ” trong những 
tình huống nhạy cảm; 
Lâm – anh chàng quản 

lý lạnh lùng, khó hiểu 
và nổi tiếng tham tiền... 
Tình bạn của bộ tứ “hoàn 
cảnh” ấy sẽ được kết dính 
bởi Đình Phong - một ca 
sĩ trẻ đầy triển vọng đang 
trên đà nổi tiếng với đông 
đảo người hâm mộ. Với 
đời sống của một ngôi sao 
đầy hào nhoáng nhưng 
cũng không thiếu những 
câu chuyện bi hài, Đình 
Phong luôn luôn có bộ tứ 
đi cùng anh trên khắp các 
chặng đường. Mỗi thành 
viên đều mang những cá 
tính cũng như số phận 

khác nhau. Kẻ biết quan 
tâm, người lạnh lùng và 
có cả kẻ chỉ chực chờ cơ 
hội để gom về thật nhiều 
lợi nhuận. Nhưng đó có 
phải là tất cả về họ hay 
chỉ là một bộ mặt khác 
của những người nổi 
tiếng? Làm cách nào để 
nhóm bạn cùng tồn tại và 
phát triển trong thế giới 
đầy hào nhoáng của môi 
trường giải trí? Họ sẽ là 
những người bạn thân? 
Chắc chắn! Nhưng câu 
chuyện của họ không chỉ 
dừng ở đó...

13.11.2014
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annabelle
     Annabelle là một búp 
bê ma có thật, được cho 
rằng đã bị ám bởi linh 
hồn của một cô bé đã 
mất khi xây dựng căn 
nhà mà cô chủ hiện tại 
của nó đang ở. Nó có 
thể tự di chuyển qua 
các phòng mà không ai 
hay biết; có thể cử động, 
thay đổi tư thế và đôi 
khi phát ra cả những 

tiếng kêu đáng sợ. Anna-
belle là nguồn cảm hứng 
vô tận với các nhà làm 
phim khi đã có nhiều 
phần phim ra mắt trước 
đó. Sau thành công vang 
dội của The Conjuring, 
nhân vật búp bê ma ám 
Annabelle được đạo 
diễn James Wan ưu ái 
thực hiện cho một bộ 
phim riêng. Câu chuyện 
bắt đầu khi hai vợ chồng 

tìm thấy một con búp 
bê kỳ lạ khi gia đình họ 
chuyển tới nhà mới và 
chuẩn bị chào đón đứa 
con đầu lòng. Vào một 
đêm định mệnh, nhà 
của họ bị hai kẻ tâm 
thần đột nhập vào. Kể từ 
sau sự kiện kinh hoàng, 
nhiều hiện tượng kỳ 
quái bắt đầu xảy ra trong 
nhà và đều liên quan tới 
con búp bê ma.

10.10.2014

Thể Thao & giải Trí



120 | biển | 10 - 2014

decording annie 
parKer
     Decording Annie 
Parker là một tác phẩm 
thuộc thể loại tâm lý 
xoay quanh nhân vật 
Annie Parker, sắc sảo, 
hài hước và rất vô tư. 
Cô đã liên tục phải 

chứng kiến mẹ và chị 
gái mình trở thành 
nạn nhân của căn bệnh 
ung thư vú. Bộ phim 
cũng là câu chuyện của 
Marie-Claire King, nhà 
di truyền học đã phát 
hiện ra gen BRCA1. 
Hai người phụ nữ bị 

ngăn cách bởi khoảng 
cách, hoàn cảnh, nền 
giáo dục, nhưng hai 
cuộc sống của họ dần 
dần được gắn kết với 
nhau hơn 15 năm, 
cho đến khi một bước 
ngoặt làm thay đổi 
cuộc sống của họ...

17.10.2014
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24.10.2014

The devil’s hand
     The Devil’s Hand 
kể câu chuyện về một 
lời tiên tri tại một ngôi 
làng nhỏ mang tên New 
Bethlehem. Theo lời 
tiên tri thì vào buổi tối 
sinh nhật 18 của tất cả 

các cô gái, ác quỷ sẽ tới 
và thu nhặt linh hồn 
của họ. Bây giờ khi mà 
ngày đó đang tới gần, 
sáu cô gái, tất cả đều 
được sinh vào ngày thứ 
sáu của tháng thứ sáu 
bắt đầu biến mất một 

cách bí ẩn hết người này 
đến người khác. Liệu lời 
tiên tri kinh khủng đó 
đã trở thành hiện thực 
hay đây là tội ác của 
một tên giết người hàng 
loạt điên rồ, một người 
lớn tuổi trong làng?

19.09.2014
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addicTed 
     Addicted là một câu 
chuyện tâm lý pha một 
chút kinh dị về người 
phụ nữ bị cuồng loạn 
do ham muốn tình dục. 
Bộ phim kể về cuộc đời 
của Zoe Reynard, một 
người phụ nữ thành đạt, 

giàu có và có một gia 
đình hạnh phúc, là ước 
mơ của bao người, thế 
nhưng đó vẫn chưa phải 
là tất cả đối với Zoe Rey-
nard. Cô thích cảm giác 
mới lạ và thường xuyên 
có những mối quan 
hệ bí mật bên ngoài. 

Chính điều đó đã đưa 
Zoe Reynard vào rắc rối 
liên quan đến một tên 
sát nhân máu lạnh. Bộ 
phim dựa trên cuốn tiểu 
thuyết bán chạy nhất của 
nhà văn Zane và nhận 
được rất nhiều sự chú ý 
của khán giả.

07.11.2014
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reclaim
     Reclaim là một câu 
chuyện gây sốc và đầy 
bất ngờ của cặp vợ 
chồng nhà Steven từ Mỹ 
tới Puerto Rico để hoàn 
thành thủ tục nhận 
nuôi cô con gái 7 tuổi 
Nina. Sự việc thay đổi 
một cách chóng vánh 

khi Steven đụng độ với 
một người đàn ông bí 
ẩn. Và tối hôm đó, họ 
phát hiện Nina biến 
mất khỏi phòng. Mặc 
dù đã rất nỗ lực để tìm 
lại con gái nhưng họ gặp 
hết rào cản này đến rào 
cản khác và ngày càng 
trở nên tuyệt vọng khi 

kết nối tin cậy của họ 
từ trung tâm nhận con 
nuôi cũng mất tích. Liệu 
Nina có trở về với họ 
hay còn có những bí ẩn 
kinh hoàng nào khác? 
Bộ phim khiến khán giả 
không thể rời khỏi màn 
hình từ lúc bắt đầu cho 
tới khi kết thúc 

14.11.2014
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hải đăng hòn Dấu
Mắt ngọc của tổ quốc

được mệnh danh là mắT ngọc của Tổ quốc, 
hải đăng hòn dấu không những ngày đêm soi 

đường chỉ lối cho Tàu Thuyền hành hải an Toàn 
mà còn góp phần Tô đẹp Thêm cho hòn đảo kỳ 

vĩ và nhiều Truyền ThuyếT lý Thú này.

hải âu

Hòn Dấu (hay 
Hòn Dáu) là hòn 
đảo nhỏ cuối 
cùng tách ra 

khỏi dãy núi, cách bán đảo 
Đồ Sơn (Quận Đồ Sơn, TP. 
Hải Phòng) chừng 1km. 
Nhìn từ trên cao xuống, 
Hòn Dấu với Đồ Sơn như 
một dấu chấm than khoét 

vào lòng biển cả mênh 
mông. Đến với hòn đảo 
này, người ta sẽ được đắm 
mình giữa thiên nhiên ban 
sơ đẹp như cổ tích, lắng 
nghe những câu chuyện 
truyền thuyết lý thú và 
chiêm ngưỡng ngọn hải 
đăng trên trăm tuổi nổi 
bật giữa biển trời bao la.



126 | biển | 10 - 2014

hòn đảo cổ Tích
     Chỉ mất khoảng 15 phút 
đi tàu từ bến Nghiêng ra 
tới đảo nhưng Hòn Dấu 
dường như là một thế 
giới đối lập hoàn toàn với 
những xô bồ, ồn ã của bãi 
biển Đồ Sơn. Đến đây, ta 
có cảm giác như mình 
đang lạc vào một khu 
rừng cổ tích với những 
con đường phủ đầy rêu 
xanh, những gốc cây si, 
cây đa cổ thụ như những 
thân hình lực lưỡng, trổ 
ra bao nhiêu là chiếc rễ 
khổng lồ như những con 
trăn đang trườn vào lòng 
đất. Dưới gốc cây cổ thụ là 
những thảm lá vàng, thảm 
cỏ xanh rì cũng những 
vạt cúc dại nở hoa trắng, 
hoa vàng xen nhau đầy 
thơ mộng. Mặt trời dù có 
chói chang đến mấy cũng 
không thể lọt một khoảng 
nắng dù chỉ bằng chiếc 
dù nhỏ giữa khu rừng rợp 
bóng cây này. Phải chăng, 
sự linh thiêng của Nam 
Hải Thần Vương đã giúp 
cho rừng già nguyên sinh 
hàng trăm năm tuổi giữa 
đại dương mênh mông 
này được bảo toàn và ngày 
càng sinh sôi, nảy nở? 
     Chuyện kể rằng, sau 
một trận thủy chiến đánh 
tan giặc Nguyên Mông 
trên sông Bạch Đằng, 

người dân thấy một tử thi 
cụt đầu trôi vào đảo. Nhìn 
quần áo của ngài, biết là 
tướng nhà Trần tử trận, 
bà con bèn đắp mộ, rồi 
lập đền thờ. Tương truyền 
thần Nam Hải rất linh 
thiêng, nếu ai dám lấy đi 
bất cứ thứ gì trên đảo, kể 
cả một lá cây, sẽ bị ngài 
phạt, phải đem trả lại mới 
yên. Chính vì lẽ đó, trải 
qua hàng trăm năm, đảo 
Hòn Dấu vẫn giữ được vẻ 
đẹp nguyên sơ kỳ vĩ. 
     Bên cạnh việc bảo vệ 
đảo, thần Nam Hải còn 
phù hộ cho những người 
đi biển. Truyền thuyết kể 
rằng, người xưa mỗi lần đi 
qua đảo đều phải hạ buồm, 
vào đền thờ thần Nam Hải 
thắp hương tế lễ. Trong 
một dịp kinh lý ra Bắc, 
thuyền rồng của vua Tự 
Đức gặp sóng to, gió lớn, 
vua lên đền khấn vái, bỗng 
chốc trời quang mây tạnh. 
Hàng năm, cứ vào các ngày 
mùng 8, 9 và 10/2 Âm lịch, 
lễ hội đảo Dấu lại diễn ra. 
Đây là lễ hội truyền thống 
của người đi biển vùng 
duyên hải Bắc bộ. Ngư 
dân khắp nơi kéo về đây 
cúng lễ, cầu xin Nam Hải 
Thần Vương, vị thần của 
đảo, cho một năm ra khơi 
thuận buồm xuôi gió, tôm 
cá đầy khoang.
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mắT ngỌc
của Tổ quốc
     Đảo Hòn Dấu có nhiều 
hạng mục công trình 
quan trọng: kho dầu hỏa, 
nhà làm việc, nhà ở cán 
bộ, chiến sĩ, nhà ăn, cột 
báo hiệu, nhà triều ký, 
nhà hoa tiêu, trạm nghỉ 
ngơi dành cho khách du 
lịch. Nhưng công trình kỳ 
vĩ nhất, tâm điểm của đảo 
chính là ngọn hải đăng 
Hòn Dấu.  
     Công trình được 
người Pháp thiết kế và 
xây dựng từ năm 1892 
đến năm 1896. Tháp 
được xây dựng hoàn toàn 
bằng đá khối với các hoa 
văn rất đẹp, cao 5 tầng, 
đỉnh đèn cao 140m so với 
mặt nước biển, ánh sáng 
được phát ra từ độ cao 
65m so với chân tháp. 
Tháng 6/1898, hải đăng 
chính thức đi vào hoạt 
động. Kể từ đó, suốt 120 
năm qua, dù cho sóng 
gió khắc nghiệt hay chiến 
tranh tàn phá, đèn biển 
Hòn Dấu vẫn luôn bền bỉ 
làm nhiệm vụ, soi đường, 
chỉ lối cho tàu thuyền cập 
bến an toàn.
     Năm 1964, hải quân 
và không quân Mỹ đánh 
phá miền Bắc, cán bộ, 
công nhân Ty Bảo đảm 
hàng hải đã xây dựng hệ 

thống hầm ngầm trên 
đảo, bám trụ với tinh 
thần: “Còn người, còn 
đảo, trái tim còn đập, 
đèn còn sáng”. Cho đến 
ngày nay, những dấu 
tích của hầm ngầm, của 
đường ray hạ thủy những 
con tàu không số vẫn 
còn nguyên. Tất cả đều 
là minh chứng cho một 
thời oanh liệt của các 
công nhân giữ đèn, thắp 
đèn nơi đây. Họ đã góp 
phần công sức “đảm bảo 
an toàn cho tàu của các 
nước Xã hội chủ nghĩa 
chở hàng vào cảng Hải 
Phòng, Hòn Gai, viện trợ 
cho Việt Nam, phục vụ 
đoàn tàu không số tiếp 
vận cho đồng bào miền 
Nam thực hiện cuộc 
chiến tranh giải phóng 
dân tộc, thống nhất đất 
nước” (theo tấm bia kỷ 
niệm cắm ở cửa hầm). 
     Sau nhiều năm bị 
chiến tranh tàn phá, 
qua nhiều lần sửa chữa, 
hải đăng gần như được 
xây dựng lại hoàn toàn 
nhưng vẫn trên nền 
móng cũ và hình dáng 
ban đầu. Vì thế, ngọn hải 
đăng ngày nay vẫn đẹp 
như một pháo đài cổ, vút 
lên giữa trời xanh, với 
tầm chiếu sáng tới 24 hải 
lý. Những con tàu trên 

biển xa khi bắt được ánh 
sáng hải đăng Hòn Dấu 
là biết sắp trở về bến đậu. 
     Và khi vượt qua 125 
bậc thang gỗ, đứng trên 
đỉnh tháp cao hàng chục 
mét, đón cơn gió căng 
tràn sức sống của biển cả, 
ngắm nhìn rừng già xanh 
ngắt và những chứng tích 

sinh động của một thời 
oanh liệt, ta sẽ hiểu vì sao 
hải đăng Hòn Dấu được 
mệnh danh là “mắt ngọc 
của Tổ quốc”, khơi dậy 
trong tim mỗi người dân 
Việt Nam tình yêu nước, 
niềm tự hào dân tộc và 
ý thức quyết tâm bảo vệ 
biển đảo quê hương 
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Hải đồ điện tử

Kiểm nghiệm máy đo sâu

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ 
thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Điều tiết đảm bảo an 
toàn hàng hải | Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn 
hàng hải: AIS, VTS, DGPS... và hệ thống kĩ thuật bảo đảm an 
toàn hàng hải | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu 
| Sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ ngành hàng hải, 
sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải 
và công nghiệp khác | Cho thuê phương tiện vận tải đường 
bộ, đường thủy, container | Đầu tư kinh doanh bất động sản 
và dịch vụ cho thuê văn phòng | Kinh doanh dịch vụ cảng 
biển, bến cảng, kho bãi, kho ngoại quan | Vận tải biển, dịch 
vụ bốc dỡ hàng hóa; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch 
| Mua bán vật tư, thiết bị hàng hải | Thực hiện các nhiệm vụ 
khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ là doanh 
nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam.

Add: Tầng 8, số 10 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
Tel: (064) 3 524 139 | Fax: (064) 3 524 100 | Email: msces@vms-south.vn

Tàu Cửu Long thực hiện nhiệm vụ thay thả phao, tiếp tế, 

kiểm tra hệ thống đèn biển

Hải đăng Aval - Cần Giờ

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG NAM BỘ 

Hải đăng Kê Gà - Bình Thuận



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

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

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

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation

 Số 10, đường 3/2, phường 8, 

TP.  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 +84.064.3854457

 +84.064.3858312

 office@vms-south.vn

 www.vms-south.vn

ANH HÙNG LAO ĐỘNG
trong thời kỳ đổi mới

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (30/09/2012)

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

Hoa tiêu hàng hải


