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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
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chúc mừng năm mới
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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         Ngày 14 tháng 06 năm 2007: Công ty TNHH XD&TM Tường Vy chính 
thức đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
0305023675 của Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM.

         Công ty TNHH XD &TM Tường Vy được chuyển đổi từ Công ty CP XD 
& TM Tường Vy, là một trong những đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng 
các công trình thủy. Từ khi thành lập Công ty Tường Vy đã không ngừng 
kiện toàn bộ máy tổ chức, đầu tư trang thiết bị hiện đại, thiết bị có trọng 
tải lớn… đem lại hiệu quả cao nhất cho công việc, nâng cao chất lượng 
công trình. Đồng thời sử dụng tối đa mọi nguồn lực, thường xuyên tổ chức 
các lớp tập huấn nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho cán bộ 
công nhân viên, công nhân kỹ thuật...  

           Bằng sự cố gắng của mình, Công ty TNHH XD & TM Tường Vy đã và 
đang tạo được sự tin tưởng của các Ban, nghành, các cấp khi giao thi 
công các công trình có vốn đầu tư lớn, cấp thiết…Đặc biệt các công 
trình có tính đặc thù trong nghành như thi công nạo vét, thi công hệ 
thống phao tiêu như: Thi công nạo vét luồng Quy Nhơn, thi công nạo vét 
luồng Vũng Tàu – Thị Vải, Thi công nạo vét kênh Quan Chánh Bố và luồng 
vào sông Hậu, thi công hệ thống báo hiệu cho hành lang đường thủy 
Quốc Gia số 2…

Giám đốc

Ông Võ Văn Lợi

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TƯỜNG VY
TUONG VY CONSTRUCTION&TRADING CO.,LTD

2015Happy
new year



Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí 
(PTSC Supply Base) trực thuộc Tổng 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật 
Dầu khí Việt Nam (PTSC), quản lý, 
điều hành, kinh doanh và khai 
thác Căn cứ - Cảng Dịch vụ Dầu 

khí PTSC tại Vũng Tàu. Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 
cung cấp giải pháp dịch vụ hậu cần trọn gói với chất 
lượng cao, là một mắt xích cơ bản trong chuỗi hoạt động 
phục vụ công tác thăm dò, khai thác dầu khí Việt Nam. 

Với lợi thế về vị trí địa lý tại Vũng Tàu, là trung tâm dầu khí 
Việt Nam, Căn cứ - Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC với tổng 
diện tích 82 hecta trở thành một trong những căn cứ - 
cảng chuyên dụng lớn nhất trong khu vực, quy tụ và 
đồng hành cùng hầu hết các nhà thầu thăm dò khai 
thác dầu khí tại Việt Nam cũng như các đối tác dịch vụ 
dầu khí nổi tiếng trên thế giới, góp phần xây dựng 1 môi 
trường dịch vụ dầu khí hoàn thiện, chuyên nghiệp, đa 
dạng và mang tính cạnh tranh cao.

Bên cạnh đó, với đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ 
cao và được đầu tư trang thiết bị hiện đại, Công ty Cảng 
Dịch Vụ Dầu Khí không ngừng nâng cao năng lực cạnh 
tranh với các gói dịch vụ chính như:
1. Dịch vụ căn cứ cảng chuyên dùng dầu khí:
   a. Cho thuê văn phòng, kho, bãi chứa hàng, bãi chế tạo, 
nhà xưởng và các hạ tầng kỹ thuật khác;
   b. Dịch vụ cầu bến & xếp dỡ hàng hóa cho tàu. Với 750m 
cầu cảng, mớn nước -9.3m, Cảng DVDK PTSC được công 
bố là cảng biển quốc tế với khả năng tiếp nhận tàu tải 
trọng lên đến 10.000 DWT;
   c. Cung ứng nhân công, phương tiện xếp dỡ (xe cẩu, xe nâng, 
xe tải và các thiết bị/dụng cụ nâng hạ chuyên dùng khác);
   d. Thu gom, xử lý chất thải & chất thải nguy hại;
2. Dịch vụ đại lý tàu biển, hỗ trợ thuyền viên, xuất nhập 
cảnh tàu, giàn khoan & các phương tiện nổi…
3. Dịch vụ giao nhận vận tải đa phương thức trong nước 
và quốc tế;
4. Dịch vụ vận chuyển, hạ thuỷ, cân, kích nâng, nâng hạ 
các cấu kiện siêu trường siêu trọng hỗ trợ các dự án xây 
lắp, chế tạo;
5. Chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí; kiểm định thiết bị, 
dụng cụ nâng hạ;
6. Cung ứng khí công nghiệp, khí hóa lỏng, các sản phẩm 
nhiên liệu, vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí.

Add: 65A Đường 30/4, P. Thắng Nhất, BR - VT
Tel: (064) 3838104 | Fax: (064) 3838313

Giám đốc: Nguyễn Quốc Hoàng

CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Thiết kế, đóng mới, sửa chữa bảo dưỡng, lắp đặt các phao báo hiệu hàng hải và các phao neo đậu tàu | Sửa chữa các phương tiện, thiết 
bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác | Đóng mới các phương tiện thủy | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu | 
Gia công, đóng mới các sản phẩm cơ khí | Kiểm định thiết bị công nghiệp | Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa | Kinh doanh dịch vụ cảng, bến 
cảng, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan | Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN NAM

Add: 847/15 đường 30/4 - P. 11  - TP. Vũng Tàu
Tel: (064) 3624819 - (064) 3624823|Fax: (064) 3624818

Sửa chữa, đóng mới các phương tiện thủy

Trụ sở Công ty Sửa chữa, đóng mới phao báo hiệu hàng hải Máy lốc tôn thủy lực 3 trục NC Kiểm định thiết bị công nghiệp

Chúc mừng năm mới

2014



Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập
KS. Phạm Văn Quang
ThS. Phạm Quốc Súy

ThS. Quách Đình Hùng

Phó Tổng biên tập phụ trách
Nhà báo, luật gia Vũ Đăng Hùng

Ủy viên Hội đồng Biên tập
KS. Dương Thế Nam, KS. Nguyễn Thị Thu An,
ThS. Nguyễn Xuân Long, KS. Vũ Danh Lam,

TS. Phạm Tuấn Anh, KS. Mai Văn Liêm,
KS. Trần Đức Thi, KS. Nguyễn Đức Tiến,
KS. Trần Đại Nghĩa, KS. Bùi Đức Thắng,

KS. Nguyễn Xuân Điều, KS. Nguyễn Duy Hiết,
KS. Nguyễn Hữu Huy, KS. Đinh Thái Công,
KS. Đặng Quốc Cường, KS. Ngô Văn Hồng,
KS. Nguyễn Văn Khá, KS. Ngô Ngọc Tiến,

KS. Phạm Minh Tranh, KS. Lê Văn Xếp,
KS. Hoàng Minh Sỹ, KS. Nguyễn Minh Tiến 

Biên tập
Phạm Hoàng Ánh

Thiết kế mỹ thuật
KS. Lê Ngọc Nam

Tòa soạn
Lầu 5, số 10 đường 3/2, phường 8

Thành phố Vũng Tàu

Tài khoản
5521100001002 Ngân hàng TMCP Quân đội
chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế: 3500101379

Giấy phép hoạt động báo chí in số
1630/GP-BTTTT

Ngày 07 tháng 10 năm 2011

Liên hệ thư từ, bài viết
Vũ Đăng Hùng

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

Chế bản và in tại Nhà in Lê Quang Lộc

GIÁ: 38.000 VNĐ

        Bạn đọc thân mến!
         Trong lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước có không ít sự kiện 
trọng đại diễn ra vào các năm Ngọ. 
        Năm Canh Ngọ 550, quân khởi nghĩa của ta do tướng Triệu Quang Phục 
chỉ huy đã phản công đánh bại đội quân xâm lược nhà Lương do tướng 
Dương Sàn chỉ huy, bảo vệ nền độc lập của nước Vạn Xuân. 
         Năm Giáp Ngọ 1054, triều Lý dưới sự trị vì của vị vua anh minh Lý Thánh 
Tông đã quyết định đổi quốc hiệu nước ta thành Đại Việt, nhằm tỏ rõ lòng tự 
hào dân tộc, sánh ngang hàng với các lân bang mà đặc biệt là nước Đại Tống 
phương Bắc.
         Năm Mậu Ngọ 1258, chỉ sau nửa tháng chiến đấu, quân dân nhà Trần đã 
chiến thằng đội quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thời bấy giờ, khiến hơn 
3 vạn quân địch tan tác, tháo chạy về nước. 
         Ngày 3/2/1930 (Canh Ngọ), Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản 
chính thức hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản ở 3 miền thành Đảng duy nhất lấy tên 
là Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra gánh 
lấy sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
        Đúng 60 năm trước, năm Giáp Ngọ 1954, quân đội nhân dân Việt Nam 
đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp của dân ta dưới sự 
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneve 
công nhận độc lập chủ quyền của Việt Nam nói riêng, 3 nước Đông Dương 
nói chung.
        Xuân về, Tết đến, nhắc lại những dấu son lịch sử vẻ vang của dân tộc gắn 
liền với các năm Ngọ cũng là cách chúng ta hướng về nguồn cội, thêm yêu quê 
hương và vững tin vào năm Giáp Ngọ 2014, đất nước sẽ gặt hái thêm nhiều 
thắng lợi mới.
        Chúc quý độc giả cùng gia đình, người thân và bạn bè an khang, thịnh 
vượng, vạn sự như ý, mã đáo thành công!

Chủ tịch Hội đồng biên tập

Tổng Giám đốc
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận
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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

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
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10 | biển | 02 - 2014

Nghành GTVT

Chuyển biến 
tích cực

NĂM 2013, NGÀNH GIAO 
THÔNG VẬN TẢI (GTVT) 
TUY VẪN CÒN NHỮNG 

TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG 
MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG 

TÁC NHƯNG NHÌN CHUNG 
ĐÃ TỪNG BƯỚC CÓ 

SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH 
CỰC, ĐEM LẠI NHỮNG 

HY VỌNG, GIẢI PHÁP MỚI 
CHO NĂM 2014.

VŨ HÙNG

THỰC HIỆN TỐT 
CÔNG TÁC BẢO 
ĐẢM TTATGT 
     Năm 2013, tai nạn 
giao thông (TNGT) trên 
địa bàn cả nước đã được 
kiềm chế và giảm trên 
cả 3 tiêu chí: số vụ, số 
người chết và bị thương 
giảm so với cả năm 2012. 
Năm 2013 là năm thứ hai 
liên tiếp toàn quốc đã giữ 
vững và kiểm chế được 
số người chết do TNGT 
(dưới 10.000 người); tình 
hình trật tự ATGT bước 
đầu được thiết lập lại, đạt 
được mục tiêu giảm tai 
nạn và ùn tắc giao thông.
Có 37 tỉnh, thành phố 
giảm cả 3 tiêu chí về 
số vụ, số người chết và 
số người bị thương do 
TNGT, trong đó, có 3 
tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về 
số vụ, số người chết và 
số người bị thương trên 

20% là: Đồng Nai, Quảng 
Nam, Tây Ninh. Có 05 
tỉnh có số người chết 
giảm trên 20% là: Vĩnh 
Phúc, Cà Mau, Đồng Nai, 
Quảng Nam, Tây Ninh. 
Có 13 tỉnh, thành phố 
có số người chết giảm từ 
10% - dưới 20% là: Vĩnh 
Long, Hòa Bình, Sóc 

Trăng, Quảng Bình, An 
Giang, Thanh Hóa, Bắc 
Kạn, Bình Định, Thái 
Nguyên, Kon Tum, Yên 
Bái, Bạc Liêu, Long An.
Việc tăng cường công tác 
giám sát của Quốc hội, 
các Ủy ban của Quốc hội, 
Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Hội đồng nhân dân 
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các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đã 
tạo được sự quan tâm, 
cũng như đồng thuận 
xã hội trong việc triển 
khai các giải pháp bảo 
đảm TTATGT. Hoạt 
động giám sát đã giúp 
cho Chính phủ, các Bộ, 
ngành và UBND các 
tỉnh, thành phố đánh giá 
được kết quả công tác 
bảo đảm TTATGT, phát 
hiện được các khiếm 
khuyết của công tác này 
để kịp thời bổ sung, chấn 
chỉnh trong quá trình 
thực hiện.
     Cùng với đó, Ban 
ATGT các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương đã tham mưu 
cho Đảng bộ, Uỷ ban 
nhân dân ban hành các 
chương trình hành động, 
kế hoạch và các văn bản 
chỉ đạo thực hiện một 
cách quyết liệt, đồng bộ 
các giải pháp bảo đảm 
TTATGT phù hợp với 
điều kiện thực tiễn của 
địa phương. Tiêu biểu 
như Hà Nội và TP. Hồ 

Chí Minh đã đẩy nhanh 
tiến độ hoàn thành các 
công trình trọng điểm, 
tiếp tục xây dựng các 
cầu vượt kết cấu thép 
tại các nút giao thường 
xuyên ùn tắc giao thông 
(đã hoàn thành 07 cầu 
tại thành phố Hà Nội, 
05 cầu tại thành phố Hồ 
Chí Minh), nâng cao 
hiệu quả hệ thống vận tải 
công cộng bằng xe buýt, 
tiếp tục duy trì công tác 
tổ chức giao thông, hoàn 
thiện hệ thống đèn tín 
hiệu giao thông, phân làn 
phương tiện hợp lý trên 
các trục đường chính 
ra vào trung tâm thành 
phố... Các mô hình đảm 
bảo ATGT cũng được các 
các tỉnh, thành phát huy 
hiệu quả như Bắc Ninh 
có mô hình gắn trách 
nhiệm người đứng đầu; 
Hà Nội phát thanh tuyên 
truyền Luật Giao thông 
tại các nút giao thông; 
An Giang nêu gương tốt, 
phê phán những hành vi 
vi phạm ATGT trên đài 
truyền hình...

THU HÚT VỐN NGOÀI 
NGÂN SÁCH
     Trong điều kiện nguồn 
vốn Ngân sách Nhà nước 
(NSNN) đầu tư cho phát 
triển kết cấu hạ tầng giao 
thông (KCHTGT) rất khó 
khăn, Bộ GTVT đã chủ 
động, tích cực huy động 
được khối lượng lớn vốn 
ngoài NSNN, đẩy mạnh 
triển khai các dự án theo 
hình thức BOT, PPP. 
Năm 2013, cùng với việc 
triển khai đồng loạt 37 
dự án BOT và TPCP để 
nâng cấp, mở rộng QL1 
và đường Hồ Chí Minh 
đoạn qua Tây Nguyên, 
Bộ đã triển khai nhiều 
dự án BOT, PPP quan 
trọng như: Cầu Cổ Chiên, 
đường cao tốc Dầu Giây 
- Phan Thiết, cao tốc Hà 
Nội - Bắc Giang, Cầu 
Việt Trì, QL19... góp 
phần giảm gánh nặng 
cho NSNN và tạo cơ sở 
vững chắc để hoàn thành 
thắng lợi các Nghị quyết 
của Đảng, Quốc hội, 
Chính phủ về phát triển 
nhanh KCHTGT.
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     Công tác quản lý chất 
lượng tiếp tục được tăng 
cường và đẩy mạnh, cùng 
với việc nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý chất 
lượng của các chủ thể 
tham gia dự án (Chủ đầu 
tư, Ban QLDA, TVTK, 
TVGS, đơn vị thi công), 
Bộ đã chủ động, kịp thời 
chỉ đạo chấn chỉnh, khắc 
phục các khiếm khuyết về 
chất lượng đối với các công 
trình hạ tầng giao thông. 
     Công tác giải phóng 
mặt bằng (GPMB) bước 
đầu đã có những chuyển 
biến tích cực, đã nhận 
được sự quan tâm, chỉ 
đạo của Chính phủ và các 
bộ, ngành, địa phương, 
cũng như sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, đã 
tạo mối liên hệ chặt chẽ 
giữa chủ đầu tư, nhà đầu 
tư, đơn vị thi công và các 
địa phương trong phối 
hợp đẩy nhanh tiến độ 
GPMB tại các dự án hạ 
tầng giao thông.

CHÚ TRỌNG CÔNG 
TÁC KHOA HỌC, MÔI 
TRƯỜNG
     Năm 2013, Bộ GTVT 
đã tập trung nâng cao 
việc kiểm soát và ứng 
dụng khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực 
công nghiệp GTVT như: 
tổ chức kiểm tra thực 
hiện công tác quản lý 
chất lượng xe cơ giới 
trong sản xuất, lắp ráp 
và nhập khẩu; kiểm tra 
các báo hiệu hàng hải 
trên luồng; thống nhất 
danh mục và lộ trình 
xây dựng Tiêu chuẩn, 
Quy chuẩn kỹ thuật của 
hệ thống giao thông 
thông minh (ITS); phối 
hợp với MLIT Nhật Bản 
xây dựng khung tiêu 
chuẩn và hướng dẫn 
thiết kế hệ thống bán vé 
tự động AFC; thí điểm 
đánh giá, chứng nhận an 
toàn hệ thống đường sắt 
đô thị (tuyến đường sắt 
đô thị tuyến Bến Thành 

- Suối Tiên); hoàn thiện 
công nghệ, quy trình kỹ 
thuật bể thử tàu biển; 
kiểm soát, nâng cao 
công tác quản lý và khai 
thác hiệu quả thông tin 
từ thiết bị giám sát hành 
trình của xe ô tô.
     Bộ cũng đã triển 
khai 34 nhiệm vụ môi 
trường thực hiện các 
Chương trình mục tiêu 
quốc gia sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Tổ chức 
kiểm tra, hướng dẫn 
công tác bảo vệ môi 
trường tại các cơ sở 
phục vụ cho công tác 
phê duyệt đề án bảo vệ 
môi trường chi tiết. Chỉ 
đạo Tổng công ty ĐSVN 
triển khai thực hiện lắp 
đặt thiết bị vệ sinh tự 
hoại trên toa xe khách, 
bảo đảm đến ngày 
30/6/2014 chấm dứt xả 
chất thải sinh hoạt trên 
các tuyến đường sắt...
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TĂNG CƯỜNG HỢP 
TÁC QUỐC TẾ
     Bộ GTVT đã phối 
hợp với Bộ Ngoại giao 
và các cơ quan liên quan 
đẩy mạnh triển khai 
công tác về ký kết điều 
ước quốc tế trên các 
lĩnh vực về GTVT. Năm 
2013, Bộ GTVT đã ký 
kết 07 điều ước Quốc 
tế, bao gồm 2 Bản ghi 
nhớ, 3 Hiệp định và gia 
nhập 2 Công ước quốc 
tế: Bản ghi nhớ về Vận 
tải đường bộ giữa Chính 
phủ nước CHXHCN 
Việt Nam, Chính phủ 
nước CHDCND Lào và 
Chính phủ Vương quốc 
Campuchia; Bản sửa 
đổi Bản ghi nhớ về việc 
thực hiện bước đầu Hiệp 
định tạo thuận lợi vận 
chuyển người và hàng 
hóa qua lại biên giới 
giữa các nước tiểu vùng 
Mekong mở rộng trên 
Hành lang kinh tế Đông 
Tây giữa Việt Nam, 
Lào và Thái Lan; Hiệp 
định Hàng hải thương 

mại Việt Nam - Ấn Độ; 
Công ước Lao động 
Hàng hải 2006; Công 
ước quốc tế về an toàn 
Container 1972; Hiệp 
định vận chuyển hàng 
không giữa Việt Nam – 
Italia; Hiệp định hàng 
không Việt Nam - Xây-
Sen.  Bên cạnh đó, Bộ 
còn tập trung đàm phán 
vòng 4 về Hiệp định tự 
do đi lại tại cửa sông Bắc 
Luân; ký Hiệp định vận 
chuyển hàng không Việt 
Nam - Ấn Độ, gia nhập 
các điều ước quốc tế của 
IMO về hàng hải như 
các phụ lục 3,4,5,6 của 
Công ước Marpol...
     Bộ cũng đẩy mạnh 
triển khai thực hiện Đề 
án “Nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế thực 
hiện thắng lợi đột phá 
phát triển kết cấu hạ 
tầng GTVT”; tăng cường 
thúc đẩy quan hệ với các 
tổ chức tài chính như 
WB, ADB, JICA, KEX-
IMBANK.... để kêu gọi 
đầu tư cũng như thúc đẩy 

việc thực hiện các dự án 
trong lĩnh vực GTVT sử 
dụng vốn hỗ trợ từ các 
tổ chức này. Tăng cường 
hợp tác trong lĩnh vực 
GTVT song phương với 
các nước và đã đạt được 
nhiều thỏa thuận hợp tác 
phát triển trên các lĩnh 
vực vận tải hàng không, 
hàng hải, đường bộ...
     Trong bối cảnh nền 
kinh tế vẫn còn rất khó 
khăn, phục hồi chậm; 
giá cả các loại nguyên, 
nhiên, vật liệu chính 
vẫn còn ở mức cao, ảnh 
hưởng đến sự phục hồi 
sản xuất kinh doanh, 
nhất là trong lĩnh vực 
vận tải, xây dựng kết cấu 
hạ tầng giao thông… 
những chuyển biến tích 
cực của ngành GTVT 
năm 2013 là kết quả 
đáng khích lệ. Các mô 
hình, giải pháp hiệu 
quả này sẽ làm cơ sở 
cho những chương 
trình, kế hoạch hành 
động năm 2014 và 
những năm tiếp theo 
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Phương châm hành động 
của toàn ngành GTVT 
năm 2014 là “Đổi mới 
hơn nữa, quyết liệt hơn 
nữa, chất lượng hơn nữa, 
hiệu quả hơn nữa, tăng 
tốc hơn nữa, phát triển 
hơn nữa”.
Các chỉ tiêu chủ yếu:
• Phấn đấu tăng trưởng 
bình quân 6% về tấn hàng 
hóa và 7% về lượt hành 
khách so với năm 2013.
• Hoàn thành kế hoạch 
thực hiện và giải ngân 
tất cả các nguồn vốn 
được giao dự kiến 
86.586,9 tỷ đồng. 
• Tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện năm kỷ cương, chất 
lượng, tiến độ công trình 
giao thông 2014 với chủ 
đề “Siết chặt quản lý các 
Ban QLDA, tư vấn thiết 
kế, tư vấn giám sát”.  
• Thực hiện năm an toàn 
giao thông 2014 với chủ 
đề “Siết chặt quản lý hoạt 
động vận tải và kiểm soát 
tải trọng phương tiện”.
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Ra mắt Hiệp hội hoa tiêu 
hàng hải Việt Nam

PHẠM HOÀNG       NGỌC NAM

N gày 20/12, 
Hiệp hội Hoa 
tiêu hàng hải 
Việt Nam 

long trọng tổ chức Đại 
hội thành lập Hiệp hội 
cùng Lễ công bố quyết 
định và ra mắt Ban chấp 
hành Hiệp Hội Hoa 
tiêu hàng hải Việt Nam 
giai đoạn 2014 – 2019. 
Đến dự buổi lễ có ông 
Nguyễn Hồng Trường, 
Thứ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải, đại diện 
lãnh đạo Cục Hàng hải 
Việt Nam, lãnh đạo 02 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam, miền Bắc; Cục 
Đường thủy nội địa, các 
cảng vụ hàng hải và các 
cơ quan ban ngành bạn.

     Phát biểu tại buổi 
lễ, ông Quách Đình 
Hùng, Chủ tịch Hiệp hội 
Hoa tiêu hàng hải Việt 
Nam, xúc động chia sẻ 
những dấu mốc lịch sử 
và những thành tích, 
đóng góp quan trọng của 
ngành Hoa tiêu hàng hải 
vào việc phát triển kinh 
tế và hội nhập quốc tế 
của đất nước trong suốt 
chặng đường gần 60 
năm hoạt động. Hiệp hội 
Hoa tiêu hàng hải Việt 
Nam ra đời sẽ là tổ chức 
đại diện cho ngành Hoa 
tiêu, hoạt động vì sự phát 
triển của ngành và lợi ích 
chính đáng của hội viên, 
góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ hoa tiêu 
dẫn tàu, đáp ứng yêu cầu 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại Lễ Công bố.
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ngày càng cao của các 
chủ tàu, cảng biển trong 
nước và quốc tế.
     Thay mặt lãnh đạo 
Bộ GTVT, Thứ trưởng 
Nguyễn Hồng Trường 
nhiệt liệt chúc mừng 
sự ra đời của Hiệp hội 
Hoa tiêu hàng hải Việt 
Nam. Ông cho rằng, 
ngành GTVT nói chung 
và ngành Hàng hải Việt 
Nam nói riêng đang 
trên đà phát triển và có 
những bước ngoặt hội 
nhập sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới, đòi hỏi 
ngành Hàng hải Việt 
Nam, trong đó có lĩnh 
vực Hoa tiêu hàng hải 
phải đổi mới, nâng cao 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ nhằm đáp ứng 
tốt nhu cầu hoa tiêu dẫn 
tàu an toàn. Vì vậy, việc 
thành lập Hiệp hội Hoa 
tiêu hàng hải Việt Nam 

là cần thiết, bảo đảm sự 
thống nhất, gắn kết và 
phát triển của lực lượng 
hoa tiêu, góp phần vào 
sự nghiệp chung của 
Hàng hải Việt Nam.
     Để thực hiện tốt sứ 
mệnh của mình, Ban 
chấp hành Hiệp hội Hoa 
tiêu hàng hải Việt Nam 
giai đoạn 2014 – 2019, 
đã đề ra kế hoạch hành 
động cụ thể, làm cầu 
nối giữa ngành Hoa tiêu 
với Chính phủ và các 
bộ, ngành liên quan, 
tham gia các diễn đàn, 
gia nhập Hiệp hội Hoa 
tiêu hàng hải quốc tế để 
kịp thời nắm bắt thông 
tin, giúp hội viên nhanh 
chóng tiếp cận với công 
nghệ mới, thực hiện tốt 
nhiệm vụ hoa tiêu dẫn 
tàu, sánh vai với các 
nước trong khu vực và 
trên thế giới 

Ra mắt Ban chấp hành Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019.

Ban chấp hành Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải 
Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019 gồm 15 
nhân sự, do ông Quách Đình Hùng làm 
Chủ tịch Hiệp hội, ông Mai Xuân Thắng và 
ông Vũ Văn Biền làm Phó Chủ tịch Hiệp hội.
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kỹ năng

thăng tiến

       
       

       
 trên tàu

9
THUYỀN TRƯỞNG NGUYỄN VIỆT ANH

CŨNG NHƯ CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC, 
TRONG NGHỀ HÀNG HẢI, MUỐN THĂNG 

TIẾN TRÊN TÀU CŨNG CẦN NHIỀU NỖ 
LỰC VÀ NHẪN NẠI.
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Người 
thành

công
làm cái mà 

người không 
thành công 

không
muốn làm

Tiến bộ nghề 
nghiệp trong 
ngành Hàng 
hải về cơ bản 

không có sự khác biệt với 
ngành nghề khác. Mỗi 
thuyền viên đều mong 
mỏi được khẳng định 
mình và thăng tiến trong 
công việc. Cách thức đề 
bạt theo thứ bậc chức 
vụ trên tàu được thực 
hiện thường xuyên. Mỗi 
lần nâng hạng đối với 
hầu hết hải viên đều liên 
quan đến nâng lương và 
điều này giải tỏa tâm lý 
cho các thuyền viên chức 
vụ thấp. Nhưng để được 
công nhận và thăng tiến, 
các thuyền viên cần phải 
rèn luyện và trau dồi liên 
tục cả về chuyên môn 
nghiệp vụ lẫn quan hệ 
giao tiếp và tính thích 
ứng cao với cuộc sống 
thủy thủ lênh đênh giữa 
bốn bề biển khơi.
     Dưới đây là 9 kinh 
nghiệm nhằm đạt được 
mục đích thăng tiến khi 
làm việc trên tàu: 

CÓ NĂNG LỰC
     Xây dựng năng lực tại 
nơi làm việc là chìa khóa 
thành công. Nói chung 
không ai thăng tiến trên tàu 
mà không xứng đáng được 
đề bạt. Thành công là cái gì 
đó mà người ta không đạt 
được nếu không có quyết 
tâm và động lực. Chỉ có thể 
thành công nếu như thuyền 
viên thực thi trách nhiệm và 
nhiệm vụ hiệu quả,  năng 
suất cao. Chẳng hạn, máy 
hai phải lĩnh hội và thực 
hành mọi kỹ thuật thực sự 
thành thục, xứng với vai trò 
máy trưởng. Tương tự, đại 
phó phải có khả năng kiểm 
soát được toàn bộ việc chỉ 
huy con tàu.

CÓ TRÁCH NHIỆM
     Để làm việc được trên 
tàu, mỗi người phải hết 
mình với công việc. Các 
chủ tàu chuyên nghiệp 
thường quan tâm đến 
những ai thể hiện và chứng 
tỏ được sự hăng say và 
trách nhiệm với công việc. 
Nhiệt tình là tốt. Nhiệt 

tình đi đôi với năng lực 
thực sự của mình thì kết 
quả sẽ là tuyệt vời. Ví dụ, 
phó hai lúc nào cũng hoàn 
thành nhiệm vụ hành hải 
tốt thì chắc chắn sẽ có ngày 
thuyền trưởng và chủ tàu 
cất nhắc anh ta lên đại phó.

ĐI ĐẦU VÀ TIÊN PHONG 
     Để nâng cao uy tín, 
hãy luôn tiên phong trong 
công việc.
     Điều thường xuyên nên 
làm là phải trao đổi quan 
điểm và kinh nghiệm vì 
hoạt động ấy giúp cho công 
việc của bạn được thực thi 
hiệu quả hơn. 
     Lãnh đạo của công ty 
luôn tìm kiếm nhân viên là 
những người có thể thực thi 
trách nhiệm cao hơn. Để 
được chủ tàu để ý đến, máy 
tư chẳng hạn, nên thường 
xuyên quan tâm và giúp đỡ 
máy ba khi bảo dưỡng máy 
đèn hay gánh đỡ các nhiệm 
vụ tương tự như vậy của 
máy ba. Nhưng, điều quan 
trọng là máy tư không được 
bê trễ nhiệm vụ của mình.
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CHỨNG TỎ KHẢ 
NĂNG CHỈ HUY 
     Với người làm công 
tác trên tàu mong được 
thăng tiến, quan trọng 
là anh ta chú tâm đến 
điểm mạnh của mình và 

chứng tỏ được phẩm chất 
lãnh đạo chuyên nghiệp. 
Bạn phải nhớ rằng tính 
chuyên nghiệp ở nơi 
làm việc quyết định mọi 
thành công của bạn. 

     Muốn trở thành 
thuyền trưởng, đại phó 
phải chứng tỏ mình có 
khả năng lãnh đạo và 
lôi cuốn được thuyền 
viên. Đại phó cũng 
phải có năng lực lãnh 
đạo nhóm, tôn trọng 
thuộc cấp và kích thích 
ý tưởng sáng tạo mới. 
Vị trí thuyền trưởng 
đầy quyền lực và trách 
nhiệm. Nhận thức được 
thế, đại phó phải có 
khả năng nhập vai để 
trở thành lãnh đạo tối 
cao con tàu một cách 
trách nhiệm.

XÂY DỰNG MỐI 
QUAN HỆ TỐT 
     Điều cần ghi nhớ là 
phải xây dựng quan hệ 
cá nhân tốt với đồng 
nghiệp, với cấp dưới và 
dĩ nhiên là cả với cấp 
trên. Trên tất cả, một 
tấm gương về chuyên 
môn giỏi sẽ luôn đóng 
vai trò quan trọng vào 
lúc cấp trên xem xét 
quyết định cất nhắc. 
Điều này không có nghĩa 
là bạn luôn phải “Dạ, 
thưa thuyền trưởng”. 
Nói chung, thuyền bộ là 
một tập thể hay ngại va 

chạm, tránh tiếp xúc. 
Đối với việc cất nhắc, 
những người ngại tiếp 
xúc sẽ không xử lý tốt 
công việc. Vì thế, bạn 
nên cố gắng tham dự 
vào các cuộc bàn thảo 
của các nhà quản lý hay 
của cấp dưới, rồi dần 
dần tham gia vào các 
tương tác xã hội khác. 
Điều này giúp bạn và 
những người xung 
quanh thoải mái thao 
tác nghiệp vụ cũng như 
xử lý các quan hệ cá 
nhân. Hãy học hỏi và 
trau dồi quan hệ cá nhân 
trên tàu thật thân thiện 
và tình nghĩa. 

HỌC HỎI NHỮNG ĐIỀU 
MỚI HÀNG NGÀY 
     Hãy học hỏi vào bất 
cứ lúc nào, bất kể hoàn 
cảnh nào. Cuộc sống 
dạy ta những điều mà 
mình nghĩ không tồn 
tại và cả những cái gần 
như bất biến. Mỗi người 
phải luôn cải thiện nhân 
cách và vị thế thông qua 
việc học những điều mới 
trên tàu và trau dồi thêm 
năng khiếu, sẵn sàng đón 
nhận bất cứ điều gì để 
tiến tới vị trí cao hơn.
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NHẤN MẠNH QUÁ KHỨ 
TỐT ĐẸP CỦA MÌNH 
     Những người có kinh 
nghiệp nói rằng bạn sẽ 
không sai lầm khi “rung 
chuông” vào tai của 
cấp trên để thông báo 
các sự việc tốt lành hay 
thành công trong quá 
khứ của bạn vào lúc sếp 
tham khảo ý kiến để đề 
bạt. Không như ngành 
nghề khác, các thuyền 
viên sống với nhau một 
khoảng thời gian, vậy 
nên sẽ hiệu quả hơn nếu 
như bạn kể ra những 
thành tích mới đây được 
tập thể công nhận. Từ 
đó, lãnh đạo sẽ ngợi 
khen và có những đánh 
giá tốt, có lợi cho bạn. 
     Hãy kể với cấp trên 
của bạn về kinh nghiệm 
quá khứ mà bạn thấy 
hãnh diện!

HÃY LÀ NGƯỜI
ĐỀ XƯỚNG
     Bạn cần cố gắng và 
dần dần vượt qua những 
mong đợi khi làm việc 
trên tàu bằng cách 
đương đầu với thách 
thức chuyên môn và 
đạt được thành quả khả 
quan và hiệu suất cao. 

Nhưng, bạn nhớ rằng 
cần hòa mình trong tập 
thể và có thái độ đúng, 
tận tâm với công việc và 
mong muốn thành công.

KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI 
MỤC TIÊU
     Dù rằng các chủ tàu 
chân chính vẫn thường 
thưởng cho thuyền 
viên tốt của mình, 
nhưng nhiều khi họ 
làm điều đó rất chậm. 
Sẽ không có gì ngạc 
nhiên khi thuyền viên 
hay “nhảy” từ công ty 
này sang công ty khác 
để tìm cơ hội thăng 
tiến. Tuy vậy, việc 
thuyên chuyển nhằm 
sớm được xếp ở thứ 
bậc cao trên tàu không 
tốt hơn là việc bạn 
chấp nhận “cuộc chiến 
lâu dài và gian khổ” để 
đạt được đỉnh cao. 
     Trên đây là một số 
phương pháp đã được 
thử nghiệm và trải 
nghiệm để thăng tiến 
trên tàu. Nếu bạn có 
được bất kỳ một cách 
thức nào khác nữa để 
đạt vị trí đáng giá trên 
tàu, hãy chia sẻ với đồng 
nghiệp nhé 
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Nỗ lực vì

an toàn 
biển CN – 09 là con 

tàu tìm kiếm 
cứu nạn hiện 
đại nhất của 

tỉnh Quảng Ngãi cho 
tới thời điểm này. Tàu 
có vận tốc 22 hải lý/giờ, 
trang bị hệ thống ra đa 
và dự báo thời tiết, máy 
nhận dạng tàu lạ, máy 
đo tốc độ, máy thông 
tin được truyền về 
máy chủ của ra đa. Từ 
nay, ngư dân trong và 
ngoài tỉnh hành nghề 

trên vùng biển Quảng 
Ngãi có thêm phương 
tiện cứu hộ, cứu nạn 
khi không may xảy ra 
rủi ro, thiên tai. Đại úy 
Võ Sơn, Bộ chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng Quảng 
Ngãi cho biết: “Con 
tàu 160 tấn, máy 3.900 
CV, trong điều kiện gió 
cấp 7, cấp 8, chúng tôi 
vẫn có thể tổ chức tìm 
kiếm cứu nạn”. 
     Tất cả máy móc trên 
tàu được điều khiển 

QUẢNG NGÃI LÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỀU 
NGƯ DÂN SINH SỐNG BẰNG NGHỀ ĐÁNH 
BẮT TRÊN BIỂN. NƠI ĐÂY CŨNG THƯỜNG 

XUYÊN XẢY RA CÁC VỤ TAI NẠN TÀU THUYỀN. 
ĐỂ GIÚP NGƯ DÂN YÊN TÂM BÁM BIỂN, MỚI 

ĐÂY, BỘ QUỐC PHÒNG ĐÃ TRANG BỊ CHO 
BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG NGÃI TÀU 

TÌM KIẾM CỨU NẠN KẾT HỢP TUẦN TRA 
MANG KÝ HIỆU CN – 09.

VĂN TÁNH
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bằng màn hình điện tử, 
tự động hóa với nhiều 
chức năng. Tàu còn 
được trang bị hệ thống 
phun nước cứu hỏa để 
phục vụ cho việc chữa 
cháy các công trình 
trên biển. Con tàu sẽ 
hỗ trợ rất nhiều cho 
công tác tìm kiếm cứu 
hộ, cứu nạn cũng như 
tuần tra trên biển. Đại 
tá Bùi Phụ Phú, phó 
chỉ huy trưởng Bộ đội 
Biên phòng Quảng Ngãi 

chia sẻ: “Trong khu vực 
miền Trung có cái tàu 
như thế này thì quá tốt. 
Tôi cho rằng tàu là cứu 
cánh cho bà con chúng 
ta trong những điều 
kiện sóng gió và rủi ro 
làm ăn trên biển. Tàu 
cứu hộ có thể hỗ trợ, 
giúp đỡ bà con ta an 
tâm đánh bắt trên biển”.
     Việc Bộ Quốc phòng 
trang bị tàu tìm kiếm 
cứu nạn kết hợp tuần 
tra bảo vệ chủ quyền 

an ninh trên biển cho 
Bộ đội Biên phòng tỉnh 
Quảng Ngãi thể hiện 
sự quan tâm của Đảng, 
Nhà nước, Quân đội đối 
với ngư dân. Đồng thời, 
góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển, đảo bằng các 
thiết bị hiện đại trên tàu. 
Từ đây, ngư dân Quảng 
Ngãi an tâm hơn với 
mỗi chuyến tàu ra khơi, 
bám biển, đánh bắt thủy 
hải sản trên vùng biển 
của Tổ quốc 

Bên cạnh việc tiếp nhận tàu 
CN-09, sau 3 năm triển khai 
xây dựng, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng Quảng Ngãi đã 
đưa Trạm tìm kiếm cứu nạn 
Lý Sơn vào hoạt động. Trạm 
TKCN Lý Sơn được Bộ Quốc 
phòng phê duyệt dự án đầu 
tư với tổng kinh phí hơn 83 
tỉ đồng. Trạm được đầu tư 
các trang thiết bị chuyên 
ngành phục vụ cho công tác 
tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 
trên biển kết hợp với tuần tra 
bảo vệ chủ quyền biển đảo.

CN – 09 là con tàu tìm kiếm cứu nạn hiện đại nhất của tỉnh Quảng Ngãi cho tới thời điểm này.

Lễ khánh thành Trạm tìm kiếm cứu nạn Lý Sơn.



22 | biển | 02 - 2014

Hệ thống
HẢI ĐĂNG THỦY ÂM

HỎI - ĐÁP
TRONG LĨNH VỰC QUÂN SỰ VÀ CẢ TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI, CÁC TRANG 

THIẾT BỊ NGẦM LUÔN ĐÓNG MỘT VAI TRÒ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG, TRONG ĐÓ, 
PHẢI KỂ ĐẾN THIẾT BỊ THỦY ÂM. CÙNG VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ, HỆ THỐNG HẢI ĐĂNG THỦY ÂM HỎI – ĐÁP CŨNG NGÀY CÀNG 

ĐƯỢC HOÀN THIỆN, GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẪN TÀU, MANG LẠI NHIỀU 
LỢI ÍCH KINH TẾ, AN TOÀN, BÍ MẬT CHO TÀU MẶT NƯỚC, TÀU NGẦM VÀ CÁC 

THIẾT BỊ NGẦM HOẠT ĐỘNG TRONG LÒNG BIỂN.

THƯỢNG TÁ, Th.S NGUYỄN MINH CHÂU
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Ưu điểm nổi 
trội của hệ 
thống hải 
đăng thủy 

âm hỏi – đáp là có thể 
đặt chúng ở khu vực 
biển nông và biển sâu 
mà vẫn đảm bảo độ 
tin cậy và độ chính xác 
mọi thông tin về xác 
định vị trí tàu (tàu mặt 
nước, tàu ngầm, thiết bị 
ngầm). Hơn nữa, chúng 
còn đảm bảo cung cấp 
thông tin chính xác cho 
các trang thiết bị hàng 
hải và các phương tiện 
vô tuyến hàng hải hoạt 
động độc lập. Ngoài ra, 
các hải đăng thủy âm 
hỏi – đáp còn liên lạc 

được với các tuyến hàng 
hải dưới lớp băng dày 
khi mà các phương tiện 
thu vô tuyến hàng hải 
hoạt động kém hoặc có 
sai số lớn. 
     Khi tàu đi vào vùng 
biển có các hải đăng 
thủy âm hỏi - đáp, anten 
thu - phát trên tàu (tàu 
mặt nước, tàu ngầm, 
thiết bị ngầm) sẽ phát tín 
hiệu thủy âm “hỏi” theo 
mã quy định. Hải đăng 
thủy âm hỏi - đáp làm 
việc ở chế độ tự động, 
khi nhận được tín hiệu 
“hỏi” ngay lập tức nó 
phát tín hiệu “đáp lại” 
cho anten thu – phát trên 
tàu. Phụ thuộc vào số 

lượng phao thủy âm hỏi 
– đáp mà có các phương 
pháp xác định vị trí tàu 
khác nhau để dẫn tàu.

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TÀU 
BẰNG BA HẢI ĐĂNG 
THỦY ÂM 
     Hệ thống ba hải đăng 
thủy âm hỏi - đáp có tọa 
độ φiλi ở độ sâu Hi đã 
biết, máy thu trên tàu đo 
khoảng thời gian truyền 
lan sóng âm từ khi phát 
sóng âm “hỏi” cho đến 
khi nhận được sóng âm 
“đáp lại” là ti: Khoảng 
cách Di = V3B x ti /2;
Trong đó: V3B là vận tốc 
truyền âm trong nước 
biển, với V3B = 1500m/s.

     Căn cứ vào khoảng 
cách Di, máy thu trên tàu 
giải tính bằng phương 
pháp ba khoảng cách, 
xác định được tọa độ vị 
trí tàu φ0, λ0. 
     Phương pháp này có 
độ chính xác cao, hoạt 
động độc lập đảm bảo 
được tính bí mật và được 
sử dụng chủ yếu trên 
tàu mặt nước, tàu ngầm, 
thiết bị ngầm.
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XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ 
TÀU BẰNG MỘT HẢI 
ĐĂNG THỦY ÂM 
     Hệ thống sử dụng 
một hải đăng thủy âm 
hỏi - đáp có tọa độ φλ, ở 
độ sâu H đã biết, tín hiệu 
“hỏi – đáp” được tiến 
hành đo ở ba thời điểm 
khác nhau ti từ ba điểm, 
ở mỗi điểm xác định 
được một khoảng cách, 

đồng thời khi biết chính 
xác vận tốc tàu, máy thu 
trên tàu tiến hành giải 
tính bằng phương pháp 
tịnh tiến ba khoảng cách, 
xác được tọa độ vị trí tàu 
φ0λ0 tại thời điểm t3.
     Tuy nhiên phương 
pháp này có độ chính 
xác không cao bằng 
phương pháp xác định 
vị trí tàu bằng ba hải 

đăng thủy âm, vì có sai 
số trong tính toán khi 
tàu chuyển động giữa 
các điểm 1, 2, 3, đó là sai 
số bổ sung (tam giác sai 
số) trong việc xác định 
vị trí tàu nhưng có ưu 
điểm là phạm vi hoạt 
động rộng và đảm bảo 
được tính bí mật, được 
sử dụng trên tàu mặt 
nước và tàu ngầm.
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CÁC CHẾ ĐỘ HOẠT 
ĐỘNG CỦA HẢI ĐĂNG 
THỦY ÂM HỎI- ĐÁP
     Phụ thuộc vào khả 
năng sử dụng, hải đăng 
thủy âm có thể hoạt động 
ở 3 chế độ: Chế độ 1: đợi 
tín hiệu thủy âm hỏi; Chế 
độ 2: đợi tín hiệu điện 
hỏi (khi trạm điều khiển 
trên tàu kết nối với thiết 
bị ngầm không người 
được điều khiển từ xa); 
Chế độ 3: chế độ hoạt 
động thường xuyên.
     Trong chế độ 1 và 2, 
hải đăng thủy âm làm 
việc ở chế độ đợi thụ 
động với mục đích giảm 
nguồn cung cấp cho hải 
đăng thủy âm xuống 
mức tối thiểu nên thời 
gian làm việc của hải 
đăng thủy âm ở dưới 
nước đến 10 tháng.
     Khi hải đăng thủy âm 
nhận được tín hiệu hỏi 
từ tàu, hải đăng chuyển 
sang chế độ phát tín hiệu 
trả lời trong khoảng thời 
gian 1 giờ, sau đó chuyển 
sang chế độ đợi tín hiệu 
hỏi từ tàu và quá trình 
tiếp tục lặp lại được diễn 
ra như trên. Nhưng có sự 
khác biệt giữa chế độ 1 và 
chế độ 2 là khả năng kích 
hoạt của hải đăng thủy 
âm. Trong chế độ thứ 
nhất, kích hoạt được diễn 
ra khi phát tín hiệu thủy 
âm hỏi từ tàu sử dụng 
anten thu – phát ứng 
dụng phần mềm Track 
Link, còn chế độ thứ 2, 
kích hoạt hải đăng thủy 
âm được thực hiện khi 
phát xung điện với thiết 
bị ngầm theo lệnh của 
người phụ trách trên tàu. 
Sử dụng chế độ 1 sẽ tối ưu 
nhất đối với những thiết 

bị ngầm cố định dưới đáy 
biển, còn chế độ thứ 2 sẽ 
tối ưu khi xác định vị trí 
của thiết bị ngầm hoạt 
động trong thời gian dài 
dưới nước. Trong chế độ 
3: hải đăng thủy âm phát 
tín hiệu thủy âm thường 
xuyên. Sử dụng chế độ 
này khi tổ chức hoạt động 
tìm kiếm ở một khu vực 
biển rộng lớn.
     Máy thu trên tàu bao 
gồm: ăng ten thu – phát 
thủy âm, máy phát, máy 
thu và thiết bị giải tính. 
Nhờ có tính hướng của 
ăng ten thủy âm, hệ 
thống làm việc có độ 
chính xác cao khi có 
góc lắc của tàu và nhiễu 
biển không lớn, nguồn 
điện năng cung cấp cho 
hệ thống nhỏ, tầm hoạt 
động hiệu quả của các 
hải đăng thủy âm “hỏi – 
đáp” khoảng 10km ở độ 
sâu 1500 mét.
     Hiện nay, nhiều quốc 
gia trên thế giới như 
Nga, Mỹ, Úc, Canada, 
Đức, Isaren và một số 
nước khác đã sử dụng hệ 
thống các hải đăng thủy 
âm để dẫn tàu. Cùng với 
sự phát triển khoa học và 
công nghệ, các hải đăng 
thủy âm hỏi – đáp đã 
và đang có những bước 
tiến mang tính đột phá 
như: Mô đun hóa về cấu 
trúc; Số hóa các mạch 
điện tử, làm cho hải đăng 
thủy âm có khả năng 
nhận biết và phân biệt 
các mục tiêu theo dấu 
hiệu riêng (hỏi đúng mã 
quy định, hải đăng mới 
trả lời); Tính toán chính 
xác khoảng cách từ tàu 
đến hải đăng để xác định 
vị trí tàu; Có khả năng 

chống nhiễu cao và tự 
điều chỉnh độ nhạy làm 
việc theo môi trường 
xung quanh; Đồng thời 
hệ thống này có khả 
năng điều khiển từ xa 
thông qua các tín hiệu đã 
được mã hóa.
     Như vậy, có thể nói, do 
ứng dụng khoa học, kỹ 
thuật công nghệ và nhu 
cầu thiết thực của ngành 
điều khiển tàu biển và tàu 
quân sự, hệ thống các hải 
đăng thủy âm hỏi - đáp 
đã ra đời và được ứng 
dụng trong ngành hàng 
hải, đặc biệt là tàu Hải 
quân. Hệ thống này mang 
lại nhiều lợi ích kinh tế, 
an toàn, bí mật cho tàu 
mặt nước, tàu ngầm và 
các thiết bị ngầm hoạt 
động trong lòng biển 
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ECLIPSE
 xứng danh anh hùng
VÀO NĂM 2010, HẠM ĐỘI DU THUYỀN CỦA ABRAMOVICH 
ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN THÊM VỚI CHIẾC ECLIPSE CÓ GIÁ 
HƠN 250 TRIỆU USD. ĐỂ TRANG BỊ THÊM NHỮNG HỆ 
THỐNG PHÒNG THỦ TỐI TÂN VÀ NỘI THẤT SANG TRỌNG, 
ABRAMOVICH ĐÃ TIÊU TỐN THÊM GẦN 1 TỶ USD, VỚI 
CHIỀU DÀI ĐẾN 550 FEET (TƯƠNG ĐƯƠNG GẦN 170 M). 
CHO ĐẾN NAY, ECLIPSE VẪN GIỮ NGUYÊN GIÁ TRỊ CỦA NÓ, 
XỨNG DANH LÀ MỘT TRONG NHỮNG SIÊU DU THUYỀN 
LỚN NHẤT THẾ GIỚI.

MỸ NHÂN       ECLIPSE YACHT
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Đã là đồ chơi của 
Abramovich, 
nên tất cả chi 
tiết đều phải 

đạt đến mức độ cao nhất 
của sự xa hoa. Trên chiếc 
du thuyền này có 2 bể 
bơi, khu spa sang trọng, 
hệ thống laser chống 
chụp ảnh trộm và một 
chiếc tàu ngầm để sử 
dụng trong trường hợp 
khẩn thiết. Nó còn được 
trang bị rạp chiếu phim 
và có thể chuyên chở 70 
thuyền viên, 24 khách.

     Tuy nhiên, du thuyền 
của Abramovich  lần 
này điểm đặc biệt lại 
nằm ở hệ thống phòng 
thủ tối tân. Radar trên 
thuyền có khả năng 
phát hiện tên lửa và sẽ 
cảnh báo sớm khi có 
nguy cơ cướp biển tấn 
công hoặc khủng bố. 
Khu vực đài chỉ huy, 
cabin điều khiển và 
phòng ngủ được bọc 
thép. Các cửa sổ cũng 
được thiết kế bởi vật 
liệu chống đạn.

Roman Abramovich.
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     Trên thuyền có hai 
khu vực dành cho trực 
thăng. Ngoài ra, Roman 
Abramovich còn cho 
lắp các thiết bị chống vi 
khuẩn. Nếu có kẻ lạ mặt 
xâm nhập, tỷ phú Nga 
và cô bạn gái 26 tuổi 
Daria Zhukova có thể 
thoát hiểm trên chiếc tàu 
ngầm màu vàng lặn sâu 
tới gần 50m.
     Việc ông chủ Chelsea 
đặt mua Eclipse cũng 
không quá khó hiểu khi 
nạn cướp biển đang có 
dấu hiệu gia tăng. Nếu 
phải đi bằng đường 
biển, Eclipse sẽ là lựa 
chọn tối ưu.
     Tỷ phú Nga bí mật đặt 
đóng siêu du thuyền ở 
Đức, nơi sản sinh chiến 
hạm lừng danh Bismarck 
thời Thế chiến II. Ngay 
tên gọi Eclipse (nhật 
thực) cũng quá ư kiêu 
hãnh, chủ nhân muốn nó 
khi xuất hiện sẽ làm lu 

mờ mọi siêu du thuyền 
có mặt trên thế giới.
     Ngoài Eclipse, bộ sưu 
tập du thuyền của Abra-
movich hiện có 3 chiếc. 
Song người ta đồn đại 
cả chiếc Pelorus dài 377 
feet, hay Ecstasea 282 feet 
và Sussurro 160 feet đều 
chưa có hệ thống cảnh 
báo tên lửa hay tàu ngầm
 Chiếc du thuyền Eclipse 
của tỷ phú Nga Roman 
Abramovich đứng đầu 
danh sách 100 du thuyền 
lớn nhất thế giới của tạp 
chí Forbes.
     Khi siêu du thuyền 
dài 170m của ông chủ 
câu lạc bộ bóng đá 
Chelsea - Roman Abra-
movich chầm chậm lướt 
ra khỏi xưởng đóng tàu 
Blohm & Voss (Đức), 
hàng trăm du khách đã 
dừng lại chiêm ngưỡng, 
thậm chí có người 
không tin vào những gì 
mắt mình nhìn thấy.

     Theo các chuyên gia, 
Eclipse được thiết kế một 
cách đặc biệt để vượt mặt 
chiếc vốn từng được xem 
là lớn nhất - du thuyền 
dài 160m của người 
đứng đầu Dubai, Sheikh 
Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum.
     Abramovich nổi 
tiếng là người chịu chi 
và thường xuyên tiếp 
đãi các cầu thủ đội 
Chelsea, nhiều chuyên 
gia tài chính của nước 
Anh trên chính những 
du thuyền của Abram-
ovich  và các du thuyền 
đắt giá nhất.
     Khi nhắc đến du 
thuyền của Abramovich  
người ta liền nghĩ ngay 
đến Eclipse, một siêu du 
thuyền lớn nhất thế giới 
và được trang bị những 
vũ khí tối tân nhất, 
đúng như sự nổi tiếng 
và xa hoa của Roman 
Abramovich 
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  LEN STUDIO

ÁNH MẮT TRONG TRẺO NHƯ SUỐI 
NGUỒN. NỤ CƯỜI CHÚM CHÍM XINH XINH 
NHƯ NHỮNG ĐÓA HOA ĐÀO MỚI NỞ. CÁC 

CÔ GÁI H’MONG TRONG TRANG PHỤC 
TRUYỀN THỐNG DẠO CHƠI GIỮA NÚI ĐỒI, 

KHOE SẮC CÙNG HOA CỎ MÙA XUÂN 
VÀ XÒE Ô NHẢY MÚA BÊN TIẾNG KHÈN, 
TIẾNG SÁO TỰ TÌNH CỦA CÁC CHÀNG 
TRAI BẢN MƯỜNG. TẤT CẢ MANG ĐẾN 

MỘT KHÔNG KHÍ XUÂN TRÀN NGẬP KHIẾN 
LÒNG NGƯỜI LÂNG LÂNG VUI SƯỚNG 

CHÀO ĐÓN NĂM MỚI SANG…

Nụ xuân

HỒNG
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VMS -  outh
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Phụ nữ là cảm hứng bất tận
                               cho thiết kế của tôi

NTK Lê Minh Thiện

SINH RA VÀ LỚN LÊN Ở VIỆT 
NAM, 12 TUỔI CẬU BÉ LÊ MINH 

THIỆN THEO GIA ĐÌNH SANG 
SINH SỐNG TẠI CANADA. TẠI 

ĐÂY, TRẢI QUA NHIỀU NĂM 
THÁNG TUỔI TRẺ VỚI NHỮNG 
CÔNG VIỆC KHÁC NHAU, CUỐI 

CÙNG, ANH ĐÃ TÌM ĐƯỢC 
NIỀM ĐAM MÊ VỚI THỜI TRANG 

VÀ ĐÁNH DẤU TÊN TUỔI CỦA 
MÌNH TẠI XỨ SỞ LÁ PHONG.

PHAN ANH

Thưa anh, anh 
có thể cho bạn 
đọc Tạp chí 
Biển biết cơ 

duyên nào đưa anh đến 
với thời trang?  

!Gia đình tôi hầu hết 
đều làm nghề may nên 
từ nhỏ tôi đã được tiếp 

xúc với các loại kim chỉ, 
vải vóc, đường kim, mũi 
chỉ, các đường may,…  
Khi sang Canada, tôi học 
ngành sư phạm theo ý 
muốn của cha mẹ. Bước 
ngoặt lớn nhất trong cuộc 
đời tôi đó là lần tình cờ 
xem được cuốn tạp chí có 
người mẫu mặc một bộ 
quần áo rất đẹp, rất tinh 
tế… Lúc đó, tôi luôn tự 
hỏi làm cách nào mà nhà 
thiết kế kia có thể làm nên 

một tác phẩm đẹp như 
vậy. Đam mê của tôi đối 
với thời trang lại trỗi dậy. 
Sau đó, tôi đã thú nhận 
với gia đình và từ bỏ hẳn 
việc học sư phạm để theo 
đuổi đam mê.

?Vậy gia đình phản 
ứng như thế nào 
trước quyết định 

của anh?

!Ban đầu ba mẹ tôi khá 
sốc. Vì trong lòng, ông 
bà chỉ muốn con cái 

theo học một nghề mà sau 
này có công việc ổn định. 
Còn thời trang, theo suy 
nghĩ của ba mẹ tôi, là con 
đường “không chắc chắn”. 
Thế nhưng, với quyết tâm 
của mình, tôi đã thuyết 
phục được gia đình. 

?Ông bà ta thường 
nói: “Vạn sự khởi đầu 
nan”. Những bước đi 

đầu tiên trên con đường 
sự nghiệp của anh thì 
sao, có gặp nhiều khó 
khăn không? 

!Khi học xong thiết kế, 
tôi bắt đầu đi làm cho 
một công ty. Người 

điều hành của công ty 
lúc đó luôn tỏ vẻ coi 
thường những người làm 
công như tôi. Hầu hết 
các sản phẩm cắt may 
đều lấy từ ý tưởng của 
tôi, nhưng họ đã trắng 
trợn nhận đó là thiết kế 
của họ. Điều đó thật bất 
công nên tôi đã nung 
nấu ý định phải làm cho 
mình chứ không phải 
làm cho người khác.
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?Và anh đã mở xưởng 
thời trang của riêng 
mình?

!(Cười) Phải nói là tôi 
khá liều lĩnh khi mở 
xưởng với một số vốn 

ít ỏi. Tôi thuê một cái 
nhà kho cũ chỉ khoảng 
10m2 làm xưởng. Tất cả 
mọi hoạt động, thiết kế, 
may đo đều diễn ra trong 
không gian chật hẹp đó.
Thế nhưng, tôi cũng khá 
may mắn khi ngay lần đầu 
đi chào hàng, sản phẩm 
của tôi đã được 75 cửa 
hàng ở khắp Canada đặt 
hàng để bán lại. Và dần 
dần, người ta biết đến 
thương hiệu của riêng tôi.  

?Mỗi nhà thiết kế 
đều đặt ra tiêu 
chí riêng cho sản 

phẩm của mình. Tiêu 
chí hàng đầu trong các 
thiết kế thời trang của 
anh là gì, thưa anh?

!Với tôi, đường cắt may 
rất quan trọng. Có 
nhiều người cho rằng 

đây là cách làm cũ, thủ 
công và không phù hợp 
trong xã hội hiện nay.  
Tuy nhiên tôi cho rằng, 
với một sản phẩm thời 
trang, tâm huyết và niềm 
đam mê sẽ giúp bạn có 
những sáng tạo độc đáo 
của riêng mình. 
     Các đường cắt may 
đẹp giúp tôn vóc dáng 
và che dấu những 
khuyết điểm của người 
phụ nữ, giúp họ luôn 
nổi bật giữa đám đông. 
Trước khi bắt tay vào 
làm một bộ trang phục 
hoàn chỉnh, tôi luôn 
tiến hành cắt mẫu trên 
giấy trước, sau đó mới 
tiến hành cắt trên vải. 
Sự chính xác trên các 
mẫu giấy giúp tôi có thể 
dễ dàng điều chỉnh nếu 
có sai sót.

?Làm thế nào để anh 
khẳng định được tay 
nghề của mình trong 

lĩnh vực thời trang ở 
Canada?

!Tôi luôn đặt khách 
hàng làm đối tượng 
chính cho những thiết 

kế của mình. Các thiết 
kế của tôi dù là giá thấp 
hoặc giá cao vẫn luôn 
được bảo hành suốt thời 
gian mà khách hàng đó 
sử dụng. Có lẽ vì thế các 
khách hàng rất yên tâm 
khi tìm đến tôi. Chúng 
tôi còn tự sản xuất và dệt 
các loại vải để phù hợp 
với từng người, từng mùa 
khác nhau.
     Bên cạnh đó, chúng tôi 
không sản xuất hàng loạt 
các bộ trang phục mà hầu 
hết làm theo đơn đặt hàng 
của khách hàng. Cứ thế, 
cứ thế, nhiều người đã 
biết đến tay nghề và tìm 
đến với cửa hàng của tôi.
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?Trong các thiết kế 
của anh có hình ảnh 
của những tà áo dài 

truyền thống dân tộc?

!Tôi muốn thiết kế 
những bộ trang phục 
độc đáo, mới lạ nhưng 

vẫn mang hồn dân tộc. 
Và áo dài, áo bà ba là một 
trong những nét truyền 
thống mà tôi có may 
mắn được sở hữu (cười). 
Tôi đem các nét đẹp đó 
vào trong những thiết kế 
của mình. Ban đầu chỉ là 
những nét biến tấu đơn 
giản nhưng không ngờ 
lại nhận được phản hồi 
tốt từ khách hàng. Nó 
làm cho tôi càng có thêm 
động lực để thử nghiệm.  

?Những ngành nghề 
sáng tạo nói chung 
và thiết kế thời 

trang nói riêng luôn cần 
có cảm hứng để sáng 
tác. Với anh, nguồn cảm 
hứng đó là gì?

!Đó là phụ nữ (cười). 
Tôi lớn lên với tình 
thương yêu của mẹ, 

của bà và các dì. Cứ như 
thế, tình cảm ấy theo tôi 

từ khi ở Việt Nam cho 
đến khi tôi đến Canada, 
vì thế tôi dành những 
tình cảm ấy vào trong các 
thiết kế thời trang như 
là sự tôn vinh dành cho 
những người dì, người 
mẹ, người chị “vĩ đại” ấy.
     Ngày nay, phụ nữ đã 
dần bình đẳng hơn với 
nam giới. Tuy nhiên, 
quan niệm phụ nữ là phái 
yếu vẫn còn. Chính vì thế, 
phụ nữ dường như vẫn 
thiệt thòi trong nhiều lĩnh 
vực và có khi kém tự tin 
so với nam giới. Những 
thiết kế của tôi chỉ mong 
góp phần nào đó để người 
phụ nữ có thể khẳng định 
được vị thế của mình 
trong xã hội.
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?Phải chăng vì điều 
ấy mà anh nhận lời 
tham gia thiết kế 

trang phục cho bộ phim 
“Ngọc viễn đông”? 

!(Cười) Gặp gỡ đạo diễn 
Cường Ngô tại Canada 
là một sự tình cờ thú vị. 

Và nội dung phim “Ngọc 
viễn đông” thật hay lại nói 
về phụ nữ, mỗi người một 
hoàn cảnh, một số phận. 
Điều này khiến tôi đặc biệt 
bị hấp dẫn. Tôi đã đọc rất 
kỹ kịch bản để có thể tạo 
ra những thiết kế phù hợp 
cho từng nhân vật. Hy 
vọng rằng, khán giả cũng 
cảm nhận được điều đó.

?Nhân dịp năm mới, 
anh có thể cho biết 
dự định của mình 

trong năm 2014?

!Trong bất cứ công 
việc nào, để thành 
công, bạn phải nỗ 

lực hết mình. Chắc 
chắn là tôi sẽ cố gắng 
làm tốt hơn nữa, tạo ra 
những bộ sưu tập thời 
trang có giá trị. Tôi 
cũng sẽ tiếp tục hợp 
tác với đạo diễn Cường 
Ngô trong vai trò thiết 
kế trang phục cho một 
bộ phim mới, dĩ nhiên, 
chủ đề chính vẫn là 
phụ nữ. (Cười) 

     Vâng, xin cảm 
ơn anh về cuộc trò 
chuyện thú vị. Chúc 
anh và gia đình một 
năm mới dồi dào sức 
khỏe, gặp nhiều may 
mắn, thành công và 
hạnh phúc!

Lê Minh Thiện sinh năm 
1977, theo gia đình sang 

Canda từ năm 1989. Đến 
năm 1999, anh chính thức 
giới thiệu thương hiệu thời 

trang ThienLe tại thành phố 
Toronto, Canada. Các thiết 
kế thời trang của anh mang 
đậm phong cách thanh lịch, 

sang trọng đồng thời tôn vinh 
những nét đẹp của phụ nữ. 

Anh cũng là người Việt Nam 
duy nhất nhận được danh 

hiệu  một trong 7 nhà thiết kế 
thời trang tài năng nhất tại 

Canada. Tháng 6/2012, anh 
cùng 6 nhà thiết kế thời trang 
khác được Hiệp hội thời trang 

Canada tôn vinh vì những 
đóng góp to lớn trong lĩnh vực 

thời trang tại đây. 
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TRONG THẾ GIỚI CÁC LOÀI ĐỘNG 
VẬT BIỂN, CÁ NGỰA NHỎ BÉ VỀ 

KÍCH THƯỚC NHƯNG LẠI CÓ 
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VÔ CÙNG ĐỘC 

ĐÁO VỀ HÌNH DÁNG, TẬP TÍNH 
SỐNG, PHƯƠNG THỨC SINH 

SẢN, KHẢ NĂNG SĂN MỒI… ĐÓ 
LÀ CHƯA KỂ ĐẾN NHỮNG TÁC 

DỤNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI SỨC 
KHỎE CON NGƯỜI MÀ CHO TỚI 
NAY GIỚI ĐÔNG Y VẪN CA NGỢI 

LÀ “DANH BẤT HƯ TRUYỀN”.

ÁI MINH

Cá ngựa hay hải 
mã thuộc chi 
Hippocampus 
và họ Syng-

nathidae, cùng họ với 
cá chìa vôi, cá rồng biển. 
Chúng được tìm thấy ở 
những vùng nước nhiệt 
đới và ôn đới ở khắp 
nơi trên thế giới.  

     Nhìn chung, xét về 
kích thước, cá ngựa là 
loài động vật khá nhỏ 
bé nhưng nếu xét về 
cấu tạo, hình dáng, 
tập tính sống, phương 
thức sinh sản, khả 
năng săn mồi,… chúng 
lại có những đặc điểm 
vô cùng độc đáo.
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HÌNH DÁNG ĐẶC BIỆT
     Cá ngựa có thân dài 
15-20 cm, có khi đến 
30 cm, dẹp bên, cao, 
phần bụng phình ra. 
Toàn thân cấu tạo bởi 
những đốt xương vòng 
4 cạnh (khoảng 12 đốt). 
Phần đuôi thường uốn 
cong lên. Phần đầu chúi 
nghiêng hợp với trục 
thân thành góc nhọn 
hay đôi khi góc vuông. 
Cá có đầu giống như đầu 
ngựa nên được gọi là 
cá ngựa. Có nhiều mấu 
lồi và gai nhọn trên đầu 
và trên các vòng xương 
của thân và đuôi. Mõm 
cá hình ống và miệng 
rất nhỏ, không có răng. 

Vây lưng nằm giữa phần 
thân và phần đuôi, khá 
phát triển, gốc vây gồ 
cao. Vây ngực ngắn và 
rộng. Vây hậu môn rất 
nhỏ. Ở cá đực mặt bụng 
của phần đuôi có túi 
ấp trứng do hai nếp da 
hình thành. Miệng túi ở 
gần hậu môn. 
     Cá có màu trắng, vàng 
nhạt hoặc hơi xanh đen. 
Một số loài cá ngựa có 
một phần thân thể trong 
suốt nên rất khó nhìn 
thấy trong các bức ảnh.

ĐẶC TÍNH CHUNG THỦY
     Khác với những loài 
động vật khác, thường 
giao phối theo kiểu ngẫu 

hợp, đa phu, đa thê, cá 
ngựa được xem là một 
trong những động vật 
hiếm hoi chung thủy theo 
chế độ một vợ, một chồng. 
Có tài liệu ghi chúng 
sống bên nhau trong 
suốt một mùa sinh sản. 
Cũng có tài liệu cho rằng 
cá ngựa kết bạn, chung 
tình với nhau suốt đời 
và không muốn tìm bạn 
mới sau khi bị tách rời. 
     Khi sống thành cặp, 
cá ngựa thường giao phối 
vào sáng sớm hoặc đôi 
khi vào chập tối để củng 
cố thêm mối quan hệ của 
chúng. Phần thời gian 
còn lại chúng dành cho 
việc tìm thức ăn.
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TẬP TÍNH ĐỘC ĐÁO
     Tất cả các loài cá ngựa 
đều có tập tính sống 
đáy hay gần đáy. Trong 
trường hợp thiếu thức ăn 
cá mới di chuyển lên tầng 
mặt kiếm ăn. Vùng nước 
cách đáy khoảng 20cm 
là nơi sinh sống chủ yếu 
của cá với khoảng 69% 
sản lượng cá đánh bắt. 
Càng ở tầng nước cao, cá 
phân bố càng ít. Ở vùng 
nước cách khoảng 40cm, 
chỉ khoảng 8% sản lượng 
cá được đánh bắt.      
     Cá trưởng thành thường 
sống đơn độc và ít di 
chuyển. Chúng dùng đuôi 
cuốn chặt nhánh cây cỏ để 
giữ cho thân thẳng đứng. 

Tuy nhiên, cá con thường 
di chuyển và cá ngựa nói 
chung có thể di cư theo 
mùa. Không như các loài 
cá khác, thường bơi nằm 
trong nước, cá ngựa bơi 
theo phương thẳng đứng 
với đáy biển. Đây cũng 
là cách ngụy trang khéo 
léo của cá ngựa, bơi lẫn 
vào những dải cỏ biển 
dài và dựng đứng, để 
thoát khỏi kẻ thù.
     Khả năng thích ứng 
nhiệt và độ mặn của cá 
ngựa cũng rất rộng. Tùy 
từng loại và giai đoạn 
sinh trưởng khác nhau, 
chúng có thể thích ứng 
được với phạm vi nhiệt 
độ và độ mặn khác nhau. 

Ví dụ: Cá ngựa Hyp-
pocampus kuda ở 9-34oC, 
cá ngựa Hyppocampus 
trimaculatus khoảng 
10-30oC… Độ mặn có thể 
dao động từ 9 – 37%0. 
     Yêu cầu về oxy của 
cá ngựa, cũng khá lớn 
nhất là trong thời gian 
trứng nở. Mức oxy thấp 
nhất là 3 ppm.
     Tuy cá ngựa sống đáy, 
song, chúng cũng cần ánh 
sáng cho sự sinh trưởng 
và phát triển. Cường độ 
ánh sáng cực thuận trong 
khoảng 1.000-10.000lux. 
Ánh sáng quá mạnh hay 
quá yếu sẽ ảnh hưởng đến 
cá. Ví dụ: Cá sẽ bị mù nếu 
nuôi trong ao tối vài ngày.
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CÁCH SINH SẢN KỲ LẠ
     Cá ngựa sinh con 
theo một cách kỳ lạ: con 
đực mang thai. Khi giao 
phối, cá ngựa cái bơi tới 
chỗ con đực mà nó đã 
lựa chọn. Hai cá thể đổi 
màu thành màu trắng 
khi chúng khiêu vũ 
hàng giờ trong một nghi 
lễ tỏ tình đầy phức tạp. 
Trong thời gian này, 
đuôi của chúng gắn chặt 
với nhau, không thể 
tách rời. Sau khi nhận 
trứng từ con cái và 
đích thân thụ tinh cho 
trứng, con đực mang 
thai khoảng 2 - 3 tuần 
trước khi sinh. 

     Cá ngựa có thể sinh 
từ 15 tới 1.000 con mỗi 
lứa. Chúng có thể sinh 
con vào buổi sáng và lại 
có mang vào buổi chiều. 
Việc sinh con chỉ mất nửa 
giờ. Trên thực tế, cá ngựa 
cái phải làm rất nhiều 
công việc. Nó cẩn thận 
gói chất dinh dưỡng cho 
lũ con tương lai trước khi 
giao phối. Sau khi chào 
đời, cá ngựa con sống độc 
lập và tự kiếm ăn cho tới 
khi tìm thấy bạn đời.
     Việc con đực mang 
thai còn có một ý nghĩa 
thú vị về vai trò của giới 
trong giao phối. Ở đa số 
các loài, con đực thường 

tranh giành nhau để đến 
với con cái nên chúng 
ta thường thấy các đặc 
điểm tiến hóa thứ yếu 
thể hiện giới tính của 
con đực, ví dụ như chiếc 
đuôi cầu vồng sặc sỡ của 
loài công đực hay chiếc 
gạc dài, đa nhánh ở loài 
hươu nhằm thu hút con 
cái. Nhưng ở cá ngựa, 
vai trò của hai giới bị đảo 
ngược. Do con đực mang 
thai còn kích cỡ của túi 
ấp cũng có giới hạn nên 
chúng có quyền “kén cá 
chọn canh” trong khi các 
con cái cạnh tranh với 
nhau để giành được con 
đực đang còn “cô đơn”.
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TAY SĂN MỒI
THƯỢNG HẠNG
     Mặc dù có thân hình 
bé nhỏ và di chuyển chậm 
chạp nhưng cá ngựa là một 
trong những kẻ săn mồi hiệu 
quả nhất trong thế giới đại 
dương, đặc biệt là giống cá 
ngựa lùn. 
     Nhà sinh học biển Brad 
Gemmell tại Đại học Texas 
ở Port Aransas (Mỹ) nói: 
“Chúng tôi biết rằng những 
con cá ngựa đã săn mồi thành 
công bằng cú đớp trong cự li 
ngắn. Vấn đề được đặt ra là 
tại sao chúng tiếp cận được 
với con mồi ở khoảng cách 
rất gần nhưng vẫn không bị 
con mồi phát hiện?”.

     Thức ăn chủ yếu của cá 
ngựa là động vật giáp xác 
và chúng rất nhạy cảm với 
sự thay đổi của môi trường 
xung quanh. Tuy nhiên, 
vùng nước ở khu vực mõm 
cá ngựa dao động rất nhỏ so 
với những phần khác trong 
cơ thể. Khi con mồi nằm 
trong phạm vi lý tưởng, cá 
ngựa đưa ra cú đớp kinh 
hoàng chỉ trong 1/1000 giây 
nên cơ hội trốn thoát của con 
mồi hầu như không có. Như 
vậy, mặc dù là loài bơi chậm 
nhất chỉ khoảng 150cm/giờ 
nhưng nhờ cấu trúc đặc biệt 
của phần đầu, cá ngựa trở 
thành tay săn mồi thượng 
hạng nơi đại dương 

    Theo giới Đông y, cá ngựa vị ngọt, tính ôn, 
không độc, có tác dụng làm ấm thận, tráng dương, 
tiêu báng hòn, nhọt sưng, thúc đẻ, chữa liệt dương 
ở nam giới và hiếm muộn ở phụ nữ. Cách sử dụng 
cá ngựa phổ biến nhất là ngâm một đôi trong rượu 
để uống. Người bán thường buộc từng cặp 2 con 
bằng nhau, coi như một đực một cái. Cũng có thể 
kết hợp cá ngựa với ba kích, hồ đào, phà cố chỉ, 
nhân sâm (lượng bằng nhau) làm viên uống với 
rượu, mỗi ngày 20- 30g. 
     Vừa qua, các nhà khoa học Pháp thuộc Trung 
tâm nghiên cứu khoa học quốc gia và Viện nghiên 
cứu Pasteur cũng đã phát hiện cơ chế sinh trưởng 
của tế bào gốc tạo máu ở cá ngựa vằn. Phát hiện 
được đúc kết thông qua công nghệ “giám sát thời 
gian thực” đối với phôi cá ngựa vằn. Thành quả 
này sẽ cung cấp những tư duy mới giúp giới y học 
nghiên cứu phương pháp điều trị bệnh máu trắng.
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Hương vị

Tết
miệt
vườn
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CÓ LẼ TỪ XA XƯA, ĐẤT 
PHƯƠNG NAM, ĐẶC BIỆT 

LÀ TÂY ĐÔ – CẦN THƠ, ĐÃ 
ĐƯỢC THIÊN NHIÊN ƯU 
ĐÃI, BAN TẶNG SỰ TRÙ 

PHÚ, MÀU MỠ, VỚI NGÚT 
NGÀN MÀU XANH CÂY LÁ, 
RUỘNG ĐỒNG TỐT TƯƠI, 

NHIỀU SÔNG RẠCH, VƯỜN 
CÂY ĂN TRÁI ĐỦ CHỦNG 
LOẠI SUM SÊ TRĨU QUẢ. 

HƯƠNG VỊ TẾT MIỆT VƯỜN 
VÌ THẾ CŨNG THẬT PHONG 

PHÚ VÀ ĐẬM ĐÀ.

NGUYỄN THANH HOÀNG

Tết của người Cần 
Thơ bắt đầu từ 
rất sớm. Vào đầu 
tháng Chạp, các 

cửa hàng, chợ búa đã vào 
cuộc. Hàng hóa phục vụ 
Tết đầy ắp các cửa hiệu. 
Khắp thôn xóm nhịp 
nhàng tiếng chày quết 
bánh phồng, bánh tráng - 
đặc sản của miền quê ngày 
Tết. Dù các lò tráng bánh 
hoạt động tất bật không 
kể ngày đêm nhưng vẫn 
không đáp ứng đủ nhu 
cầu, lắm khi có nhiều “kẻ 
giận, người hờn”.
     Người dân Cần Thơ 
“làm chơi ăn thiệt”, nên 
chuyện lo ăn, lo mặc được 
nhà nhà rôm rả chuẩn bị. 
Quần áo thường là hàng 
chợ, dễ lựa, dễ mặc nhưng 
phải rực rỡ sắc màu. Mỗi 
người có thể sắm cho 
mình vài bộ cánh yêu 
thích để ngày nào cũng 
được xúng xính áo mới, 
đầm mới. Các món ăn thì 
đa dạng, thường được tự 
chế biến ở nhà bởi bàn tay 
khéo léo của người dân 

miệt vườn từ chính những 
sản vật quê nhà. Ngày Tết, 
hầu như nhà nào cũng có 
sẵn các loại bánh ngọt, 
các loại mứt me, bí, gừng, 
dừa... Người Cần Thơ ưa 
thích nhất là món tôm 
khô củ kiệu. Dưa kiệu 
được làm sạch, phơi khô, 
để nguyên ngâm trong 
nước giấm, cho vào một ít 
đường, để càng lâu càng 
thấm, cùng với món “dưa” 
thịt heo luộc ngâm nước 
giấm đường, dành cho 
phái mày râu nhậu lai rai 
đến ra Giêng.  
     Dưa hấu ngày Tết khá 
nhiều, chất đầy ở các chợ, 
ven đường và cả ở dưới 
sông. Vào những ngày 
Tết, nhà nào cũng chưng 
dưa hấu. Họ thường 
chọn trái lớn nhất và 
ngon nhất để cúng đón 
ông bà. Với nhà khá giả 
họ chọn cặp dưa hấu thật 
đẹp, thật tròn, dán thêm 
miếng giấy hồng vuông 
vuông hoặc khắc hình 
rồng phượng, đặt hai bên 
lư hương. Nhà càng giàu, 

cặp dưa càng lớn. Đặc 
biệt, sáng mùng một, mọi 
người trong nhà quây 
quần xẻ trái dưa hấu, nếu 
thấy ruột đỏ tươi (với 
dưa hấu đỏ) hoặc vàng 
nghệ (với dưa hấu vàng) 
thì cảm nhận năm mới 
vận hạn sẽ may mắn, mọi 
chuyện đều hanh thông 
và thành đạt.
     Mùa xuân hương sắc 
ngọt ngào, trăm hoa đua 
nở. Hoa mai được xem 
là biểu tượng của mùa 
xuân ở đất phương Nam 
nên được nâng niu chăm 
chút từng ngày kể từ khi 
lặt lá, thường vào khoảng 
15 - 18 tháng Chạp, đến 
khi nở rộ vào đúng sáng 
mùng một Tết với sắc 
màu vàng rực rỡ. Đây là 
sứ giả mang đến may mắn 
và niềm vui, chắc chắn 
năm đó gia đình sẽ làm 
ăn phát tài, thịnh vượng. 
     Rồi Tết đến, đánh 
dấu bằng bữa cơm cúng 
để “rước ông bà” về ăn 
Tết với con cháu vào 
trưa ngày 30.

Cần Thơ
gạo trắng

nước trong
Ai đi đến đó lòng 

không muốn về
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     Đấy là hai câu thơ 
của nhà văn Sơn Nam. 
Dù nghèo, dù giàu, là 
người Việt cũng phải cố 
trở về cho kịp thời khắc 
giao thừa. Trong giây 
phút thiêng liêng - năm 
cũ chuyển qua năm 
mới, giây phút một hóa 
thành hai, thật vui biết 
bao nhiêu được cắm cây 
nhang tưởng nhớ tổ tiên, 
ông bà. Trên bàn thờ 
tổ tiên gia đình lúc này 
được trang hoàng lộng 
lẫy với đĩa ngũ quả của 
năm loại trái cây, phổ 
biến là mãng cầu, sung, 
dừa, đu đủ, xoài... Mỗi 
nhà đều cầu nguyện 
cho sung túc nhưng vẫn 
không tham lam, biết 
dừng ở mức “vừa đủ 
xài”, đúng với bản chất 
người Nam bộ hiền lành, 
phóng khoáng.
      Chai rượu Tết còn 
nguyên khôi đặt giữa 

bàn, bộ ly, bộ tách đã 
sạch bong nằm trên khay 
như đội quân sẵn sàng ra 
trận, chỉ chờ nhận lệnh 
lúc giao thừa. Đó là lúc 
đồng hồ đánh 12 tiếng, 
lúc hồi trống đình giục 
giã, tiếng chuông chùa 
vang vọng… cũng là lúc 
mỗi người không thể 
ngồi yên, phải nói một 
câu gì, phải làm một cái 
gì, hướng về đâu đó… 
Cái gì đó chính là gia 
đình, là niềm vui sum 
vầy, là hạnh phúc đón 
mừng năm mới sang. 
     Du khách đến với Cần 
Thơ du xuân, thưởng 
ngoạn cũng sẽ bị “mê 
hoặc” bởi không khí Tết 
độc đáo riêng có của vùng 
sông nước, miệt vườn. 
Chợ nổi là một trong 
những sinh hoạt văn hóa 
tiêu biểu của vùng sông 
nước miền Tây. Đi chợ 
nổi Cái Răng, du khách 

không những hiểu được 
nét độc đáo của việc buôn 
bán trên sông mà còn 
khám phá ra những vẻ 
đẹp của thiên nhiên, con 
người nơi đây. Thuyền chở 
chuối cồng kềnh. Thuyền 
chở rau xanh mướt… Tất 
cả mọi nông thổ sản đều 
được chuyển về đây để 
khách hàng lựa chọn. Khu 
chợ này có một phong 
cách quảng cáo đặc sắc: 
buộc một mẫu sản phẩm 
lên cây sào tre và cắm ở 
đầu thuyền. Thuyền bán 
rau có một mớ rau treo 
cao. Thuyền chở bưởi 
treo lủng lẳng một trái 
bưởi. Không ít ghe hàng 
sử dụng còi thổi, hay 
dùng cassette để quảng 
bá sản phẩm. Cũng 
chính nơi đây, soạn giả 
cải lương Viễn Châu đã 
cảm tác, cho ra đời bản 
vọng cổ nổi tiếng “tình 
anh bán chiếu”.

Phong sương mấy 
độ qua đường phố

Hạt bụi nghiêng 
mình nhớ đất quê
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     Tiếp tục khoan thai 
mái chèo theo những con 
rạch đục ngầu phù sa, 
quanh co luồn vào các 
nhánh sông chằng chịt, 
với những rặng cây bần 
trầm mặc ven sông, bụi ô 
rô mọc hoang bên bờ đất 
chảy xuyên qua những 
mảnh vườn, du khách sẽ 
cảm nhận được một màu 
xanh mát mắt trải dài 
miên man, dịu lòng lắng 
nghe tiếng đờn ca sông 
nước ngọt ngào: 

Con kênh xanh giấu mình 
dưới bóng dừa lá ngọn

Đò dọc ngang đưa khách 
đến quê em

Dòng sông Hậu mang 
nặng hạt phù sa

Bồi mảnh đất Cần Thơ 
thêm màu mỡ

     Vào thăm vườn, du 
khách thỏa thích ngắm 
nhìn cây trái sum sê. Xoài 
bắt đầu chín vàng lơ lửng 
trên những cành cây, 
sapôchê tròn đầy đong 
đưa trong gió, bưởi Năm 
Roi thanh ngọt, vú sữa 
căng phồng bóng láng, 
mận hồng đào đỏ tươi, 
mọng nước, cam quýt 
ngọt ngào óng chuốt. 

Bưởi nào ngon bằng
bưởi Ô Môn

Vú sữa nào ngọt bằng
vú sữa Cần Thơ

     Với tay hái trái chín, 
hít đầy hương thơm và 
tận hưởng vị thơm ngon 
ngọt ngào được chắt ra 
từ phù sa sông Hậu, du 
khách nghe lòng lâng 
lâng một cảm giác thích 
thú như nhà văn Nguyễn 
Tuân miêu tả: “Chỉ cần 
với tay đã có trái ăn liền”. 
     Men theo những 
chiếc cầu dừa nhỏ xinh, 
ghé vào những ngôi nhà 
ngói xưa nằm ẩn khuất 
dưới những tàn cây râm 
mát, du khách sẽ tiếp tục 
được thưởng thức những 
món ăn đồng quê “sệt” 
chất Nam bộ: bánh xèo, 
bánh khọt, bắp nướng, 
lẩu mắm, cá lóc nướng 
trui, cá rô kho tộ, gà 
bọc đất sét nướng, tôm 
càng xanh nướng…, ăn 
cùng các loại “rau sạch”  
rất đa dạng của miệt 
vườn. Rảnh thời gian, 
du khách có thể ở lại, 
tối đến nhâm nhi vài ly 
rượu để rồi ngã mình 
ngủ say sưa trên giường, 
bên hàng hiên lộng gió. 

     Những ngày Tết còn 
gì thú vị bằng được 
thả lỏng mình không 
vướng bận nghĩ suy mà 
thăm thú vườn tược, 
đắm hồn mình trên 
sông nước hữu tình, 
thưởng thức những 
loại trái cây ngon vật 
lạ, những món ăn, đặc 
sản dân dã mà đậm 
đà, giữa bầu không khí 
thân tình của người 
miền Tây hồn hậu, chất 
phác. Có lẽ vì thế mà 
không chỉ người dân 
Cần Thơ nằm lòng câu 
hò quê mình mà những 
du khách gần xa cũng 
bồi hồi nhớ mãi: 

Hò ơi...
Uống ngụm nước 
trong, em nhớ 
dòng sông Hậu
Hò ơ...
Mà ăn chén cơm 
đầy, em nhớ đất 
Cần Thơ
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Mùa xuân
Tây Nguyên

KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG 
QUÁ NHIỀU BỞI NHỊP 
SỐNG XÔ BỒ HIỆN ĐẠI, 
LỄ HỘI MÙA XUÂN CỦA 
ĐỒNG BÀO CÁC DÂN 
TỘC TÂY NGUYÊN ĐƯA 
TA VỀ VỚI NHỮNG Ý 
NGHĨA BAN SƠ MÀ THẮM 
ĐƯỢM TÌNH NGƯỜI, TÌNH 
YÊU THIÊN NHIÊN, QUÊ 
HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC.

ÁNH MINH

Hết lạnh rồi
Lúa đã tuốt xong

Ta về đây bên 
ché rượu cần

Rộn rã
tiếng chiêng

Đón mừng năm 
mới đến

Đó là câu dân ca của 
đồng đào Ê-đê nói 
riêng và đồng bào Tây 
Nguyên nói chung 

trong dịp đón năm mới của 
các buôn làng. Theo phong tục 
của đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên, hàng năm vào dịp kết 
thúc một mùa rẫy là đồng bào 
các dân tộc nơi đây cùng tổ chức 
lễ hội đón năm mới (gọi là mùa 
“ăn năm, uống tháng”). Thời 
gian tổ chức các lễ hội bắt đầu 
từ cuối tháng 12 năm cũ đến hết 
tháng 3 dương lịch-năm mới. 
Không khí tươi vui, sôi nổi tràn 
ngập đến mọi người, mọi nhà.
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LỄ CÚNG CƠM MỚI 
     Mở đầu cho mùa lễ 
hội các đồng bào dân tộc 
Tây Nguyên là Lễ cúng 
cơm mới. Khi mùa rẫy 
kết thúc, mọi gia đình 
đều khẩn trương đưa 
lúa về chòi và rước hồn 
lúa về nhà, đồng thời tổ 
chức lễ cúng cơm mới để 
tạ ơn trời đất, thần lúa, 
ông bà tổ tiên đã cho 
một mùa lúa bội thu và 
cầu mong một mùa mới 
thóc lúa đầy nhà.
     Lễ cúng cơm mới 
chia làm 2 phần cơ bản: 
Phần lễ (“Lễ cúng thần”) 
và phần hội (“Ăn cơm 
mới”). Quy mô, thời gian 
của lễ hội tùy thuộc vào 
điều kiện, năng suất thu 
hoạch sau mùa vụ của 
từng gia đình, bà con 
trong buôn. Nét độc đáo 
là Lễ cúng cơm mới được 
tổ chức theo từng hộ 
gia đình. Khi cúng cơm 
mới thì mời bà con trong 
buôn đến dự lễ, ăn uống, 
chung vui. Theo đó, gia 
đình nào được mùa, điều 

kiện khá giả thì lễ ăn 
cơm mới được tổ chức 
khá rình rang, kéo dài 
thâu đêm suốt sáng. Lễ 
cúng cơm mới ở buôn có 
đông người thì kéo dài cả 
tháng, buôn có ít hộ hơn 
thì kéo dài 2-3 tuần.

LỄ CÚNG BẾN NƯỚC
     Sau Lễ ăn cơm mới, 
các buôn làng tổ chức Lễ 
cúng bến nước. Đây là lễ 
lớn với mọi buôn làng. 
Họ quan niệm nước còn 
quan trọng hơn cả cơm 
ăn, áo mặc. Không ăn 
cơm còn sống được cả 
tháng trời, không có áo 
mặc thì chỉ bị lạnh thôi, 
còn không có nước thì 
không thể sống được. 
Do đó Thần nước được 
người Tây Nguyên thờ 
cúng long trọng và vô 
cùng linh thiêng.
     Để thực hiện nghi 
thức này, người Tây 
Nguyên chọn ra những 
người đàn ông tài giỏi 
của buôn làng dựng cây 
nêu. Để tránh súc vật 

chạy qua, cây nêu sẽ 
được chọn dựng ở vị trí 
cao ráo trước nhà Rông. 
Một số người khác sẽ 
phải đi lên đầu nguồn 
nước để kiểm tra, đảm 
bảo nguồn nước trong 
lành sẽ chảy về làng. 
Trước khi tiến hành 
nghi lễ, từ sáng sớm, 
già làng sẽ đánh những 
hồi chuông dài báo cho 
buôn làng biết là sắp tổ 
chức lễ cúng bến nước. 
Bến nước hôm đó được 
trang hoàng với cổng 
chào bằng lá cây, cỏ lá 
dài, treo đồ vật trang trí.
     Lễ cúng có 3 phần. 
Phần thứ nhất là cúng 
tại bến nước để cầu cho 
thần nước mang lại sức 
khỏe cho buôn làng, tiếp 
đó là cúng tại hàng rào 
trước khi mang nước 
vào nhà và cuối cùng 
là cúng tại nhà của chủ 
bến nước. Sau khi làm 
thủ tục cúng xong ở bến 
nước, người ta sẽ lấy 
nước vào các vật đựng 
nước, thường là các quả 

bầu khô, bỏ vào gùi và 
gùi về nhà lấy phước. 
Trong khi đó một đoàn 
người sẽ theo người chủ 
lễ đi đến cầu thang từng 
nhà, hát cầu cúng và rưới 
tiết vào chân cầu thang để 
cầu may cho nhà chủ... 
     Bắt đầu nghi thức Lễ 
cúng bến nước, già làng 
sẽ đứng nơi đầu nguồn 
nước, thả huyết của vật 
hiến sinh (vật hiến sinh 
thường là trâu, bò) cho 
chảy xuống tận cuối 
nguồn nước, về tận với 
buôn làng. Khi đó những 
người dân trong làng 
mới chính thức thực hiện 
nghi thức Lễ cúng bến 
nước. Kết thúc nghi lễ, cả 
buôn làng tập trung về 
nhà dài để ăn tiệc, uống 
rượu cần và nhảy múa 
trong không khí của lễ 
hội với âm vang cồng 
chiêng rộn rã. Những 
tiếng cồng, tiếng chiêng, 
những điệu nhảy tưng 
bừng đưa mọi người xích 
gần nhau hơn, trong 
tiếng hát ca.
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LỄ BỎ MẢ
     Tiếp theo Lễ cúng bến 
nước, người dân tộc Tây 
Nguyên tổ chức Lễ bỏ mả 
cho người quá cố giống 
như tục tảo mộ tiết thanh 
minh của người Kinh. 
Đây là một lễ lớn trong 
vòng đời người nên hầu 
hết các dân tộc đều tổ 
chức rất chu đáo. 
     Để tổ chức được lễ 
bỏ mả, thì các nhà phải 
chuẩn bị đủ gạo, thịt, 
rượu, đồ dùng cúng lễ 
nói chung rồi báo tin cho 
họ hàng, buôn làng tới 
dự. Phải có hàng chục 
người chặt gỗ, đẽo tượng, 
làm nhà mả hàng tháng 
trời trước lễ bỏ mả và có 
khi lên tới cả trăm người 
đến dự và ăn uống trong 
những ngày chính lễ. Tùy 
theo khả năng gia đình 
mà sẽ tổ chức khác nhau 
cho các mả, có gia đình 
làm 3 – 4 con trâu bò 
nhưng cũng có gia đình 
làm đến cả 10 con bò. 
     Trước khi bắt tay làm 
nhà mả, già làng phải làm 

lễ cúng gà, khấn ở nhà 
Rông và ở mả. Người ta 
còn trồng cây chuối đầu 
và cuối mộ, thả gà nhỏ 
vào rừng, tượng trưng cho 
linh hồn người chết tự do 
bay đi. Mọi thứ chuẩn bị 
xong xuôi thì lễ hội bắt 
đầu. Ngày đầu tiên là ngày 
bỏ nhà mả cũ, dựng nhà 
mả mới. Gia chủ thịt lợn 
(trâu, bò), cúng rượu. Cả 
buôn làng tới làm giúp, ăn 
uống, vui chơi như là làm 
việc nhà mình. Nhà ai có 
rượu ché (rượu cần) thì 
mang theo cùng tham gia 
với gia đình.
     Khi dựng xong nhà 
mả, cả nhà và họ hàng 
đến đó cúng. Thầy cúng 
ăn vận nghiêm chỉnh, 
ngồi bên chén rượu cúng, 
ngoảnh mặt về phương 
Đông, đọc lời khấn cầu 
hồn người chết. Khi tế 
cúng vừa xong, thì lập tức, 
trong ánh lửa bập bùng 
của hàng chục đống lửa 
và dưới ánh trăng mát 
dịu, tiếng cồng chiêng rộn 
rã nổi lên. Theo nhịp âm 

thanh cồng chiêng mọi 
người hòa vào đoàn múa 
diễu quanh ngôi nhà mồ 
nhấp nhô huyền ảo trong 
đêm. Tiếng nhạc cồng 
chiêng của đêm bỏ mả, 
như một sức hút diệu kỳ, 
kéo tất cả dân làng, kéo bà 
con họ hàng ở buôn gần, 
buôn xa tới… 
     Ngày hôm sau, mọi 
người tập họp tại nhà 
Rông rồi mới ra nhà mả. 
Gia chủ sẵn sàng rượu, 
thịt để làm lễ to hơn. Đây 
là lễ cúng chính, vĩnh 
biệt hồn người chết (từ 
nay hồn đã về buôn của 
người chết để chờ dịp tái 
sinh). Rồi mọi người vào 
nhà mả đưa những người 
góa bụa ra sông tắm, chải 
đầu, mặc áo váy, khố mới 
cho họ rồi đưa họ về khu 
nhà mồ đang rộn ràng 
tiếng cồng chiêng và nhịp 
chân múa nhảy. Từ nay, 
họ đã được giải phóng, 
đã không còn phải ràng 
buộc gì với người đã chết 
nữa. Ai nấy đều vui vẻ, 
hồ hởi, mời, kéo những 

người góa bụa vào vòng 
múa vui của dân làng. 
     Lễ bỏ mả là một lễ 
hội gắn với việc tang lễ 
nhưng lại vui vẻ, hào sảng 
như một ngày hội. Bởi, 
theo quan niệm của đồng 
bào Tây Nguyên, càng 
sớm làm Lễ bỏ mả thì 
linh hồn người chết càng 
sớm được nhập vào trẻ 
sơ sinh mà quy về dương 
thế, sống với đồng tộc. 
Hơn nữa, đây là dịp thể 
hiện trách nhiệm cộng 
đồng, gia đình, người 
thân với người đã khuất. 
Và, một lý do nữa, chỉ sau 
khi đã làm Lễ bỏ mả, thì 
vợ hoặc chồng của người 
chết mới được tái giá. Rõ 
ràng, việc làm lễ ở đây 
không chỉ vì người chết, 
mà còn vì người sống 
nữa. Đó là chưa kể những 
nhà mồ với tượng, kiến 
trúc, điêu khắc, hội họa, 
trang trí, … là những tác 
phẩm nghệ thuật độc đáo 
và quý giá, đang ngày 
càng được chú ý giữ gìn 
và bảo vệ.
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CÁC LỄ HỘI ĐẶC 
TRƯNG KHÁC
     Cũng trong những ngày 
đầu xuân, các buôn làng 
còn tổ chức lễ kết nghĩa 
anh em, lễ cưới, lễ trưởng 
thành, lễ cúng sức khỏe 
cho mọi thành viên trong 
cộng đồng. Nhưng vui 
nhất vẫn là Lễ ăn trâu, 
đón năm mới của đồng 
bào Mnông. Trong lễ này, 
người ta mời các buôn 
làng gần xa đến dự. Thế 
là lễ đón bạn, lễ cúng hồn 
lúa, lễ khóc trâu, lễ đâm 
trâu, lễ tiễn bạn… cứ lần 
lượt diễn ra trong suốt bảy 
ngày đêm. Không khí hội 
ở đây đậm nét hơn các lễ 
khác. Người được mời dự, 
người đến xem, người trực 
tiếp tham gia các phần lễ, 
cứ quyện vào nhau, làm 
cho lễ hội càng sôi động.

Vui xuân đón mùa rẫy 
mới, người dân tộc Tây 
Nguyên không quên làm 
Lễ cúng hòn đá bếp, cảm 
ơn vị thần đã giúp gia chủ 
một năm no đủ, làm Lễ 
cúng hòn đá cổng buôn 
làng, cảm ơn vị thần đã 
gìn giữ buôn làng một 
năm yên ổn, không có 
ai đói nghèo, bệnh tật và 
cúng sức khỏe cho những 
con vật nuôi trong gia 
đình như voi, trâu, bò, 
heo, chó, mèo, dê, gà… 
vì những con vật này là 
người bạn của con người, 
thiếu nó con người sẽ cảm 
thấy cô đơn, bé nhỏ trước 
thiên nhiên, vũ trụ rộng 
lớn bao la. 
     Cuối cùng, khi mùa 
xuân sắp kết thúc, người ta 
làm Lễ cúng cầu mùa, cầu 
mưa, cúng thần gió, cầu 

một năm mưa thuận gió 
hòa, làm ăn phát đạt, nhà 
nhà no ấm, hạnh phúc. 

“Hãy cho đêm mưa
ngày nắng

Bao ngày nó đặng nứt vỏ
Bao đêm nó đặng

nảy mầm
Nó nở lời nở lãi…

Để được nuôi,
được cả cái ăn

Được lúa, được thóc
Được rẫy, được nhà!”

(Bài ca gieo hạt
– Dân ca Ba Na)

     Tham dự lễ hội mùa 
xuân của đồng bào các 
dân tộc Tây Nguyên, bạn 
sẽ cảm nhận được đầy đủ 
hai hệ thống lễ nghi lớn 
(lễ lớn vòng đời người và 
lễ hội nông nghiệp) mang 
đậm nét tín ngưỡng tâm 

linh và cái tình của buôn 
làng. Ở đây, văn hóa lễ hội, 
văn hóa cồng chiêng, văn 
hóa giao tiếp, văn hóa ẩm 
thực, văn hóa sử thi, văn 
hóa cộng đồng và các trò 
chơi dân gian… được thể 
hiện vô cùng sinh động. 
Nó chính là mùa “ăn năm, 
uống tháng”, mùa sinh 
hoạt cộng đồng, mùa giao 
lưu văn hóa, mùa tìm bạn 
đời của những chàng trai 
cô gái. Đồng thời cũng là 
mùa mà người già thông 
qua lễ hội để giáo dục cháu 
con về bản lĩnh kiên cường 
như Đăm San, Xing Nhã, 
về tình yêu buôn làng, núi 
rừng, đất nước; để cho 
tiếng chiêng vang mãi 
khắp núi rừng Tây Nguyên 
khi mỗi độ xuân về, tô 
điểm thêm nét đẹp Tết cổ 
truyền của dân tộc 
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Quà tặng tình     yêu

66 | biển | 02 - 2014



DU LỊCH & ẨM THỰC

02 - 2014 | biển | 67

VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐAM MÊ DU LỊCH VÀ 
KHÁM PHÁ, ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG CẶP ĐÔI 

ĐANG YÊU HAY VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI, 
PLAYA DEL AMOR - BÃI BIỂN TÌNH NHÂN Ở 
MEXICO VÀ “LỌ HOA TÌNH YÊU” KHỔNG LỒ 
TRÊN ĐẢO FLOWERPOTS, CANADA CHÍNH 

LÀ QUÀ TẶNG TUYỆT VỜI NHẤT TRONG 
MÙA XUÂN – MÙA YÊU NÀY.

THỤY LÂM 

BÃI BIỂN TÌNH NHÂN
     Cách bờ biển 
Mexico không xa, nằm 
trong vịnh Banderas là 
quần đảo xinh đẹp Ma-
rieta, được hình thành 
từ hàng ngàn năm 
trước bởi hoạt động 
của núi lửa. Trong thập 
niên 1900, chính phủ 
Mexico tiến hành thử 
nghiệm quân sự trên 
các hòn đảo vì quần 
đảo nguyên sơ, không 
có ai ở. Nhiều vụ đánh 
bom và các vụ nổ lớn 
đã diễn ra, kết quả là 
tạo thành những hang 
động tuyệt vời cho đến 
ngày nay, đặc biệt nhất 
là “Playa del Amor” - “ 
Bãi biển Tình Nhân” 
hay còn được gọi là 
“Bãi biển ẩn ở Mexico”.
     Để đến được với 
thiên đường bí mật 
này, du khách sẽ phải 
bơi qua một đường 
hầm ngắn. Đoạn 
đường này mở ra 
trước mắt bạn một 
bãi biển đẹp đến mê 
hồn nằm tách biệt 

bên trong hòn đảo. 
Bao bọc xung quanh 
bãi biển là vách đá 
sừng sững, trên cao 
là vòm trời xanh biếc 
còn chính giữa là bãi 
cát trắng cùng sóng 
vỗ rì rào.
     Bãi biển ẩn mình 
trong các vòm đá này 
đã tồn tại trong một 
thời gian dài mà không 
bị ảnh hưởng bởi bất 
cứ sự tác động nào của 
con người hay thiên 
nhiên bên ngoài. Kết 
quả là hệ sinh vật biển 
ở đây phát triển mạnh 
mẽ với sự đa dạng và 
phong phú về số lượng 
loài cũng như sự độc 
đáo của từng loài. Có 
khoảng 103 loài cá và 
rạn san hô khác nhau. 
Chúng cùng chung 
sống và bơi lội dưới 
làn nước xanh ngọc 
trong vắt. Nếu may 
mắn, bạn thậm chí 
còn có cơ hội nhìn 
thấy những con cá voi 
khổng lồ khi chúng 
trồi lên mặt biển. 
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     Nhiều người còn kể 
lại rằng, họ nghe được 
những âm thanh như 
tiếng bò kêu khi bơi tại 
đây. Điều bất ngờ hơn 
cả, tiếng động kỳ lạ đó 
chính là những bài hát 
của cá voi. Chúng sử 
dụng những hòn đảo 
này làm nơi trú ngụ tự 
nhiên, tránh loài thú ăn 
thịt và các dòng chảy của 
đại dương. Bởi tính chất 
nguyên sơ và sự đa dạng 
sinh học của mình, quần 
đảo Marieta nói chung và 
bãi biển Tình Nhân nói 
riêng đã trở thành một 
trong những điểm đến tốt 
nhất cho các tín đồ của 
môn thể thao lặn.
     Ít ai biết rằng, quần 
đảo Marieta trước kia 
đã từng là điểm lui tới 
thường xuyên của cướp 
biển. Nguồn tài nguyên 

chính thu hút chúng 
đến với quần đảo là lợi 
thế thương mại của… 
phân chim. Được coi là 
một loại phân bón rất có 
giá trị cùng với mùi đặc 
trưng, phân chim biển ở 
đây đã trở thành một loại 
hàng hóa được coi trọng 
trong nhiều năm.
     Nguồn lợi đó đến từ 
mật độ dày đặc và sự 
phong phú của các loài 
chim sống trong khu vực. 
Quần đảo Marieta là khu 
vực làm tổ, trú ẩn, sinh 
sản và di cư của ít nhất 92 
loài chim thủy sinh, bản 
địa và di cư khác nhau. 
Nơi đây là ngôi nhà của 
đàn chim nhạn đầu trắng 
lớn nhất của Mexico. Bên 
cạnh đó còn có loài nhạn 
Sterna anaethetus cùng 
số lượng khổng lồ chim 
mòng biển Larus atricilla. 

     Từ sau khi được khám 
phá, bãi biển ẩn giấu này 
đã trở thành điểm đến 
đầy thú vị và vô cùng thu 
hút đối với khách du lịch. 
Tuy nhiên, như cái tên của 
mình, bãi biển này vẫn 
khác biệt với khu du lịch đồ 
sộ và hiện đại gần đó. Nơi 
đây sẽ là một điểm nghỉ 
ngơi lý tưởng cho bất cứ 
du khách nào, đặc biệt là 
những đôi tình nhân bởi sự 
riêng tư và vẻ đẹp lãng mạn 
đến đắm say lòng người.
     Sau nhiều năm nghiên 
cứu cộng với nỗ lực tập 
trung bảo vệ quần đảo, 
toàn bộ khu vực với diện 
tích gần 1.400 ha bao gồm 
cả bãi biển Tình Nhân giờ 
đã được bảo tồn như một 
di sản cho thế hệ sau. Nếu 
có dịp, bạn đừng bỏ lỡ cơ 
hội đến thăm và tận hưởng 
thiên đường bí ẩn này.

Ngày 13/6/2013 Bãi biển 
Tình Nhân được đưa 
vào danh sách là một 
trong mười bãi biển đẹp 
nhất của Mexico, theo 
một trang web du lịch 
của đất nước này công bố.
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“LỌ HOA TÌNH YÊU”
     Nổi bật giữa làn nước 
xanh thẳm của đại hồ 
Huron là hai trụ cột đá 
lớn giống như hai lọ hoa 
hoàn hảo. Theo truyền 
thuyết của những người 
dân bản địa, đây là hình 
hài của hai người yêu 
nhau Romeo và Juliet 
bị chúa đảo Little hóa 
thành đá.
     Theo một truyền 
thuyết khác của Ấn Độ 
cổ, đây là Ottawa và 
Chippewa, hai người trẻ 
tuổi, đến từ hai bộ lạc 
chiến tranh, đã phải lòng 
nhau. Mặc dù họ đã che 
giấu tình yêu của mình 
trong suốt một thời gian 
dài nhưng cuối cùng 
tình yêu của họ cũng bị 
những thành viên trong 
bộ tộc phát giác và ra sức 

ngăn cấm. Để bảo vệ tình 
yêu của mình, họ đã chạy 
trốn theo hướng về phía 
biển nhưng lại rơi vào 
một tai nạn khủng khiếp 
và biến thành hai khối 
đá trên đảo. 
     Đảo Flowerpots là 
một hòn đảo trong vịnh 
Georgian thuộc tỉnh 
Ontario của Canada và 
một phần thuộc công 
viên hải dương quốc 
gia. Hòn đảo trải dài 
2,1 km từ đông sang 
tây, và 1,5 km từ bắc 
vào nam với tổng diện 
tích là 2 km2. Tên của 
hòn đảo này xuất phát 
từ hai cột đá nằm trên 
bờ biển phía đông 
trông giống như lọ hoa. 
Ban đầu có đến ba cột 
đá có hình dạng như 
vậy, nhưng một cột 

đã sụp vào năm 1903. 
Những con sóng biển 
đã bào mòn vết nứt bên 
trong của khối đá vôi 
lớn trên đảo và tách ra 
thành những trụ cột đá 
riêng lẽ có hình dạng 
như bây giờ.
     Ngày nay, đảo Flow-
erpots là một địa điểm 
thiên nhiên hấp dẫn nhất 
ở Canada. Bên cạnh đó 
còn những di tích cổ đại 
khác từng bao phủ khu 
vực Đại Hồ là những 
hang động dài trên vịnh 
Georgian, một trạm hải 
đăng cổ và sự đa dạng 
của thực vật quý hiếm. 
Hầu hết du khách viếng 
thăm nơi này bằng 
thuyền du lịch, bắt đầu từ 
thị trấn Tobermory, mất 
khoảng nửa ngày đường. 
     Đến hòn đảo Flower-
pots, du khách thường 
tìm đến đứng trước hai 
trụ cột đá tượng trưng 
cho tình yêu vĩnh cửu để 
chiêm ngưỡng và cảm 
nhận sự diệu huyền của 
tạo hóa. Sau đó, du khách 
đi lang thang trong hang 
động được hình thành 
sau thời kỳ băng hà cuối 
cùng khoảng 12.000 năm 
trước, khi các tảng băng 
hoàn toàn bao phủ đảo, 
đến những vách đá cao 
chót vót, qua những khu 
rừng rậm, thung lũng 
hẹp và đồng cỏ xung 
quanh, thỏa thích đắm 
mình trong thiên nhiên 
hoang sơ, trải lòng ra 
cùng trời biển mênh 
mông, thấy tim mình 
lâng lâng tình yêu với 
con người, với cảnh vật, 
với những món quà kỳ 
diệu mà thiên nhiên ban 
tặng cho thế gian 
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Kỷ lục về

ngựa
LOÀI NGỰA CÓ CHỦNG LOẠI PHONG PHÚ 
VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO KHÁC BIỆT, LÀ MỘT 
TRONG NHỮNG VẬT NUÔI ĐƯỢC YÊU THÍCH 
NHẤT CỦA CON NGƯỜI. CÁC KỶ LỤC THÚ VỊ 
VỀ NGỰA Ở KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI CHO 
THẤY SỰ ĐA DẠNG VÀ SỨC HẤP DẪN CỦA 
CHÚNG TRONG ĐỜI SỐNG.

THIÊN HÀ
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TO LỚN NHẤT 
     Là loài ngựa Shire. 

Ban đầu loài ngựa này 
được nuôi ở Anh để lao 

động tại các trang trại 
và kéo hàng nặng. Mỗi 
con khi trưởng thành 

trung bình có chiều 
cao (tính từ gót trước 
tới đỉnh vai) 170-190 

cm, cân nặng 700-1.100 
kg. Kỷ lục thuộc về con 

ngựa đực mang tên 
Sampson (sinh năm 

1846) vì nó cao tới 216 
cm, nặng tới 1.500 kg.

NHỎ BÉ NHẤT 
     Là loài ngựa Falabella 
(mang tên người lai tạo 
ra chúng) ở Argentina, 
bởi khi trưởng thành, 
trung bình chúng chỉ 

cao 45-80 cm, nặng 
36-45 kg. Kỷ lục thuộc 

về con ngựa Little 
Pumpkin của ông John 
William ở bang South 
Carolina (Mỹ). Người 

ta cân đo cẩn thận 
và xác nhận rằng chú 
ngựa này chỉ cao 35,5 

cm, nặng 9,1 kg.



72 | biển | 02 - 2014

KHỎE NHẤT 
     Về cá thể đơn, chú 
ngựa Fors nước Nga 
thuộc loài ngựa kéo 
Vladimir giữ kỷ lục này. 
Trong một cuộc thi năm 
1951, nó đã kéo nổi 23 tấn 
hàng với cự ly 35 m (trọng 
tải hàng nặng gấp 29 lần 
khối lượng của nó). Về 
cặp đôi, khỏe nhất thuộc 
về hai con ngựa kéo được 
42,3 tấn hàng vào ngày 
26/2/1893 ở Ewen, bang 
Michigan (Mỹ). Đôi ngựa 
tổng cộng 1.580 kg đã kéo 
khối lượng gỗ nặng gấp 
27 lần chúng đi được 251 
m trên tuyết.

CHẠY NHANH NHẤT 
     Ngựa vằn Grevy ở 
châu Phi là loài ngựa 
hoang chạy nhanh nhất 
với vận tốc 72 km/giờ 
lúc bị săn đuổi. Về ngựa 
nhà, chú ngựa Arrow 
của ông David Stuart 
hiện đang giữ tốc độ 
nhanh nhất ở cự ly 
ngắn 150 m, đạt được 
năm 1998 tại trường 
đua London (Anh): 
69,24 km/giờ.
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HIẾM NHẤT, CỔ NHẤT 
     Là hai loài ngựa hoang 
Przewalski và Tarpan. 
Chúng còn sống sót sau 
thời kỳ Trái đất bị băng 
phủ (thời kỳ băng hà) cách 
đây khoảng 11.000-15.000 
năm và là thủy tổ của các 
loài ngựa ngày nay. Ngựa 
Przewalski hiện chỉ còn 
khoảng vài chục con sống 
nơi vùng núi Tachin Shara 
Nuru (Mông Cổ) và gần 
chục con được gây nuôi, 
bảo tồn trong một số vườn 
thú lớn trên thế giới. Còn 
ngựa Tarpan có nguồn gốc 
ở miền Nam nước Nga. 
Trước thế kỷ 19, chúng 
sống khá nhiều ở Đông Âu, 
nhưng đến nay không còn 
nữa do bị săn bắt ráo riết 
và con cuối cùng bị giết 
chết năm 1851 tại vùng núi 
Carpat (Ukraine).
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ĐẮT NHẤT
     Con ngựa đắt nhất do 
một người mua là Seattle 
Dancer. Con ngựa đực 
này khi 1 tuổi được bán 
cho ông Robert Sangster 
tại bang Kentucky (Mỹ) 
với giá 13,1 triệu dol-
lars Mỹ (USD) vào ngày 
23/7/1985. Nhưng mức giá 
ấy còn thua xa con ngựa 
đắt nhất do nhiều người 
mua: chú ngựa đua mang 
tên Conquistador được 
nhiều người góp tiền vốn 
mua chung với giá 254 
triệu frans Pháp (tương 
đương 38 triệu USD).

TƯỢNG LỚN NHẤT
     Tượng bằng đá lớn 
nhất là con ngựa với một 
vị tù trưởng da đỏ ngồi 
trên lưng, tạc nơi sườn núi 
Thunderhead thuộc bang 
South Dakota (Mỹ). Tượng 
do nhà điêu khắc người 
Mỹ Korzack Ziolowski 
khởi xướng, chỉ đạo, tài 
trợ và được hoàn thành 
năm 1984 với tổng cộng 
7,8 triệu tấn đá được khai 
thác để làm nên tác phẩm 
hoành tráng: cao 194,86 
m, dài 171,15 m. Còn 
tượng bằng đồng lớn nhất 
là con ngựa do thủ lĩnh 
Zizeka cưỡi, trên đồi Vit-
kov ở Praha (Czech): cao 9 
m, dài 10 m, nặng 16,5 tấn.
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ĐUA XE NGỰA 
SỚM NHẤT
     Nước đầu tiên có các 
cuộc đua xe ngựa là Hy 
Lạp với cuộc đua sớm 
nhất được tổ chức cách 
đây khoảng 3.500 năm. 

Tại quốc gia này, đua 
xe bốn ngựa còn trở 
thành một môn tham 
gia Đại hội Thể thao 
Olympic thời xưa (lần 
đầu diễn ra năm 776 
trước Công nguyên).

TƯỢNG XƯA NHẤT
     Là tượng một con 
ngựa được tạc từ ngà 

voi mamut đã có cách 
đây 28.000 năm và mới 

được phát hiện trong 
hang Vogelherd ở Đức.

TÁC PHẨM ĐIÊU 
KHẮC LỚN NHẤT

     Là tác phẩm Ba người 
cưỡi ngựa được tạc khắc 

vào bề mặt núi Stone ở 
bang Georgia (Mỹ), chiếm 

diện tích 1,33 hecta với 
phần cao nhất là 27,4 m. 

Công trình điêu khắc lớn 
nhất thế giới này được 

thực hiện trong 8 năm 174 
ngày (12/9/1963-3/3/1972) 

do ông Roi Faulkmer 
cùng nhà điêu khắc 

Walker Kirtland và các 
cộng sự tiến hành 
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Ngựa
trong văn hóa Việt

TRONG CÁC VẬT NUÔI, NGỰA LÀ LOÀI CÓ Ý NGHĨA TINH 
THẦN PHONG PHÚ VÀ GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG CAO. NÓ 

THỂ HIỆN VAI TRÒ GẦN GŨI MÀ QUAN TRỌNG, TẠO NÊN 
NHỮNG ẢNH HƯỞNG MẠNH MẼ, ĐA DẠNG VÀ TÍCH CỰC 

TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VIỆT. XIN TẢN MẠN MỘT 
CHÚT VỀ ĐỀ TÀI NÀY NHƯ LÀ MỘT CÁCH CHÀO ĐÓN 

NĂM MỚI GIÁP NGỌ NHIỀU MAY MẮN.

ANH HÙNG
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Vốn được sử 
dụng phổ biến, 
lâu dài, mang 
giá trị vật 

chất đa dạng và mật thiết 
nên ngựa cũng tạo giá 
trị tinh thần phong phú, 
ảnh hưởng sâu rộng đến 
tâm linh và đời sống văn 
hóa nghệ thuật của người 
Việt Nam. Tín ngưỡng 
cổ truyền quan niệm có 
nhiều vị thần cưỡi ngựa 
du hành hoặc cùng ngựa 
góp sức tạo ra, điều chỉnh, 
chuyển hóa 5 bản nguyên 
thế giới: kim (kim loại), 
mộc (cây cối), thủy (nước), 
hỏa (lửa), thổ (đất). Sự 
năng động của ngựa đôi 
khi được coi là nguồn gốc 
hoặc tượng trưng cho sự 
luân hồi giữa những mặt 
đối lập của vũ trụ và nhân 
thế: sáng - tối, nóng - lạnh, 
sống - chết, hòa hợp - 
xung đột... Ở nhiều địa 

phương, ngựa là hiện thân 
của may mắn, hạnh phúc, 
mơ thấy ngựa hoặc ra ngõ 
gặp ngựa là điềm may 
hoặc gặp được người đang 
cần tìm. Tại các đình, đền, 
chùa, hai bên thường thờ 
hai con ngựa gỗ giống 
nhau nhưng khác màu 
(một con màu trắng, con 
kia màu đỏ), tượng trưng 
cho uy linh, sự tôn nghiêm 
và tính cân xứng.
     Trong ngôn ngữ Việt 
Nam, hình ảnh ngựa 
xuất hiện vừa phổ biến, 
đa dạng lại vừa hấp dẫn, 
sáng tạo. Chúng ta gặp 
“ngựa” (mã) ở đủ mọi 
lĩnh vực ngôn từ: tự 
nhiên và xã hội, lý thuyết 
sách vở và giao tiếp thực 
tiễn. “Sức ngựa” (mã lực) 
là đơn vị công suất, xấp 
xỉ bằng 75kg/m trong 1 
giây - tương đương công 
suất của một con ngựa 

khỏe; “ngựa chứng” là 
thói ương bướng, ngổ 
ngáo; “vành móng ngựa” 
là chỗ đứng của người bị 
truy tố nơi tòa án; “ghế 
ngựa” là giường gỗ độc 
đáo, đóng thành hai tấm 
hình chữ nhật, kê ghép lại 
trên hai cái mễ; “mã tấu” 
là dao dài, to bản, mũi 
vát nhọn; “mã vũ” là thiết 
bị âm nhạc làm từ lông 
đuôi ngựa, dùng để kéo 
đàn nhị .v.v... Động vật 
có con bọ ngựa, cá ngựa, 
sóc ngựa, dơi ngựa, gấu 
ngựa... Thực vật thì có cây 
ké đầu ngựa, cỏ roi ngựa, 
lau đuôi ngựa .v.v... Ngựa 
hiện diện trong nhiều loại 
địa danh: núi Mã Yên, 
Mã Hương, Mã Trường, 
Thiên Lý Mã (Ninh Bình), 
sông Mã (Thanh Hóa), 
đền Bạch Mã, phường, 
bến xe và đường phố Kim 
Mã (Hà Nội) .v.v...
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     Ngựa được lấy làm 
đối tượng cho hàng ngàn 
câu ngạn ngữ, phương 
ngữ, tục ngữ, thành ngữ, 
ca dao, rất sinh động và 
giàu ý nghĩa, thực sự là 
tinh hoa của xử thế và 
nghệ thuật. Ngựa cũng 
là hình ảnh đẹp đi vào 
thơ, được nhiều thi sĩ yêu 
chuộng, tạo nên những 
bài thơ nổi tiếng: Con 
ngựa bỏ ở chân thành 
của Nguyễn Du, Người 
đẹp trên mình ngựa của 
Ninh Tốn, Mòn mỏi của 
Thanh Tịnh, Ngựa thồ 
của Hoàng Trung Thông, 
Ngựa nông trường của 

Yến Lan, Ngựa hồng 
của Chế Lan Viên, Song 
mã của Lê Thị Kim .v.v... 
Ngựa xuất hiện trong âm 
nhạc, có ở không ít ca 
khúc được thính giả say 
mê, chẳng hạn bài hát 
Lý ngựa ô vui nhộn và 
tình tứ. Còn trẻ em Việt 
Nam khi chơi trò ú tim 
thường thuộc lòng bài 
đồng dao: “Chi chi chành 
chành/ Cái đanh thổi lửa/ 
Con ngựa chết trương... ”.
     Ngựa trở thành 

nhân vật, phương tiện 
hoặc đề tài trung tâm 
của nhiều truyền thuyết, 
truyện kể, sự tích độc 
đáo. Kỳ vĩ nhất là truyền 
thuyết Thánh Gióng, 
nói về sức mạnh, công 
lao của người, của ngựa 
trong truyền thống giữ 
nước oai hùng. Vào 
đời Hùng Vương thứ 6, 
giặc Ân tràn vào xâm 
lược nước ta. Cậu bé tên 
Gióng truyền tâu vua cử 

thợ đúc cho mình 
một con ngựa sắt 

khổng lồ. Gióng cưỡi 
lên, ngựa bỗng hí vang, 
phun ra lửa, phi như vũ 
bão đưa Gióng vào chiến 
trận, đánh tan quân thù. 
Dẹp xong giặc, Gióng 
cùng ngựa bay lên trời, 
để lại tới ngày nay vết 
chân ngựa là những ao 
hình tròn nối nhau liên 
tiếp ở Sóc Sơn (Hà Nội) 
và những bụi tre do ngựa 
phun lửa vào nên ngả 
màu vàng óng (gọi là tre 
“đằng ngà”) ở Gia Bình, 
Lương Tài, Quế Võ (Bắc 

Ninh).
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     Ngựa nhập hệ lịch 
can chi 12 con vật, là 
biểu tượng chi Ngọ - một 
chi quan trọng, mang 
những ý nghĩa triết lý và 
nhân văn sâu sắc. Giờ 
Ngọ kéo dài từ 11 đến 
13 giờ, khoảng thời gian 
sáng sủa nhất trong ngày 
(chính ngọ là đúng 12 
giờ trưa, lúc Mặt Trời ở 
thẳng đứng trên đỉnh 
đầu). Tháng con ngựa là 
tháng Năm âm lịch, giữa 
mùa hạ, cây cối xanh tốt, 
sung mãn nhất, ra hoa 
kết quả nhiều nhất, con 
người cũng dồi dào sinh 
lực nhất và tương quan 
trời – đất đạt đến độ hài 
hòa tối đa. Quan niệm 
tín ngưỡng còn cho rằng 
người tuổi Ngọ thường 

năng động, tài giỏi, thành 
đạt và gặp nhiều may 
mắn, hạnh phúc trong 
đời. Câu ca dao: “Người 
ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi/ 
Riêng tôi ngậm ngùi 
mang lấy tuổi Thân” có ý 
nghĩa xuất phát từ đó.
     Hình ảnh ngựa trở nên 
sinh động, gần gũi hơn 
qua những trò chơi và lễ 
hội truyền thống. Trẻ em 
ta thuở xưa đến tận bây 
giờ vẫn thích thú chơi trò 
Cưỡi ngựa vật nhau: hai 
đội, mỗi đội gồm 4 em 
với 3 em kết thành một 
“con ngựa”, 1 em là “kỵ 
sĩ”; hai “ngựa” diễu quanh 
sân, những người xem đi 
theo sau cổ vũ và cùng 
hát câu: “Nhong nhong 
nhong ngựa ông đã về/ 

Cắt cỏ bồ đề cho ngựa 
ông ăn”; sau khi diễu ba 
vòng, mọi người tản ra 
xếp thành hình tròn để 
hai “kỵ sĩ” trên “ngựa” 
bá cổ vật nhau, bên nào 
không vững, ngã xuống 
đất trước là bên ấy thua. 
Thanh niên thì ngoài đua 
ngựa còn tổ chức trò phi 
ngựa bắn cung, múa trên 
lưng ngựa, cưỡi ngựa 
nấu cơm... như một hình 
thức sinh hoạt văn hóa - 
thể thao hấp dẫn, khỏe 
khoắn, đồng thời cũng 
tạo nhịp cầu giao lưu, kết 
bạn, kết duyên. Các lễ hội 
dân gian tại nhiều nơi có 
cưỡi hoặc rước ngựa rất 
tưng bừng, náo nhiệt: hội 
Gióng, hội Kẻ Giá, hội Bà 
Chúa Ngựa...
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     Ở một phương diện 
khác, tĩnh lặng nhưng 
phong phú, bền vững là 
hình tượng ngựa trong 
kiến trúc, tạo hình, trang 
trí. Ngựa được thể hiện 
đa dạng trên tranh, bia, 
miếu, đình, đền, chùa, 
nhà thờ, cung điện, công 
sở… với đủ loại chất 
liệu: đất, đá, vữa, đồng, 
gỗ, mực... và bằng nhiều 
kỹ thuật: tạc, đắp, nặn, 
chạm, khắc, đúc, nung, 
vẽ... Người ta đã tìm thấy 
tượng ngựa bằng gốm 
trong các ngôi mộ cổ thế 
kỷ IV-V tại Chương Mỹ 
(Hà Nội), bức phù điêu 
chạm khắc ngựa rất đẹp 
vào thế kỷ IX ở Trà Kiệu 
(Quảng Nam). Tại chùa 
Phật Tích (Bắc Ninh), có 
đôi ngựa đá lớn làm từ 
thế kỷ XI, dáng căng tròn, 
sung mãn. Vào thời kỳ 
này, cũng có nhiều tượng 
ngựa bằng gốm nơi đình, 

đền, chùa và trên các 
bàn thờ gia đình. Nhưng 
phải tới thế kỷ XV, nghệ 
thuật trang trí, tạo hình 
ngựa mới phát triển đa 
dạng, rầm rộ. Ngựa vũ 
trụ với hai cánh chéo 
trên lưng mang ý nghĩa 
“con vật chở bầu trời đi” 
có ở đình Tây Đằng (Hà 
Nội). Còn tại bệ tượng 
chùa Trà Phương (Hải 
Phòng), hiện diện con 
long mã (đầu rồng thân 
ngựa), biểu trưng cho sức 
mạnh siêu cường... Từ 
thế kỷ XVII, hình tượng 
ngựa ngày càng phổ biến, 
có khi được tạc bằng đá, 
tầm vóc lớn hơn ngựa 
thực tế (như ở mộ quận 
Đăng, Thanh Hóa, năm 
1629) hoặc nhóm tượng 
rất đẹp cùng với giám 
mã (ở đình Hương, Bắc 
Ninh, đầu thế kỷ XVIII). 
Các bức chạm khắc ngựa 
trong cảnh vinh quy, du 

hành, chiến trận thấy ở 
đình Hoành Sơn, đền 
Tam Lang (Hà Tĩnh), 
cảnh cưỡi ngựa đấu võ 
thấy ở đình Nội (Bắc 
Ninh). Trong rất nhiều 
đình, đền, chùa, vẫn 
thờ cặp tượng gỗ bạch 
mã (ngựa trắng) - xích 
mã (ngựa đỏ), bức chạm 
khắc vân mã (ngựa bay 
trên mây) hoặc mã hầu 
(khỉ cưỡi ngựa)... Tranh 
vẽ ngựa cũng xuất hiện 
khá sớm, nay còn trên 
bản khắc gỗ tại chùa Bút 
Tháp (Bắc Ninh) các bức 
địa mã (ngựa ăn cỏ), tòng 
giá (theo hầu ngựa), tỳ giá 
(dong ngựa). Những thế 
kỷ gần đây, tranh ngựa 
có nhiều ở dòng tranh cổ 
truyền Hàng Trống (Hà 
Nội), làng tranh nổi tiếng 
Đông Hồ (Bắc Ninh) và 
thu hút năng lực sáng tạo 
của không ít họa sĩ Việt 
Nam hiện đại 
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XUÂN VỀ, TẾT ĐẾN MUÔN 
HOA ĐUA NỞ KHIẾN LÒNG 
NGƯỜI LÂNG LÂNG VUI 
SƯỚNG, TRÀN NGẬP Ý THƠ, 
LẠI NHỚ VỀ NHỮNG BÀI THƠ 
XUÂN ĐẦY Ý NGHĨA CỦA BÁC,  
BẮT ĐẦU TỪ BÀI THƠ CHÚC 
TẾT XUÂN GIÁP NGỌ 1954, 
CÁCH ĐÂY ĐÚNG 60 NĂM.

Thơ chúc Tết xuân Giáp Ngọ
1954 

Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành rành:
- Đẩy mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do

- Cải cách ruộng đất là công việc rất to
Dần dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo nghèo nàn.

Quân và dân ta nhất trí kết đoàn,
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn thành công.

Hòa bình dân chủ thế giới khắp Nam, Bắc, Tây, Đông.
Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công càng nhiều.

NGUYỄN VĂN KỶ

CHÚC 
TẾTLời Bác dạy

qua những bài thơ

     Lời chúc tết của Người xuân Giáp Ngọ 1954 
như lời giao nhiệm vụ cho toàn thể quân dân 
cả nước. Và lời chúc đó đã thành hiện thực: 
Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm 
châu, chấn động địa cầu, giành độc lập cho đất 
nước dù rằng chưa hoàn toàn. Công cuộc xây 
dựng Xã hội chủ nghĩa bắt đầu ở miền Bắc.
     Chúng ta thấy cách dùng từ, viết câu của 
Bác luôn ngắn gọn và nói rõ nhiệm vụ của 
năm mới. Lời chúc xuân 60 năm trước Bác đã 
thể hiện mạnh mẽ điều đó. Bác luôn mong mỏi 
toàn dân chung tay, chung sức giành độc lập 
cho non sông; xây dựng lại quê nhà…
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Thơ chúc Tết xuân Nhâm Dần
1962
Năm Dần, mừng Xuân thế giới,
Cả năm châu phấp phới cờ hồng.
Chúc miền Bắc thi đua phấn khởi, 
Bốn mùa hoa Duyên-hải, Đại-phong.
Chúc miền Nam đấu tranh tiến tới,
Sức triệu người hơn sóng biển Đông.
Chủ nghĩa xã hội càng thắng lợi,
Hòa bình thống nhất quyết thành công.

Thơ chúc Tết xuân Kỷ Hợi
1959 

Chúc mừng đồng bào năm mới,
Đoàn kết thi đua tiến tới,

Hoàn thành kế hoạch ba năm,
Thống nhất nước nhà thắng lợi.

     Bác đâu chỉ chúc xuân đồng bào cả nước mà còn chúc 
xuân bạn bè thế giới, chúc mừng những thắng lợi của chính 
nghĩa, lý tưởng trên khắp năm châu. Điều này chứng tỏ tấm 

lòng bao dung, bác ái, yêu quý tự do, hòa bình của Người.
     Sau gần 10 năm giải phóng, miền Bắc Xã hội chủ nghĩa 

đang đi lên mạnh mẽ nhưng miền Nam vẫn còn sống dưới 
ách xâm lược. Muốn thắng lợi, cả nước phải một lòng đấu 

tranh. Vì thế, Bác chúc xuân, chúc cho sức mạnh Việt Nam 
hơn cả sóng biển Đông để thống nhất nước nhà, đem ấm no 

hạnh phúc cho mọi người.

     Miền Bắc giải phóng hơn 3 năm, công cuộc xây dựng mới bắt đầu 
với biết bao khó khăn, thử thách nhưng lời chúc xuân của Bác chỉ vỏn 
vẹn có bốn dòng! Bác nhấn mạnh đến sự  “Đoàn kết, thi đua,…..Thống 
nhất nước nhà”. Tất cả những điều đó không chỉ là mong muốn của 
Bác mà còn của cả nhân dân hai miền Bắc – Nam. Cách chúc xuân 
của Bác thật ngắn nhưng đủ tất cả mọi ý. Đó là lời động viên nhân dân 
đoàn kết một lòng xây dựng quê hương cũng như tiếp tục đấu tranh, 
giải phóng miền Nam để thống nhất nước nhà. 
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Thơ chúc Tết xuân Ất Tỵ
1965 

Chào mừng Ất Tỵ xuân năm mới,
Nhà nước ta vừa tuổi hai mươi,

Miền Bắc xây dựng đời sống mới vui tươi,
Miền Nam kháng chiến ngày càng tiến tới,

Đồng bào hai miền thi đua sôi nổi,
Đấu tranh anh dũng, cả nước một lòng,

Chủ nghĩa xã hội ngày càng thắng lợi!
Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công.

     Hai mươi năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945 – 1965), 
xuân Ất Tỵ 1965 với nhiều ý nghĩa. Lời cầu chúc năm mới của Người 
vẫn là lời thiết tha kêu gọi, động viên nhân dân hai miền sôi nổi thi 
đua xây dựng và đấu tranh đưa đất nước đến ngày thống nhất, xây 
dựng Chủ nghĩa Xã hội. Người tin tưởng vào chính nghĩa, vào sự 
nghiệp giải phóng dân tộc và Người truyền cảm hứng lạc quan đó 
cho toàn dân: “Hòa bình thống nhất ắt hẳn thành công”.
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Thơ chúc Tết xuân Mậu Thân 
1968

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà,

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ.
Tiến lên!

    Toàn thắng ắt về ta!

Thơ chúc Tết xuân Kỷ Dậu
1969

Năm qua thắng lợi vẻ vang,
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do,
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,
Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!

     Hai bài thơ chúc Tết xuân 1968 và 
xuân 1969 là hai bài thơ cuối cùng Bác 
chúc Tết toàn dân. Lời chúc trong hai 
bài thơ này mang nhiều nghĩa lớn, tạo 
thế và lực cho chúng ta thắng lợi trên 
chiến trường. Tất cả hãy vì độc lập, tự 
do của dân tộc, vì tương lai của Tổ quốc 
mà chiến đấu, mà thi đua lập công. Cách 
diễn đạt từng lời, từng ý của Bác đều rất 
bình dị nhưng đi sâu vào tình cảm mọi 
người, đoàn kết toàn dân, toàn quân góp 
sức cùng nhau đánh giặc lập công, giành 
độc lập; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai 
bài thơ chúc Tết này của Bác đã thành 
hiệu lệnh tiến công của nhân dân hai 
miền Nam – Bắc.  
     Xuân đang về trên khắp mọi nẻo 
đường quê hương. Đọc những bài thơ 
xuân của Bác, chúng ta không chỉ thấy 
cái đẹp, cái tươi mới rực rỡ của mùa xuân 
đất nước hôm qua mà còn được tiếp thêm 
tình yêu, niềm tin cho cuộc sống của 
mình hôm nay, cùng đất nước đi lên trên 
những thành công đang chờ phía trước 
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Xuân về hoa nở muôn màu
Hồn nhiên sắc nắng xôn xao bên đường

Đậu lên tà áo thương thương
Duyên duyên trên khóe môi hường em tôi

Ban mai nắng sớm tinh khôi
Lộc non, chồi biếc bồi hồi sắc xuân

Hoa cười trong gió bâng khuâng
Mắt em đon đả, trong ngần giọt sương

Mây hồng lưu luyến vấn vương
Gió xuân xao xuyến yêu thương dâng trào

Bình minh xanh ngát trời cao
Tàu ai hòa tiếng sóng chào biển khơi

Ngày xuân giăng nắng ngời ngời
Đêm xuân giăng cả tình đời vào mơ

Sức xuân rạo rực ý thơ
Hương xuân ngào ngạt đôi bờ môi em!

VMS -  outh

HƯƠNG 

XUÂN
NGUYỄN BÁ THANH 
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Khung cửa chiều buông bóng đợi
Giọt nắng vàng xuyên bóng sợi mong manh
“Cây thông” vắng lá trên cành
Mây giăng tơ nhện bay nhanh về trời
Biển khơi đẹp lắm ai ơi
Giàn khoan nuốt bóng khung trời mộng mơ
Lung linh một vẻ nên thơ
Ngẩn ngơ nỗi nhớ đâu bờ xa xa
Nỗi lòng ta ở với ta
Gương soi biển nước sóng nhòa ánh trăng
Hoàng hôn trên biển viễn Hằng
Cõi Bồng Lai ở xa xăm mới về.

HOÀNG 
HÔN 
NƠI 

GIÀN 
KHOAN

NINH QUỐC HỘI
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Đảo Phú Quý

gia tăng phủ xanh
đồi cát

Gần 10 năm nay, huyện Phú 
Quý tích cực công tác trồng 
cây xanh, trồng rừng. Đến 
nay, màu xanh ngày càng 

phủ rộng trên vùng đất này. Theo kế 
hoạch đến năm 2015, Phú Quý phấn 
đấu độ che phủ của cây xanh trên đảo 
đạt đến 45%. Để đạt được mục tiêu 
đó, huyện Phú Quý xây dựng kế hoạch 
trồng 200 ha rừng tập trung; vận động 
nông dân chuyển đổi từ cây ngắn ngày 
sang trồng 400 ha rừng trên đất sản 
xuất. Bên cạnh đó, phong trào trồng 
cây phân tán ở nhà dân,  khu dân cư, 
cơ quan, đơn vị, trường học cũng được 
phát động. Ông Tạ Minh Nhựt, Phó 
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý – 
Bình Thuận cho biết: “Phú Quý trồng 
rừng tận dụng từng khoảnh đất trống, 
phấn đấu đến năm 2015 đạt thành tích 
30.000 cây/năm. Ở tất cả con đường 
rộng trên 6 mét đều trồng rừng. Ngoài 
ra, người dân còn trồng trên những 
mảnh đất nhỏ, đồi, núi”. 

PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) LÀ 
HÒN ĐẢO CÓ ĐIỀU KIỆN TỰ 

NHIÊN KHẮC NGHIỆT. MUỐN 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, CẢI 
TẠO MÔI TRƯỜNG LÀ CÁCH 

DUY NHẤT. Ý THỨC ĐƯỢC 
ĐIỀU ĐÓ, CHÍNH QUYỀN VÀ 

NGƯỜI DÂN ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ 
TĂNG CƯỜNG TRỒNG RỪNG 

NHẰM TĂNG ĐỘ CHE PHỦ, 
GIỮ NGUỒN NƯỚC NGẦM 

CUNG CẤP CHO SINH HOẠT 
VÀ SẢN XUẤT. 

CHUNG HƯNG
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     Để đáp ứng được số cây trồng như 
thế, hàng năm, trạm lâm nghiệp Phú 
Quý không ngừng nghiên cứu, tìm tòi 
các loại giống thích hợp với thổ nhưỡng 
khí hậu. Ngoài những giống cây đã có 
như: phi lao, mù u, xà cừ, trạm còn nhân 
giống các loại cây mới như: bàng vuông, 
đước… Hiện nay, cây đước đã được trồng 
thử nghiệm tại các vùng ven biển. Qua 
khảo sát cho thấy, tỷ lệ cây sống đạt đến 
70%. Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng trạm 
lâm nghiệp Phú Quý vui vẻ chia sẻ: “Do 
chuẩn bị được giống nên chúng tôi đã chủ 
động được khâu trồng rừng. May mắn, 
trong tháng 5, đầu tháng 6, Phú Quý có 
vài đợt mưa. Nhờ đó, chúng tôi đã xuất 
trên 13.000 cây giống, chủ yếu là cho cơ 
quan, trường học trồng trong khuôn viên 
của xã, đường liên xã để tạo cảnh quan, 
môi trường xanh, sạch, đẹp”. 
     Sống ở đảo có khí hậu khắc nghiệt, 
hơn ai hết, người dân huyện Phú Quý 
hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc cải 
tạo môi trường sống. Vì vậy, người dân 
không ngần ngại, tích cực trồng cây xanh 
trên đất trống để chắn gió, góp phần giữ 

nguồn nước ngầm. Đặc biệt, qua đúc 
kết kinh nghiệm, có người đã trồng xen 
canh cây rừng với cây ăn trái nhằm cản 
gió hiệu quả hơn, bảo vệ được lợi phẩm 
nông sản của mình. Ông Mai Truộng, 
ở xã Tam Thanh, Phú Quý, vừa chăm 
cây vừa tiết lộ kinh nghiệm: “Ở Phú Quý 
mùa gió bấc, gió giật cấp 7 đến cấp 9. 
Tui trồng cây ăn quả lâu năm, muốn cây 
sống phải trồng nhiều cây chắn gió xung 
quanh. Thứ nhất là trồng cây để chắn gió, 
bảo vệ cây ăn quả, thứ hai là để giữ mực 
nước ngầm, mang lại màu xanh cho đảo”. 
     Và qua khảo sát, UBND huyện Phú 
Quý cho biết, đến nay, địa phương đã 
có 500 ha rừng, hoàn thành mục tiêu 
đến năm 2015 là tăng tỷ lệ độ che phủ 
đến hơn 45%. 
     Theo kết quả nghiên cứu từ các cơ 
quan quản lý nhà nước ở Bình Thuận, 
đến năm 2020, huyện Phú Quý có 
30.000 dân. Số dân này cần một lượng 
nước ngọt ngầm đáng kể để sinh hoạt 
và sản xuất. Vì vậy, tăng cường phủ 
xanh, trồng rừng là việc làm cần thiết 
và đáng hoan nghênh 
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Nhóm cảng biển số 5
Quy mô đến năm 2020 và 2030

NẰM Ở KHU VỰC PHÍA NAM, NHÓM CẢNG BIỂN SỐ 5 
(NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ) LÀ NHÓM CẢNG 
BIỂN LỚN NHẤT VÀ QUAN TRỌNG NHẤT CẢ NƯỚC, 

“GÁNH” ĐẾN 60% KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA 
HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM.

HÙNG MẠNH
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VAI TRÒ CỦA NHÓM
     Nhóm cảng biển 
Đông Nam Bộ (Nhóm 
5), là tập hợp các cảng 
khu vực TP. Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai, Bình 
Dương, Bà Rịa-Vũng 
Tàu và các cảng trên 
sông Soài Rạp thuộc 
tỉnh Long An và Tiền 
Giang. Nhóm phục vụ 
trực tiếp cho vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam, 
bao gồm cả Nam Trung 
Bộ và khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long; 
gắn liền với hành lang 
kinh tế phía Nam của 
Tiểu vùng sông Mekong 
(Thái Lan – Campuchia 
– Việt Nam). Các cảng 
biển thuộc Nhóm này 
được quy hoạch là cảng 
tổng hợp quốc gia, cảng 
cửa ngõ quốc tế và đảm 
nhận chức năng trung 
chuyển quốc tế.
     Theo đó, các cảng khu 
vực Bà Rịa-Vũng Tàu, 
được quy hoạch là cảng 
tổng hợp quốc gia, cửa 
ngõ quốc tế (loại IA); các 
cảng khu vực TP. Hồ Chí 
Minh, Đồng Nai được 
quy hoạch là cảng tổng 
hợp quốc gia, đầu mối 
khu vực (loại I).

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
QUY HOẠCH
     Hiện tại, đã có 73/151 
bến cảng của Nhóm 5 
đi vào hoạt động so với 
Quy hoạch chi tiết Nhóm 
cảng biển Đông Nam Bộ 
giai đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 
2030 (được phê duyệt 
kèm theo Quyết định số 
1745/QĐ-BGTVT, ngày 
03/8/2011 của Bộ trưởng 
Bộ GTVT). Cụ thể, khu 

vực TP. Hồ Chí Minh đã 
có 34/53 bến đi vào hoạt 
động, chiếm trên 64%; 
khu vực Đồng Nai có 
15/45 bến (khoảng 33%) 
và khu vực Bà Rịa-Vũng 
Tàu đã đưa 24/53 bến 
(hơn 45%) đi vào khai 

thác. So với quy hoạch 
chi tiết đã được phê 
duyệt, hiện chiều dài bến 
cảng đưa vào khai thác là 
23,8km, chiếm gần 67%, 
diện tích bến khoảng 49%.
     Khu vực Cái Mép-
Thị Vải có 5 bến cảng 

đang hoạt động (SITV, 
SP-PSA (giai đoạn 1), 
TCCT-TCIT, CMIT, 
SSIT), 01 bến sắp đưa 
vào khai thác (ODA Cái 
Mép) và 01 bến đang 
trong quá trình xây 
dựng (Gemalink)). Sản 

lượng hàng container 
thông qua các cảng khu 
vực này tăng đều qua 
các năm: Năm 2009 là 
152.516 TEU; năm 2010 
là 499.266 TEU; năm 
2011: 546.147 TEU; năm 
2012: 963.497 TEU.

     Năm 2013, tổng lượng 
hàng hóa thông qua hệ 
thống cảng biển cả nước 
là trên 326 triệu tấn, 
trong đó hàng container 
là gần 8,53 triệu TEU, và 
hơn 85,8 nghìn lượt tàu 
ra vào cảng.

     Theo Quy hoạch chi 
tiết Nhóm cảng biển Đông 
Nam Bộ giai đoạn đến 
năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, dự báo sản 
lượng hàng hóa thông qua 
khu vực cảng TP. Hồ Chí 
Minh năm 2012 là 67,29 
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triệu tấn, ở Đồng Nai là 
5,96 triệu tấn và khu vực 
Bà Rịa-Vũng Tàu là 24,36 
triệu tấn, nhưng trên thực 
tế con số này tương ứng 
với 64,39; 3,67 và 21,16 
triệu tấn. Trong giai đoạn 
2010-2012, đã xuất hiện 
hiện tượng dịch chuyển 
hàng hóa (chủ yếu là hàng 
container) từ cảng TP. Hồ 
Chí Minh sang cảng khu 
vực Bà Rịa-Vũng Tàu.
     Năm 2012, công suất 
khai thác hàng container 
tại các cảng hiện hữu 
ở khu vực TP. Hồ Chí 
Minh là 88,14% tổng 
công suất; 15,9% là con 
số bình quân của các 
cảng tại Bà Rịa-Vũng 
Tàu, còn ở Đồng Nai-
Bình Dương là 26,54%.
     Tại khu vực Bà Rịa-Vũng 
Tàu, bến cảng Cái Mép 
(CMIT) đủ điều kiện đón 
tàu 157.000 DWT, bến Thị 
Vải (SP-PSA) thì đón cỡ tàu 
117.000 DWT. Còn tại khu 
vực TP. Hồ Chí Minh, cỡ 
tàu container 39.159 DWT 
có thể cập bến Cát Lái và 
khu bến Hiệp Phước. Khu 
cảng Đồng Nai có khả năng 

tiếp nhận cỡ tàu 21.500 – 
25.300 DWT ra vào bến Gò 
Dầu và bến Nhơn Trạch.
     Nhìn chung, các cảng 
biển Nhóm 5 được đầu 
tư phát triển theo đúng 
vị trí và chức năng trong 
Quy hoạch chi tiết Nhóm 
cảng biển Đông Nam Bộ 
giai đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030. 
Các bến cảng mới có quy 
mô và trang thiết bị hiện 
đại, đồng bộ. Một số bến 
cảng container đã đón 
tàu trên 10.000 TEU, đảm 
nhận được dịch vụ trung 
chuyển. Hệ thống cảng đã 
đảm bảo tiếp nhận lượng 
hàng hóa XNK phục vụ 
phát triển kinh tế, với tốc 
độ tăng trưởng bình quân 
giai đoạn 2009-2012 là 
5,3% (riêng hàng container 
khoảng 12,3%).
     Tuy nhiên, tiến độ di dời 
các cảng biển trên sông Sài 
Gòn và Nhà máy Đóng tàu 
Ba Son ra khu vực Hiệp 
Phước còn chậm do vướng 
nhiều cơ chế, chính sách 
và khó khăn về vốn đầu tư, 
khả năng chuyển đổi công 
năng; mạng lưới cơ sở hạ 

tầng sau cảng chưa đồng 
bộ, tình trạng phí chồng 
phí trên đường bộ, sự cạnh 
tranh về giá dịch vụ cảng 
biển giữa các cảng trong 
cùng một khu vực cùng 
với sự yếu kém của hạ tầng 
công nghệ thông tin, dịch 
vụ logistics… và tác động 
của khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu cũng ít nhiều ảnh 
hưởng lớn đến hiệu quả 
hoạt động của các cảng 
trong khu vực.

ĐẶT RA NHỮNG
MỤC TIÊU MỚI
     Trên cơ sở đánh giá 
thực trạng và kết quả 
thực hiện Quy hoạch 
chi tiết Nhóm cảng 
biển Đông Nam Bộ giai 
đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 
2030, Chiến lược phát 
triển GTVT 2020-2030, 
phương hướng, kế hoạch 
phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông vùng Đông 
Nam Bộ đến năm 2015, 
định hướng đến năm 
2020 (được Bộ trưởng Bộ 
GTVT phê duyệt ngày 
02/12/2013), cộng với 

điều kiện kinh tế-xã hội 
của Việt Nam, khu vực và 
trên thế giới, đòi hỏi phải 
điều chỉnh các chỉ tiêu 
trong Quy hoạch cho sát 
với tình hình thực tế.
Theo Điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết Nhóm cảng 
biển Đông Nam Bộ giai 
đoạn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 
do Công ty CP Tư vấn 
Thiết kế cảng-kỹ thuật 
biển (Portcoast) đưa ra, 
đến năm 2015 đảm bảo 
lượng hàng thông qua 
cảng đạt 132,8 - 138,8 
triệu tấn, thay vì trước 
đó con số kỳ vọng đưa 
ra trước đó là 169 - 200 
triệu tấn; tương tự, đến 
năm 2020, các cảng biển 
trên toàn quốc bảo đảm 
tiếp nhận 190,7 - 217,9 
triệu tấn thông qua, thay 
vì 235 - 317 triệu tấn; 
năm 2030 là 459,4 – 588,4 
triệu tấn chứ không phải 
con số 393 – 681 triệu 
tấn được đề ra trong Quy 
hoạch chi tiết Nhóm cảng 
biển Đông Nam Bộ giai 
đoạn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030.
     Riêng đối với hàng 
container thông qua 
cảng dự kiến tại các thời 
điểm quy hoạch như 
sau: 6.484 – 6.817 nghìn 
TEU vào năm 2015; 
10.542 – 12.272 nghìn 
TEU vào năm 2020 và 
30.913 – 41.590 nghìn 
TEU vào năm 2030, so 
với các con số tương ứng 
được đưa ra trước đó là 
7.563 – 9.563 nghìn TEU 
vào năm 2015, 12.125 – 
17.995 nghìn TEU vào 
năm 2020 và 23.370 – 
46.229 nghìn TEU vào 
năm 2030.
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     Sau khi điều chỉnh, 
tổng lượng hàng qua cảng 
khu vực TP. Hồ Chí Minh 
ở kịch bản thấp là 73,126 
triệu tấn (năm 2015), năm 
2020 là 85,633 triệu tấn và 
năm 2030 là 186,962 triệu 
tấn; ở kịch bản cao, các 
con số tương ứng là 74,373 
– 91,210 và 239,303 triệu 
tấn. Đối với khu vực Vũng 
Tàu, kịch bản thấp cho 
năm 2015 là 48,612 triệu 
tấn; năm 2020 là 80,596 
triệu tấn và năm 2030 là 
197,152 triệu tấn (tương 
ứng với 52,029 triệu tấn 
– 96,049 và 252,405 triệu 
tấn ở kịch bản cao).
     Năm 2015, tỷ trọng 
hàng thông qua khu vực 
TP. Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai và Vũng Tàu lần lượt 
là 55%, 8% và 37%; năm 
2020, tương ứng là 45%, 
13% và 42%; năm 2030 là 
41%, 16% và 43%.
     Theo nội dung điều 
chỉnh, các cảng biển khu 
vực Bà Rịa-Vũng Tàu 
được quy hoạch là cảng 
tổng hợp quốc gia, cửa 
ngõ quốc tế (loại IA), đảm 
nhận vai trò trung chuyển 
hàng hóa, gồm các khu 
bến chức năng chính: 
Khu bến Gò Dầu, Tắc Cá 
Trung; khu bến Phú Mỹ, 
Mỹ Xuân; khu bến Cái 
Mép, Sao Mai-Bến Đình; 
khu bến Long Sơn; khu 
bến Vũng Tàu-Sông Dinh 
và khu bến Côn Đảo.
     Năng lực của các cảng 
tại khu vực Bà Rịa-Vũng 
Tàu đảm bảo thông qua 
48,61 – 52,03 triệu tấn 
(năm 2015), 80,60 – 96,05 
triệu tấn (năm 2020), 
197,15 – 252,40 triệu 
tấn (năm 2030). Riêng 
khu bến cảng Côn Đảo, 

chức năng chính là bến 
tổng hợp và hành khách 
phục vụ cho Côn Đảo; 
cỡ tàu phù hợp có trọng 
tải 2.000 – 5.000 DWT; 
ngoài ra, còn bố trí bến 
dịch vụ hàng hải và dầu 
khí cho tàu trọng tải đến 
10.000 DWT.
     Ngày 22/10/2013, Bộ 
trưởng Bộ GTVT Đinh 
La Thăng đã ký ban hành 
Quyết định số 3304/QĐ-
BGTVT phê duyệt Đề án 
nâng cao hiệu quả quản lý, 
khai thác cảng biển Nhóm 
5 và các bến cảng khu vực 
Cái Mép-Thị Vải. Nhằm 
khai thác tối đa năng lực 
và hiệu quả Nhóm cảng 
biển số 5, ngoài các giải 
pháp, cơ chế chính sách 
về phí-lệ phí hàng hải, giá 
dịch vụ cảng biển, tăng 
cường năng lực hải quan 
thông quan hàng hóa, cải 
cách thủ tục hành chính, 
về ngắn hạn luồng Soài 
Rạp cần hoàn thành nạo 
vét đến -9,5m (lâu dài phải 
hạ độ sâu xuống -11 đến 
-12m), nghiên cứu tổng 
thể toàn diện tuyến luồng 
tàu biển Cái Mép-Thị Vải, 

xúc tiến chuẩn bị phương 
án đầu tư, nguồn vốn 
đầu tư; triển khai nhanh 
hệ thống VTS trên tuyến 
luồng Cái Mép-Thị Vải 
để tích hợp vào hệ thống 
VTS tại Cảng vụ Hàng hải 
TP. Hồ Chí Minh; triển 
khai dự án nâng cấp tuyến 
kết nối qua sông Đồng 
Tranh. Đối với mạng 
đường bộ, nhanh chóng 
hoàn thành đầu tư một số 
đoạn, tuyến: Đoạn D3 vào 
bến cảng Sài Gòn-Hiệp 
Phước, đoạn vào bến cảng 
SP-PSA, ODA Thị Vải, 
Nhà máy Đóng tàu Ba 
Son, đoạn vào bến cảng 
Phú Hữu (Cát Lái); hoàn 
thành Quốc lộ 51, đường 
965, một số đoạn của 
đường liên cảng Cái Mép-
Thị Vải, đường cao tốc 
TP. Hồ Chí Minh-Long 
Thành-Dầu Giây…
     Trong bối cảnh có 
những đổi thay về phát 
triển kinh tế trong nước 
và quốc tế, việc điều 
chỉnh Quy hoạch chi tiết 
Nhóm cảng biển Đông 
Nam Bộ giai đoạn đến 
năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 là thực sự 
cần thiết để làm cơ sở đề 
xuất các giải pháp thực 
hiện Quy hoạch nhằm 
nâng cao hiệu quả đầu tư 
phát triển cảng tại Nhóm 
cảng biển số 5 

Theo Quy hoạch chi tiết 
Nhóm cảng biển Đông 
Nam Bộ được Bộ GTVT 
phê duyệt, khu bến Cái 
Mép, Sao Mai-Bến Đình 
là khu bến chính của cảng 
Vũng Tàu; chủ yếu làm 
hàng container XNK trên 
tuyến biển xa, thực hiện 
vai trò thu hút container 
trung chuyển quốc tế. 
Tại khu vực Cái Mép tiếp 
nhận tàu 80.000 – 100.000 
DWT; tiếp tục nghiên cứu 
khả năng cải tạo luồng để 
tiếp nhận tàu trên 100.000 
DWT tại Cái Mép. Tại 
Sao Mai-Bến Đình tiếp 
nhận tàu container trọng 
tải từ 80.000 DWT (sức 
chở 6.000 TEU) đến trên 
100.000 DWT và có bến 
cảng khách du lịch quốc tế 
cho tàu đến 100.000 GRT.



94 | biển | 02 - 2014

Môi trường biển Cần Giờ trỗi dậy

Đi từ Thành phố 
Hồ Chí Minh (TP. 
HCM) khoảng hơn 
50 km đến Thị trấn 

Cần Giờ bằng phà sông thì 
tới Bến Bình Khánh. Một con 
đường rộng trải nhựa thẳng 
tắp tới Thị trấn Cần Thạnh. 
Song hành cùng đường giao 
thông là một ống dẫn nước 
ngọt từ TP. HCM. Những 
công trình này hiếm  gặp trên 
các vùng bãi bồi cửa sông 
ven biển Việt Nam. Nơi đây 
còn có những dự án lấn biển 
hàng trăm ha làm khu du 
lịch biển nghỉ dưỡng. Cũng 
tại đây sắp có dự án điện gió 
công suất 200 MW trên diện 
tích khoảng 500 ha ven biển.

NƠI TỪNG MANG TÊN 
RỪNG SÁC
     Cần Giờ - một khu rừng 
ngập mặn mênh mông, còn có 
tên là Rừng Sác, do người Nam 
Bộ gọi cây mắm là cây Sác. Đây 
là loài cây ngập mặn hay sống 
cùng với các loại cây khác như 
sú, vẹt, đước, ô rô, chà là tạo 
thành một tập đoàn cây ngập 
mặn. Tập đoàn cây tiên phong 
lấn biển này thích hợp với 
những vùng bùn lỏng chưa ổn 
định ở các bãi bồi cửa sông ven 
biển, nơi chưa có cây gì khác 
mọc được. Cây mắm, cây đước 
đi trước. Khi đất bùn được cố 
định, nước nhạt dần, cây dừa 
nước là đại biểu sau cùng 
trong đoàn quân lấn biển. 

NHỮNG VÙNG RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN TỪ 
MIỀN BẮC ĐẾN MIỀN NAM ĐANG ĐÓNG VAI TRÒ 

LỚN TRONG VIỆC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 
NHƯ BÃO, SÓNG, ĐỒNG THỜI LÀ LÁ PHỔI XANH 

ĐIỀU HÒA THỜI TIẾT, VÀ CŨNG LÀ NƠI CUNG CẤP 
NHIỀU LOÀI THỦY HẢI SẢN QUÝ GIÁ. TUY NHIÊN, 

CUỐI NĂM 2013, CÓ DỊP ĐẾN VỚI CẦN GIỜ, TÔI 
MỚI THẤY ĐƯỢC SỰ KỲ VĨ KHÁC THƯỜNG CỦA 

RỪNG NGẬP MẶN NƠI ĐÂY. 

DƯ VĂN TOÁN
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     Vào thế kỷ 17, khi 
những lưu dân Việt đầu 
tiên vào khai khẩn vùng 
đất mới Nam Bộ, Cần 
Giờ có đến 42 ngàn ha 
rừng nguyên sinh mọc 
trên hàng trăm gò đất 
nửa chìm nửa nổi, hoặc 
chỉ cao hơn mức nước 
biển một vài mét và hơn 
1/4 diện tích vùng Rừng 
Sác là sông rạch. 
Thế giới động vật Rừng 
Sác thời đó thật khó 
kiểm đếm hết. Cho đến 
những năm kháng chiến 
chống Pháp, ngoài hàng 
trăm loài chim nước và 
động vật thủy sinh như 
tôm, cua, cá, lưỡng cư, 
người ta còn gặp hổ, khỉ 
độc, rái nước. Có những 
ngày hàng trăm rái nước 
tập trung trên gò nhỏ. 
Nhiều người đã chứng 
kiến những cuộc giao 
tranh quyết liệt giữa heo 
rừng và trăn nước. Loài 
cá sấu có nhiều vô kể và 
vẫn được dân địa phương 
gọi là chúa nước.
     Những năm 1962-
1971, Mỹ tàn phá Rừng 
Sác bằng cách rải chất 
diệt cỏ. Trung bình mỗi 
ha Rừng Sác hứng chịu 
56 lít. Cho đến năm 1975, 
gần như toàn bộ Rừng 

Sác ở Cần Giờ bị tàn phá. 
Vào Bảo tàng Cần Giờ, 
Căn cứ Cách mạng Rừng 
Sác, tôi được biết 860 anh 
hùng đã ngã xuống mảnh 
đất này ở tuổi đôi mươi 
nhưng chỉ một phần ba 
trong số họ có mộ chí.

VẠN VẬT HỒI SINH
     Mười năm sau kể 
từ năm 1975 khi rừng 
bị tàn phá là thời gian 
nhân dân Cần Giờ và 
bộ đội đổ mồ hôi trồng 
lại rừng. Hàng chục ha 
Rừng Sác hồi sinh. Có 
đến 60 loài thực vật xuất 
hiện trở lại, nhiều nhất 
là cây đước. Hàng chục 
loài chim nước bay về 
trú chân, trong đó có bồ 
nông, cò quắm, sếu, diệc, 
hồng hộc, le le. Động vật 
lớn hầu như không gặp 
nhưng đã có đàn khỉ gần 
400 con sống tự do trong 
Lâm viên Cần Giờ. 
     Ngày 21/ 01/ 2000, 
khu rừng được Chương 
trình Con người và Sinh 
Quyển (MAB) của UN-
ESCO công nhận là khu 
dự trữ sinh quyển đầu 
tiên của Việt Nam, được 
đưa vào trong mạng 
lưới các khu dự trữ sinh 
quyển thế giới. Rừng đã 

được giao cho dân nơi 
đây chăm sóc và quản lý. 
     Đến nay, hệ thực vật 
Rừng Sác đã có trên 150 
loài thực vật, trở thành 
nguồn cung cấp thức 
ăn và nơi trú ngụ cho 
rất nhiều loài thủy sinh, 
cá và các động vật có 
xương sống khác. Rừng 
có nhiều loại cây, chủ yếu 
là bần trắng, nấm trắng, 
các quần hợp đước đôi 
- bần trắng cùng xu ổi, 
trang, đưng. Cây nước lợ 
có bần chua, ô rô, dừa lá, 
ráng. Thảm cỏ biển với 
các loài ưu thế Halophyla 
sp., Halodule sp., và 
Thalassia sp.. Đất canh 
tác nông nghiệp có lúa, 
khoai mỡ, các loại đậu, 
dừa, các loại cây ăn quả. 
     Về động vật, 11 loài 
bò sát ở đây có tên trong 
sách đỏ Việt Nam như 
tắc kè (gekko gekko), kỳ 
đà nước (varanus salva-
tor), trăn đất (python 
molurus), trăn gấm 
(python reticulatus), 
rắn cạp nong (bungarus 
fasciatus), rắn hổ mang 
(naja naja), rắn hổ chúa 
(ophiophagus hannah), 
vích (chelonia mydas), 
cá sấu hoa cà (crocody-
lus porosus).  

     Rừng ngập mặn Cần 
Giờ đã trở thành lá phổi 
xanh cho TP. HCM và 
các vùng lân cận, đồng 
thời là quả thận có chức 
năng làm sạch không 
khí và nước thải từ các 
thành phố công nghiệp 
trong thượng nguồn sông 
Ðồng Nai - Sài Gòn đổ 
ra biển Đông. Không 
những thế, nơi đây còn 
có trên 5 ngàn ha nuôi 
trồng thủy sản, cung cấp 
trên 30 ngàn tấn thủy sản, 
chủ yếu là tôm, sò, hàu, 
nghêu, cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu.
     Theo đánh giá của các 
chuyên gia nước ngoài, 
Cần Giờ là khu rừng 
được khôi phục, chăm 
sóc, bảo vệ thuộc loại tốt 
nhất ở Việt Nam và thế 
giới. Các nhà khoa học 
lâm nghiệp, nhân dân và 
chính quyền TP. HCM đã 
làm nên được một điều 
kỳ diệu là khôi phục hệ 
sinh thái rừng ngập mặn, 
đưa nó trở về trạng thái 
tự nhiên. Hy vọng rằng, 
điều kỳ diệu này sẽ tiếp 
tục được phát huy để rừng 
ngập mặn Cần Giờ ngày 
càng đa dạng và phong 
phú, góp phần làm sạch và 
xanh khu vực  

Năm 2005, tập thể tác giả 
gồm TS. Lê Văn Khôi, TS 
Viên Ngọc Nam, KS Nguyễn 
Đình Công, KS Nguyễn 
Đình Quý, KS Nguyễn 
Minh Hải, KS Lê Thị Liên, 
CN. Đoàn Văn Thu và Ths 
Lê Đức Tuấn đã được trao 
Giải thưởng Hồ Chí Minh 
cho công trình nghiên cứu 
khôi phục, chăm sóc, bảo vệ 
rừng ngập mặn Cần Giờ.

Kỳ đà nước Cần Giờ. 
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Dân xóm Rớ

yên tâm vì có kè biển
Ba năm nay, không năm 

nào, 183 hộ dân xóm 
Rớ, khu phố 6, phường 
Phú Đông. TP.Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên yên giấc khi biển 
động. Cao điểm là đợt triều 
cường dữ dội cuối năm 2012 
đã khiến 7 hộ dân bị mất nhà, 
hàng chục nhà bị hư hại, hàng 
trăm người phải bồng bế nhau 
chạy trốn. 
     Nhận định triều cường có 
khả năng tiếp tục uy hiếp sâu 
vào khu dân cư xóm Rớ nếu 
mưa bão xảy ra, UBND tỉnh 
Phú Yên đã có quyết định phê 
duyệt phương án thiết kế, thi 
công và dự toán công trình 
khắc phục khẩn cấp sạt lở ven 
bờ biển khu vực xóm Rớ với 
tổng dự toán hơn 12,6 tỷ đồng. 
Ông Cao Đình Huy, Phó Ban 
Quản lý các Dự án thủy lợi và 
Phòng chống thiên tai Phú Yên 
cho biết: “Chúng tôi đã hợp 
đồng với 3 nhà thầu và lên các 

LIÊN TIẾP 3 NĂM QUA, TRIỀU CƯỜNG 
XẢY RA UY HIẾP VÀ NGUY CƠ XÓA SỔ 

CẢ KHU DÂN CƯ XÓM RỚ, PHƯỜNG 
PHÚ ĐÔNG,TP. TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN. 
ĐỂ BẢO VỆ KHU DÂN CƯ VÀ CÁC CÔNG 
TRÌNH TẠI ĐÂY, TỈNH PHÚ YÊN ĐÃ TRIỂN 

KHAI XÂY DỰNG KÈ BIỂN XÓM RỚ.

LÊ BIẾT
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phương án thi công. Dự kiến sẽ 
hoàn thành trong 45 ngày”. 
     Ngay sau khi quyết định 
được phê duyệt, Ban quản 
lý dự án thủy lợi và Phòng 
chống thiên tai đã nhanh 
chóng hợp đồng 3 công ty 
triển khai thi công công 
trình. Việc thi công kè xóm 
Rớ giúp người dân đang sống 
tại đây tạm yên tâm một 
phần. Ông Nguyễn Ngọc, 75 
tuổi, người đã sống cả đời 
ở xóm Rớ, vui sướng: “Mùa 
biển động là sóng vào dữ lắm. 
Sóng ăn dần, ăn mòn hết cái 
xóm ni. Nhờ Nhà nước làm 
kè, bà con ở đây  yên tâm và 
mừng biết mấy”.
     Do áp dụng phương án 
khẩn cấp nên kè xóm Rớ 
xây dựng theo thiết kế mềm, 
chiều dài toàn tuyến kè 690m, 
cao trình đỉnh kè +5,5m, bờ 
rộng đỉnh kè 1m, hệ số mái 
kè là 3... kết cấu theo hướng 

phần chân kè và thân kè đổ 
đá hộc, phần đỉnh kè xếp rọ 
đá, phía dưới phần thân kè 
và đỉnh kè có lót vải địa kỹ 
thuật HD60C. Vị trí đặt khối 
đá chân kè đảm bảo phát huy 
hiệu quả cao nhất cũng như 
thuận lợi khi tận dụng khối 
đá đổ chân kè vào phương án 
lâu dài, giúp bảo vệ được khu 
dân cư và công trình phía 
trong. Ngoài thi công kè, dự 
án còn hoàn trả lại hơn 230m 
đảm bảo việc đi lại và vận 
chuyển hàng hóa phục vụ đội 
tàu đánh xa bờ của bà con 
ngư dân phường Phú Đông. 
     Những giấc ngủ không 
trọn… những lo lắng mất đất, 
mất nhà của người dân xóm 
Rớ đã không còn nữa. Việc 
hoàn thành kè biển xóm Rớ 
đã giúp người dân nơi đây có 
thể yên ổn làm ăn, sinh sống, 
phát triển kinh tế và đón một 
năm mới nhiều niềm vui 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh 85 giúp thi công khẩn cấp kè xóm Rớ.
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Xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực dầu khí
NGÀY 27/8/2013, CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 97/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI 
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, 

KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA 
LỎNG. ĐÂY LÀ MỘT BƯỚC TIẾN LỚN ĐỂ TĂNG 
CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỚI CÁC HOẠT 

ĐỘNG DẦU KHÍ NÓI CHUNG VÀ TRÊN BIỂN NÓI 
RIÊNG. TUY NHIÊN, CÁC QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ 

ĐỊNH VẪN CÒN BỘC LỘ ĐIỂM YẾU.

PGS.TS. NGUYỄN CHU HỒI 

Theo Nghị định số 
97/2013/NĐ-CP, 
những hành vi 
xâm phạm vùng 

lãnh hải, vùng tiếp giáp 
lãnh hải, vùng đặc quyền 
kinh tế và thềm lục địa 
của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam nhằm 
nghiên cứu, tìm kiếm thăm 
dò dầu khí sẽ bị phạt từ 
900 triệu đến 1 tỷ đồng. 
Trong Nghị định quy định 
chi tiết mức và hình thức 
xử lý các vi phạm hành 
chính khác nhau, nhưng 
chưa phân biệt rõ theo các 
vùng biển như vùng đặc 
quyền kinh tế, vùng tiếp 
giáp lãnh hải, khu vực 
thềm lục địa... Đây chính là 
điều đáng lưu ý và là điểm 
yếu của Nghị định. 
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     Tình hình trên biển 
luôn phức tạp, với tinh 
thần nhân đạo và hữu 
nghị, chúng ta đã thường 
xuyên đấu tranh với các 
hành vi vi phạm như vậy, 
đã bắt giữ phương tiện và 
trục xuất ra khỏi lãnh hải 
Việt Nam đối với hành 
vi xâm phạm lãnh hải để 
thăm dò, khai thác dầu 
khí. Và để tăng cường 
bảo đảm an ninh vùng 
biển và lập lại kỷ cương 
phép nước trong hoạt 
động khai thác, sử dụng 
biển và giữ gìn chủ quyền 
quốc gia, Luật Biển Việt 
Năm 2012 đã xác định rõ 
các vùng biển Việt Nam 
với các chế độ pháp lý 
khác nhau, phù hợp với 
tinh thần của Công ước 
của Liên hiệp quốc về 
Luật Biển 1982 và tập 
quán quốc tế. Luật Biển 
Việt Nam 2012 cũng 
đã quy định chi tiết các 
hành vi được phép và vi 
phạm các vùng biển của 
nước ta, đặc biệt là lãnh 
hải. Nghị định 97/2013/
NĐ-CP ban hành ngày 
27/8/2013 (sau khi Luật 
Biển Việt Nam có hiệu 
lực thi hành), nhưng 
lại không thấy đưa 
Luật này làm một trong 
những căn cứ. 
     Theo Công ước của 
Liên hiệp quốc về Luật 
Biển 1982 (UNCLOS) 
và Luật Biển Việt Nam 
2012, ranh giới phía biển 
của vùng lãnh hải nước 
ta (cách đường cơ sở 12 
hải lý) gọi là biên giới 
quốc gia trên biển của 
Việt Nam. Nước ta có 
chủ quyền đầy đủ và toàn 
vẹn như trên lãnh thổ 
đất liền, trừ quyền tàu 

thuyền nước ngoài đi qua 
lại không gây hại. Các 
hoạt động vi phạm nói 
trên trong vùng lãnh hải 
nước ta đều thuộc dấu 
hiệu của hành vi gây hại 
được quy định cụ thể và 
chi tiết trong Luật Biển 
Việt Nam 2012 và đều là 
hành vi xâm phạm lãnh 
thổ (trên biển) của một 
quốc gia có chủ quyền.
     Mức độ xử phạt tiền 
và bắt giữ quy định 
trong Nghị định đáng lẽ 
phải tăng dần từ vùng 
đặc quyền kinh tế đến 
vùng tiếp giáp lãnh hải 
với các khu vực thềm 
lục địa tương ứng và 
thuộc hai vùng này. Đã 
vào đến lãnh hải mà gây 
hại, thì tùy mức độ gây 
hại khác nhau chúng ta 
sẽ phải xử lý nghiêm: 
bắt giữ, tịch thu toàn 
bộ phương tiện (gồm cả 
thông tin, dữ liệu,…), 
phạt tiền, thông báo 
ngoại giao, trục xuất và 
xử lý hình sự theo luật 
pháp của Việt Nam.

     Để kiểm tra xem ta xử 
lý được hay chưa được nên 
đối chiếu với luật pháp 
quốc tế quy định cụ thể 
về chủ quyền, quyền chủ 
quyền và quyền tài phán 
đối với các vùng biển của 
quốc gia ven biển. Gần 
đây, ta lại có Luật Biển 
Việt Nam 2012 như là một 
“UNCLOS” con và một 
Hiến pháp biển, đảo của 
nước ta. Cứ chiểu theo 
quy định trong các văn 
bản pháp luật như vậy 
mà làm cho phù hợp. 
     Khi xử lý những hành 
vi vi phạm này chắc chắn 
chúng ta sẽ gặp khó khăn 
và rào cản, trước hết 
từ quốc gia có người vi 
phạm, từ chính thái độ 
người vi phạm,… nên 
phải xử lý thận trọng, có 
lý, có tình, nhìn toàn cục 
và cân nhắc từng trường 
hợp cụ thể, không để bị 
lợi dụng và phải lấy lợi ích 
quốc gia làm trọng như 
lời Bác Hồ đã từng căn 
dặn: “Biển bạc của ta do 
nhân dân ta làm chủ” 
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KABADDI
Môn thể thao kỳ lạ
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ĐINH TRANG

VỚI NHỮNG AI LẦN ĐẦU 
TIÊN XEM MỘT TRẬN 

ĐẤU KABADDI, HỌ ĐỀU 
TƯỞNG RẰNG TRÒ 

CHƠI NÀY CHỈ DÙNG 
SỨC MẠNH. TUY NHIÊN, 

NẾU TÌM HIỂU KỸ SẼ BỊ 
KABADDI THU HÚT BỞI 

TÍNH ĐỐI KHÁNG GAY 
CẤN MANG LẠI NHIỀU 

ĐIỂM THẮNG ĐẸP MẮT.

Kabaddi bắt 
nguồn từ một 
trò chơi dân 
gian Ấn Độ, 

gần giống với trò chơi u 
của Việt Nam. Mỗi trận 
đấu có 14 người tham 
gia và chia đều thành 2 
đội. Mục tiêu của mỗi 
đội là ghi điểm bằng 
cách tấn công sang 
phần sân đối phương. 
Chạm càng nhiều vào 
đối thủ càng tốt nhưng 
phải không để bị đối 
phương tấn công. Khi 
sang phần sân đối 
phương, người tấn công 
luôn hô vang Kabaddi, 
Kabaddi… như một lời 
động viên chiến thắng. 

Từ một trò chơi dân 
gian Ấn Độ, Kabaddi 
dần du nhập vào các 
nước Nam Á những 
năm 1930 và phát triển 
thành môn thể thao 
được ưa thích như ngày 
nay. Đến nay, Kabaddi 
đã có luật chơi cố định. 
Theo đó, Kabaddi là 
trận đấu của 1 người 
chống lại 7 người. 
Những vận động viên 
ở phía bên kia được 
gọi là “Antis – phòng 
thủ”. Vận động viên của 
bên tấn công được gọi 
là “Raider – người tấn 
công”. Tấn công trong 
Kabaddi được gọi là 
“Raid”. Người phòng 

thủ mà bị người tấn 
công chạm vào trong 
khi tấn công sẽ bị loại 
nếu họ không bắt được 
người tấn công trước 
khi người tấn công 
quay trở về sân nhà. 
Các vận động viên bị 
loại chỉ được trở lại 
trận đấu nếu đội của họ 
ghi được điểm chống 
lại đội kia khi đến lượt 
tấn công hoặc nếu các 
vận động viên còn lại 
bắt giữ được người tấn 
công của đội bạn. 
     Đến nay, môn thể 
thao hấp dẫn này được 
phát triển thành 2 
nhánh là Kabaddi trong 
nhà và Kabaddi bãi biển.
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KABADDI TRONG NHÀ
     Thể loại này được 
chơi trong nhà và 
trên thảm. Mỗi đội 
gồm 7 vận động viên. 
5 người chính thức 
và 2 người dự bị. Sân 
chơi có kích thước 
11x9m. Kabaddi 
trong nhà không có 
vạch cản hay vạch 
thưởng. Thời gian 
diễn ra trận đấu là 
2 hiệp. Mỗi hiệp 15 
phút với 5 phút nghỉ 
giải lao giữa mỗi hiệp. 
Mỗi đợt tấn công có 

hiệu quả chỉ kéo dài 
30 giây và nếu người 
tấn công trở về mà 
không ghi điểm thì 
đội phòng thủ sẽ 
được 1 điểm. Kabaddi 
trong nhà không áp 
dụng luật vận động 
viên ra sân và trở lại 
sân như trong kabad-
di thông thường. 
Kabaddi trong nhà 
đã được đưa thành 
môn thi đấu chính tại 
Á vận hội trong nhà 
lần thứ 2 tổ chức tại 
Macao năm 2007.
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KABADDI BÃI BIỂN 
     Kabaddi bãi biển 
được chơi trên cát, 
ngoài trời. Mỗi đội 
có 6 người. Trong 
đó có 4 vận động 
viên chính thức và 
2 vận động viên dự 
bị. Sân chơi có kích 
thước 11x7m dành 
cho nam và 10x6m 
cho nữ. Sân chơi 
được vạch giữa chia 
làm hai nửa bằng 

nhau. Thời gian 
diễn ra trận đấu là 
2 hiệp. Mỗi hiệp 15 
phút và 5 phút nghỉ 
giải lao. 
     Kabaddi sẽ là 
một trong những 
môn thi đấu chính 
thức của Đại hội 
thể thao bãi biển 
châu Á – Asian 
Beach Games vào 
năm 2016 tổ chức 
tại TP. Nha Trang, 

Khánh Hòa. Ngoài 
Kabaddi, chủ nhà 
Việt Nam sẽ tham 
gia thi đấu các 
môn: bóng chuyền 
bãi biển, bóng 
đá bãi biển, bóng 
ném bãi biển, cầu 
mây bãi biển, thể 
dục thể hình, bơi 
Marathon, ba môn 
phối hợp, thuyền 
buồm và bóng gỗ 
bãi biển 
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Điện ảnh Việt

lên ngôi
17.01.2014

CÙNG VỚI HÀNG LOẠT PHIM 
BOM TẤN THẾ GIỚI SẼ ĐƯỢC 
GIỚI THIỆU ĐẾN THỊ TRƯỜNG 

VIỆT TRONG ĐẦU NĂM NAY 
THÌ ĐIỆN ẢNH VIỆT CŨNG CHO 

RA MẮT NHIỀU TÁC PHẨM 
ĐÌNH ĐÁM. ĐẾN HẸN LẠI LÊN, 
MÙA TẾT LÀ THỜI ĐIỂM CÁC 

NHÀ LÀM PHIM VIỆT NAM 
GIỚI THIỆU CÁC TÁC PHẨM 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ KỸ LƯỠNG 

ĐẾN CÔNG CHÚNG VỚI MONG 
MUỐN ĐEM ĐẾN CHO KHÁN 
GIẢ NHỮNG CẢM XÚC ĐẶC 

BIỆT TRONG DỊP ĐẦU XUÂN.

HẠ MY

CÔ DÂU ĐẠI CHIẾN 2
    Nhân vật nam chính 
của Cô dâu đại chiến 
2 là Việt – một thanh 
niên nghiêm túc khi 
còn đi học và tay chơi 
có hạng khi đã trưởng 
thành. Việt thu hút 
người khác bằng ngoại 
hình đẹp, tính cách ga 
lăng và giàu có vượt 
trội. Nhân vật nữ chính 
là Ngọc – một cô gái 
hấp dẫn nhưng rất 
đa nghi. Ngọc sinh ra 
trong một gia đình giàu 
có và gia giáo. Ngọc và 

Việt yêu nhau từ khi 
còn đi học. Đến khi 
trưởng thành, tình 
cảm đó có phần mặn 
nồng hơn. Một chuyện 
tình đẹp như cổ tích. 
Tuy nhiên, mọi chuyện 
lại không được yên ả 
như vẻ bề ngoài. Sự 
xuất hiện của hội quả 
phụ áo đen đem đến 
nhiều tình huống dở 
khóc dở cười. 
     Sau thành công của 
“Cô dâu đại chiến 1”, 
thực hiện phần 2 là áp 
lực lớn với Victor Vũ và 

đoàn làm phim. Chính 
điều đó đã trở thành 
ẩn số của bộ phim. Cô 
dâu đại chiến 2 vẫn 
còn lại hai nhân vật 
là bác sĩ quái dị Mai 
Châu và đầu bếp quái 
chiêu Quyên. Ngoài ra, 
phim còn xuất hiện 2 
nữ quái khác là cô giáo 
quái đản Thu Huyền 
và Tiểu quái công nghệ 
Quỳnh Vi. Phim tập 
hợp một dàn sao như 
Bình Minh, Lê Khánh, 
Vân Trang, Yu Dương, 
Maya, Lan Phương…
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HAI LÚA
    Dựa trên bộ phim 
truyền hình cùng tên được 
yêu thích, tác phẩm điện 
ảnh Hai Lúa đánh dấu sự 
trở lại của NSƯT Thanh 
Nam. Trong phiên bản 
điện ảnh, NSƯT Thanh 

Nam đóng vai chính Hai 
Lúa. Vì hoàn cảnh ngang 
trái mà Hai Lúa buộc 
phải dấn thân làm một 
cuộc phiêu lưu bất đắc 
dĩ. Không chỉ phiêu bạt ở 
vùng sông nước miền Tây 
Nam bộ và núi đồi cao 

nguyên mà Hai Lúa còn 
đi lạc qua tận đất nước 
Campuchia. Trên hành 
trình của mình, Hai Lúa 
có hai người bạn đồng 
hành “cực…kỳ quặc” và 
bộ ba này tạo nên những 
tình huống tréo ngoe cùng 

cách giải quyết cũng 
rất…Hai Lúa. Ngoài 
NSƯT Thanh Nam, Hai 
Lúa còn có sự tham gia 
của Trấn Thành, Tấn 
Beo, hoa hậu Diễm Hương, 
Kiều Linh, Don Nguyễn, 
Phương Mỹ Chi…

QUẢ TIM MÁU
    Đây là bộ phim thứ 2 của 
đạo diễn Victor Vũ sẽ ra 
mắt trong dịp Tết năm nay. 
Dựa trên vở kịch cùng tên 
nổi tiếng của sân khấu kịch 
Phú Nhuận, TP. HCM, 
Victor Vũ xây dựng một 
phiên bản điện ảnh cho 
Quả tim máu. Phim kể về 
câu chuyện chàng rể “chui 
gầm chạn” hộ tống cô vợ 
mới cưới đi nghỉ dưỡng ở 
Đà Lạt. Vợ anh vừa mới 
mổ thay tim. Nhưng khi 
đến Đà Lạt, trái tim trong 

ngực cô gái cứ liên hồi đòi 
báo thù. Và rồi một bóng 
ma xuất hiện, dẫn dắt 2 vợ 
chồng từ ám ảnh này đến 
hãi hùng khác để phanh 
phui một sự thật kinh 
hoàng đã vùi sâu dưới 
ngôi nhà hoang. Nam 
diễn viên Thái Hòa từng 
đảm nhận một vai trong 
vở kịch cũng sẽ tiếp tục 
xuất hiện trên màn ảnh 
rộng. Ngoài ra, phim còn 
có sự tham gia của các 
diễn viên: Tú Vi, Nhã 
Phương, Nam Khánh…
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CUỘC CHIẾN VỚI 
CHẰN TINH
    Cuộc chiến với Chằn 
Tinh dựa trên truyện 
cổ tích Thạch Sanh. Nội 
dung phim bám khá sát 
với truyện nên không 
quá xa lạ với công 
chúng Việt. Phim xây 
dựng vào thời vua Hùng 
Vương thứ 9 và theo mô 
tuýp thần thoại, tình 
cảm pha hành động. 
Phim tập trung vào 
phân đoạn Thạch Sanh 
cứu công chúa khỏi tay 
bọn cướp và chăm sóc 

nàng tận tình. Bên cạnh 
đó, mối quan hệ giữa 
Thạch Sanh – Lý Thông 
cũng được khai thác 
và xử lý theo một cách 
nhìn mới. Mặc dù dựa 
trên câu chuyện quen 
thuộc nhưng cuộc chiến 
với Chằn Tinh hứa hẹn 
không ít mới lạ. Những 
trận đánh oai hùng của 
hàng vạn binh lính, với 
chằn tình, với bọn cướp 
được thực hiện đậm 
tính sử thi. 
     Bộ phim được thực 
hiện trong 3 năm. Vào 

thời điểm then chốt 
sắp sửa hoàn thành thì 
phải chịu mất mát to 
lớn, đó là sự ra đi đột 
ngột của đạo diễn Đỗ 
Quang Hải Âu. Mặc 
dù gián đoạn một thời 
gian nhưng cuộc chiến 
với Chằn Tinh cuối 
cùng cũng được ra rạp. 
Phim mất 3 năm để 
hoàn thành khâu kỹ 
thuật 3D. Cuộc chiến 
với Chằn Tinh hứa hẹn 
sẽ mang đến cho người 
xem nhiều thước phim 
mãn nhãn.
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THE SECRET LIFE OF 
WALTER MITTY
    Bộ phim là câu chuyện 
thú vị về cuộc đời của 
nhân vật chính Walter 
Mitty, một chàng nhân 
viên văn phòng với những 

mơ mộng không bao giờ 
dứt, tự biến bản thân 
thành kẻ ngơ ngác trong 
chính cuộc đời mình và 
dễ dàng trở thành trò 
cười cho mọi người xung 
quanh. Một con người 

có những ước mơ vĩ đại 
nhưng không thể hoàn 
thành những điều nhỏ 
nhặt nhất trong cuộc sống 
hàng ngày. Phim có sự 
tham gia của Ben Stiller, 
Kristen Wiig…
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PARANORMAL
ACTIVITY: THE 
MARKED ONES
    Là phần thứ 5 của 
loạt phim kinh dị nổi 
tiếng – Paranormal 

Activity. Phần 5 là câu 
chuyện về nhóm các 
bạn trẻ có sở thích quay 
v-blog, ghi hình lại các 
sự kiện xảy ra trong 
cuộc sống hàng ngày. 

Chẳng may một trong 
số họ gặp phải một vết 
cắn kỳ lạ trên cánh tay 
và từ đó các hiện tượng 
siêu nhiên bất thường 
liên tục xảy ra.

03.01.2014
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NGƯỜI HOBBIT 2
    Phần 2 tiếp tục kể 
về cuộc phiêu lưu 
của nhân vật chính 
Bilbo Baggins và 
cuộc hành trình với 
phù thủy Gandalf 
cùng 13 người lùn 
dẫn đầu là Thorin 
Oakenshield. Họ 
mang trên vai một 

nhiệm vụ sử thi 
để đòi lại Lonely 
Moutain và vương 
quốc người lùn đã 
mất của Erebor. Phần 
1 của phim đã thành 
công vang dội trên 
toàn thế giới. Phần 
2 ra mắt tại Bắc Mỹ 
cũng thu về số doanh 
thu khổng lồ.
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WALKING WITH
DINOSAURS
    Bộ phim tái hiện 
lại thời đại của những 
“gã khổng lồ răng sắt” 
với tâm điểm là hành 
trình sống còn của 
chú khủng long bé 

nhỏ có phần khiếm 
khuyết so với đồng 
loại - Patchi. Nhưng 
chính ý chí kiên cường 
không chịu khuất phục 
đã giúp cậu trở nên 
mạnh mẽ hơn bao giờ 
hết trong chuyến hành 

trình bi tráng có một 
không hai trên trái 
đất, vượt qua mọi giới 
hạn để sống, để chiến 
đấu, để bảo vệ giống 
loài, và quan trọng hơn 
hết, là để khẳng định 
chính mình.
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MONKEY KING
    Bộ phim là câu 
chuyện về cuộc đời 
của Tôn Ngộ Không 
trước chuyến tháp tùng 
Đường Tăng đi Ấn Độ 
thỉnh kinh. Ngưu Ma 
Vương vì muốn đưa 
người vợ yêu là Thiết 

Phiến công chúa và con 
trai là Hồng hài nhi lên 
thiên đàng nên đã xúi 
giục Tôn Ngộ Không 
tấn công triều đình. Do 
phạm tội đại náo thiên 
cung nên Tôn Ngộ 
Không bị Phật Tổ Như 
Lai phạt nhốt dưới Ngũ 

Hành Sơn 500 năm cho 
đến khi được Tam Tạng 
giải thoát và theo ông 
đi thỉnh kinh. Phim 
có sự tham gia của các 
ngôi sao châu Á như 
Chân Tử Đan, Châu 
Nhuận Phát, Quách 
Phú Thành…
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TARZAN 3D
    “Tarzan” thêm một 
lần nữa trở lại màn 
ảnh sau vô số tác phẩm 
thành công. Lần này, 
phim được thực hiện 
dưới dạng hoạt hình 3D 
cực đẹp. Phim chuyển 
thể từ bộ tiểu thuyết 
kinh điển cùng tên của 

Edgar Rice Burroughs, 
kể về cậu bé Tarzan mất 
đi cha mẹ trong một vụ 
tai nạn máy bay, sống 
từ nhỏ trong rừng giữa 
bầy khỉ và được chúng 
nuôi dưỡng. Phim sử 
dụng công nghệ motion 
capture (như Avatar), 
sẽ mang đến cho khán 

giả những hình ảnh đẹp 
và chân thực nhất. Phim 
do Reinhard Klooss 
đạo diễn, với sự tham 
gia của các diễn viên 
lồng tiếng Kellan Lutz, 
Jaime Ray Newman, 
Spencer Locke, Robert 
Capron, Mark Deklin, 
Trevor St. John 
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Lịch sử ra đời và phát triển

hải đăng
TỪ NHỮNG ĐỐNG LỬA ĐƯỢC ĐỐT BÊN BỜ BIỂN BÁO 
HIỆU TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM CHO TÀU THUYỀN, ĐẾN 

NHỮNG NGỌN ĐÈN THẮP SÁNG BẰNG BẤC VỚI CÁC LOẠI 
DẦU THỰC VẬT DỄ CHÁY. NGÀY NAY, HẦU HẾT HỆ THỐNG 

HẢI ĐĂNG TRÊN THẾ GIỚI CÓ ĐÈN CHẠY TỰ ĐỘNG SỬ 
DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN.

NGỌC HIỀN
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LỊCH SỬ RA ĐỜI
VÀ PHÁT TRIỂN
    Ngọn hải đăng đầu 
tiên được cho là do 
những người Ai Cập thời 
cổ đại nghĩ ra khi họ đốt 
những đám cháy dọc 
theo các vùng bờ biển 
để cảnh báo tàu thuyền 
về những rạn san hô, 
bờ biển có đá ngầm và 
những mối nguy hiểm 
rình rập ngày đêm trên 
đại dương. Người Ai Cập 
là những người đầu tiên 
xây dựng ngọn hải đăng 
sử dụng ánh sáng để 
hướng dẫn tàu. Vào năm 
283 trước Công nguyên, 
ngọn hải đăng đầu tiên 
đã được người Phoenicia 
xây dựng trên hòn đảo 
Pharos tại Alexandria, Ai 
Cập với nhiệm vụ phát 
tín hiệu thông báo hướng 
dẫn tàu ra vào cảng 
Alexandria. Chiều cao 
ngọn hải đăng này cho 
đến nay vẫn chưa được 

công bố chính xác (có tài 
liệu cho rằng hải đăng 
Alexandria cao khoảng 
từ 120 – 140 mét, có tài 
liệu lại ghi là cao 117 mét, 
tài liệu khác lại ghi cao 
135 mét…) nhưng luôn 
nằm trong danh sách 
một trong những công 
trình nhân tạo cao nhất 
trái đất trong nhiều thế 
kỷ và được các học giả cổ 
đại coi là một trong bảy 
kỳ quan thế giới. 
     Ngọn hải đăng đầu 
tiên trên thế giới sử 
dụng đèn bấc để tạo ra 
nguồn ánh sáng. Tàu 
thuyền có thể thu nhận 
được tín hiệu từ ngọn 
hải đăng này trong vòng 
bán kính một vài dặm. 
Năm 1822, ngọn hải 
đăng ống kính hiện đại 
đầu tiên được phát minh 
bởi một người Pháp tên 
là Augustin Fresnel. 
Nhiều năm sau đó, ông 
đã dày công nghiên cứu 

nhằm tăng cường ánh 
sáng cho ngọn đèn biển 
bằng cách sử dụng hệ 
thống lăng kính. Năm 
1841, lăng kính đầu 
tiên đã được Augustin 
Fresnel thiết kế và lắp 
đặt cho một ngọn hải 
đăng được xây dựng trên 
bờ biển nước Pháp.      
     Chức năng chính của 
hải đăng là cảnh báo cho 
các thủy thủ trên tàu biết 
những vị trí không an 
toàn về luồng lạch để họ 
điều khiển phương tiện 
theo hướng hợp lý, tránh 
xảy ra tai nạn, nhất là khi 
tàu thuyền cập cảng. Hệ 
thống hải đăng phần lớn 
được xây dựng gần khu 
vực bến cảng, ngoài hải 
đảo và các bãi biển. Hoạt 
động của hệ thống đèn 
biển giống như người 
hướng dẫn tàu thuyền 
vào cảng ban đêm hoặc 
trong điều kiện giông bão 
được an toàn. 
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     Trong quá khứ, hải 
đăng ở những xứ sở 
nhiều sương mù thường 
được duy trì hoạt động 
bằng cách đốt lửa lấy ánh 
sáng để báo hiệu cho tàu 
thuyền. Bên cạnh đó, 
những người canh giữ 
hải đăng còn cảnh báo 
tàu thuyền bằng cách sử 
dụng các luồng ánh sáng, 
phát tín hiệu bằng nhạc 
chuông mỗi giờ hoặc bắn 
pháo hiệu. Ngày nay, hầu 
hết hệ thống hải đăng 
đều có đèn chạy tự động 
sử dụng năng lượng điện.
     Lịch sử phát triển hệ 
thống hải đăng còn ghi 
lại rằng những luồng 
ánh sáng phát ra trên 
những ngọn hải đăng 
mỗi tối xuất phát từ một 
đống lửa. Ban ngày, một 
tấm gương được làm 
từ tấm kim loại đánh 
bóng có khả năng hấp 
thụ và phản xạ các tia 
nắng mặt trời để thắp 
sáng ngọn tháp hải đăng. 
Luồng ánh sáng phản xạ 

này mạnh đến mức tàu 
thuyền cách xa 30 dặm 
có thể thu nhận được. 
Chùm ánh sáng của 
những tấm gương này 
còn có khả năng giúp 
thủy thủ trên tàu phát 
hiện tàu của nước ngoài 
xâm phạm vùng lãnh 
hải và những hoạt động 
mang tính chất cướp 
biển để kịp thời có biện 
pháp đối phó. 
     Vào thời trung cổ, 
nhiều công trình hải 
đăng được xây dựng 
dọc theo bờ biển nhằm 
nỗ lực hướng dẫn tàu 
thuyền hành hải một 
cách an toàn. Việc điều 
hành hoạt động của 
những ngọn hải đăng 
đã được các nhà thờ và 
tu viện quan tâm hết 
mực. Ví dụ, ngọn hải 
đăng lâu đời nhất của 
Bồ Đào Nha được xây 
dựng gần một tu viện. 
Hàng đêm, các nhà sư 
thắp sáng ngọn lửa trên 
đỉnh cột đèn và đứng 

canh với hy vọng bảo 
vệ thủy thủ khỏi nguy 
hiểm rình rập. Điều này 
cũng đúng với ngọn hải 
đăng xây dựng trên núi 
St Michael ở Cornwall, 
nước Anh. Tại đây, 
các tu sĩ của tu viện sử 
dụng ánh sáng trong tòa 
tháp cao nhất như một 
phương tiện để hướng 
dẫn khách du lịch biển 
và tàu thuyền. 
     Sự phát triển mạnh 
mẽ của ngành công 
nghiệp thương mại hàng 
hải trong suốt thế kỷ 18 
và 19 đã khiến nhiều 
quốc gia như Anh, Pháp, 
Mỹ chú tâm đến việc xây 
dựng hệ thống hải đăng 
dọc theo bờ biển và gần 
những hải cảng quan 
trọng. Cũng có khi hải 
đăng đóng vai trò báo 
hiệu những sự cố bất 
thường xảy ra trong khu 
vực cảng như cháy nổ, 
nạn cướp hàng hóa trên 
tàu và mức độ an toàn 
của tàu thuyền…

 Hải đăng Portland Head Light - Hoa Kỳ.



HẢI ĐĂNG

02 - 2014 | biển | 117

KỲ TÍCH TRONG
XÂY DỰNG 
     Việc xây dựng những 
ngọn hải đăng bên 
bờ biển là việc làm vô 
cùng khó khăn. Các 
công trình xây dựng 
này thường gặp phải 
những trở ngại dường 
như không thể vượt qua. 
Ngọn hải đăng đầu tiên 
ở Mỹ là ngọn hải đăng 
Boston được xây dựng 
trên đảo Brewser trong 
khu vực cảng Boston. 
Ngọn hải đăng này lần 
đầu tiên được thắp sáng 
vào năm 1716, nhưng sau 
đó, nó đã bị phá hủy do 
chiến tranh.           
     Nước Anh được coi 
là quê hương đầu tiên 
cho ra đời những ngọn 
hải đăng nằm cách xa bờ 
biển. Vào thế kỷ XVII, 
cảng Plymouth có vai 
trò cực kỳ quan trọng 
đối với nước Anh. Tuy 
nhiên, những cuộc hành 
trình của tàu thuyền đến 

cảng Plymouth thời đó 
được cho là hết sức nguy 
hiểm. Những rạn san hô 
dưới đáy biển được tự 
nhiên sắp đặt như một 
hàng rào dọc bờ biển 
Plymouth khiến cho tàu 
thuyền ra, vào cảng gặp 
nhiều trở ngại. 
     Sau khi mất cả 2 con 
tàu của mình ở dải đá 
ngầm Eddystone đầy 
nguy hiểm, gần bến cảng 
Plymouth, Henry Win-
stanley - một kiến trúc 
sư kiêm kỹ sư nổi tiếng 
người Anh cảm thấy cần 
phải chế tạo một ngọn 
hải đăng để bảo vệ tàu 
thuyền của ông cũng như 
của những người khác 
qua lại vùng biển này. 
Ông Winstanley đã dày 
công nghiên cứu và thiết 
kế ngọn hải đăng Ed-
dystone đầu tiên vào đầu 
những năm 1700. Công 
trình này được thiết kế 
hoàn toàn bằng gỗ, chịu 
được sự xâm lấn của 

nước biển. Henry Win-
stanley tự hào nói với thế 
giới rằng ông ước có thể 
“ở trong ngọn hải đăng 
vào thời điểm xảy ra cơn 
bão lớn nhất lịch sử”, 
nhằm chứng minh cho 
nhân loại thấy sự trường 
tồn của công trình 
nghiên cứu này trước 
sóng gió của đại dương.
     Tuy nhiên, Winstan-
ley không hay biết lời 
cầu nguyện của ông đã 
sớm được linh ứng. Vào 
đêm 26/11/1703, một 
trong những cơn bão 
có sức mạnh hủy diệt 
nhất đối với Vương quốc 
Anh xuất hiện, làm rung 
chuyển các dải đá ngầm 
và gây ra những thiệt hại 
khôn lường. Buổi sáng 
hôm sau, khi bầu trời 
trở nên quang đãng thì 
ngọn hải đăng vĩ đại của 
Winstanley đã biến mất. 
Henry Wimstanley cũng 
vĩnh viễn ra đi cùng sản 
phẩm sáng tạo của mình. 

 Hải đăng Louisbourg - Canada.
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     Sáu năm sau cơn 
cuồng phong của biển 
cả, một ngọn hải đăng 
bằng gỗ khác lại được 
xây dựng để thay thế Ed-
dystone. Ngọn hải đăng 
này có kết cấu vững chắc 
hơn Eddystone và thực 
sự đã chống chọi được 
với gió bão trong hơn 45 
năm cho đến khi nó bị 
phá hủy bởi hỏa hoạn. 
Sau đó, dựa trên cấu trúc 
của ngọn hải đăng vừa bị 
thiêu rụi, những người 
quan tâm đến vai trò, tác 
dụng của ngọn hải đăng 
đã cho đầu tư xây dựng 
lại hải đăng một lần nữa. 
     Trong số những 
chuyên gia có công xây 
dựng ngọn hải đăng Ed-
dystone phải kể đến John 
Smeaton. Ông được xem 
là cha đẻ của các công 
trình dân dụng tại Anh 
lúc bấy giờ. Nhóm của 
ông đã thiết kế và xây 
dựng ngọn hải đăng sau 
cùng cao tới 37 mét bằng 
cách sử dụng kỹ thuật 
khớp nối để gắn kết 1493 

khối đá granite với nhau, 
nhằm tăng cường thêm 
sức mạnh và hỗ trợ ngọn 
hải đăng trước sóng dữ. 
Ông cũng là người phát 
minh ra loại xi măng có 
thời gian làm khô ít nhất 
để gia cố cấu trúc của 
ngọn hải đăng. 
     Ngọn hải đăng mới 
này chính thức đi vào 
hoạt động tháng 10 năm 
1759 và tồn tại gần một 
thế kỷ (hơn 90 năm) cho 
đến khi các vết nứt trong 
đá xuất hiện do sóng 
biển dữ dội liên tục trong 
nhiều năm làm xói mòn 
cấu trúc. Nửa phần trên 
của ngọn hải đăng đã 
được gỡ bỏ, các nhà thiết 
kế chỉ giữ lại phần thân 
phía dưới ngọn hải đăng, 
nó được coi như phần 
chân móng của một công 
trình xây dựng mới.
     Năm 1882, James 
Douglass một lần nữa 
đưa ra quyết định xây 
dựng lại hải đăng Eddys-
tone bằng cách sử dụng 
các khối đá lớn hơn. Với 

kết cấu bằng đá và được 
gia cố chắc chắn bởi các 
loại vật liệu tiên tiến, 
cho đến nay, ngọn hải 
đăng Eddystone này vẫn 
còn vững chắc và tiếp 
tục được thắp sáng, chỉ 
lối cho các phương tiện 
hành hải trên đại dương 
được an toàn, bất chấp 
những cơn cuồng nộ của 
biển cả và thử thách của 
thời gian..
     Tận dụng thành công 
của công trình hải đăng 
Eddystone, một người 
Scotland có tên là Robert 
Stevenson (ông nội của 
nhà văn Robert Louis 
Stevenson) quyết định 
bước một bước xa hơn 
trong kỹ thuật xây dựng 
các công trình ở biển. 
Ông đã đề xuất xây dựng 
một ngọn hải đăng trên 
vùng biển khét tiếng nhất 
về những mối hiểm nguy 
của Scotland - Bell Rock. 
Vị trí xây dựng ngọn hải 
đăng được chọn cách xa 
bờ biển 11 dặm và ở độ 
sâu gần 5 mét nước.
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     Cũng giống như với 
Smeaton, tất cả mọi 
người đều cho rằng Dou-
glass không thể xây dựng 
các cấu trúc trên khu vực 
Bell Rock. Thế nhưng, 
Douglass vẫn tin tưởng 
vào khả năng của mình. 
Ông cho xây dựng một 
doanh trại kiểu nhà sàn 
trên vùng biển nơi ông 
và nhóm của ông có thể 
ở lại trong quá trình xây 
dựng ngọn hải đăng. Khu 
nhà sàn này cũng trở 
thành nơi tập kết nguyên 
vật liệu xây dựng.              
     Công việc xây dựng 
hải đăng trên khu vực 
Bell Rock tốn rất nhiều 
thời gian bởi thủy triều 
cao bao phủ khu vực xây 
dựng hầu như suốt ngày 
đêm, chỉ có hai giờ thủy 
triều rút xuống cho phép 
triển khai công việc mỗi 
ngày. Với sự kiên trì và 
cố gắng phi thường, vào 
tháng 2 năm 1811, tại 
Bell Rock, lần đầu tiên 
một ngọn hải đăng được 
thắp sáng, đảm bảo an 
toàn cho tàu thuyền, như 
một minh chứng cho sự 
khéo léo và tinh thần bất 
khuất của con người.

     Sau thành công của 
Scotland, Nhật Bản tiếp 
cận công nghệ và sự 
thành công của người 
Scotland để ứng dụng 
vào việc xây dựng hệ 
thống hải đăng trên 
quốc đảo này. Một người 
Scotland tên là Richard 
Henry Brunton chấp 
nhận những yêu cầu 
khắt khe của người Nhật 
quyết tâm thực hiện việc 
xây dựng 50 ngọn hải 
đăng cho Nhật Bản trong 
vòng 8 năm.
     Trong nhiều thế kỷ 
qua, việc cho ra đời 
những loại vật liệu xây 
dựng có nhiều tính ưu 
việt và sự tiến bộ liên 
tục của công nghệ đã 
làm cho việc xây dựng 
và bảo vệ những ngọn 
hải đăng trở nên dễ dàng 
hơn. Một ví dụ là ngọn 
hải đăng Cape Hatteras ở 
Bắc Carolina.
     Trong cuối thế kỷ 20, 
một đội ngũ kỹ sư đã bắt 
đầu loại bỏ hơn 800 tấn 
vật liệu xây dựng cũ của 
ngọn hải đăng Cape Hat-
teras để thay thế bằng 
một kết cấu mới hoàn 
toàn bằng thép và có 

sự hỗ trợ bởi kính thủy 
lực. Phần chân đế của 
ngọn hải đăng được gia 
cố thêm bằng những vật 
liệu chịu được độ mặn 
của nước biển và đặt trên 
một hệ thống con lăn 
để nó có thể dễ dàng di 
chuyển đến vị trí mới, 
nếu cần.                             
     Rõ ràng, trải qua 
nhiều thế kỷ hình thành 
và phát triển, những 
ngọn hải đăng đã chứng 
tỏ được vai trò, ý nghĩa 
và sự bền vững của 
chúng. Ngày nay, chúng 
ta phải hàm ơn các bậc 
tiền nhân đã xây nên 
những ngọn hải đăng - 
những công trình có ý 
nghĩa to lớn trong lĩnh 
vực an toàn hàng hải 
trong quá khứ, ở hiện 
tại và cả trong tương 
lai. Chúng ta cùng hy 
vọng rằng, sẽ ngày càng 
có thêm nhiều ngọn hải 
đăng được xây dựng và 
đi vào hoạt động, đem 
đến sự bình yên, an toàn 
cho tàu thuyền qua lại ở 
khắp các vùng biển trên 
thế giới, góp phần phát 
triển mạnh kinh tế biển 
và giao thương quốc tế 

 Hải đăng Cape Trafalgar - Tây Ban Nha.
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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 – Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 8 38996874  (+84) 8 38406285  (84) 8 38991052

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



Địa chỉ: Quốc lộ 51, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061. 3832134 | Fax: 061. 3832135 | E-mail: cangvudongnai@hcm.vnn.vn

Chúc mừng năm mới  2014





Địa chỉ: Số 10/9A Lạc Long Quân, P. 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
Email: hanghaisaomai2000@yahoo.com, Website: http://hanghaisaomai.com

Tel: (+64) 353 26 25 | Fax: (+64) 385 90 22

CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI SAO MAI

Đóng mới phương tiện thủy.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển 
| Dịch vụ môi giới hàng hải | Dịch vụ cung ứng tàu biển 
| Dịch vụ kiểm đếm hàng hoá | Bốc xếp hành lý, hàng 
hoá đường bộ, đường thuỷ | Dịch vụ khai thuê hải quan 
| Khảo sát và thanh thải các chướng ngại vật trên luồng 
hàng hải | Dịch vụ trục vớt tàu biển, xà lan, phao neo tàu, 
phao tín hiệu | Dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, xà lan, ca nô 
| Đóng mới tàu thuyền, cấu kiện nổi | Các hoạt động 
phụ trợ cho hàng hải | Thi công nạo vét luồng lạch | Lắp 
đặt hệ thống phao neo tàu, phao, đèn tín hiệu hàng hải 
| Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng | Xây dựng các 
công trình hàng hải, xây dựng cầu cảng, xây dựng công 
trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi | Mua bán vật tư, 
thiết bị nghành hàng hải; Mua bán xích neo, dây cáp, 
dây nilon | Mua bán sắt, thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu 
thuyền cũ làm phế liệu, phế liệu kim loại màu | Cho thuê 
văn phòng | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | Tư vấn đầu tư.

Chúc mừng năm mới

2014



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

The Fifth Zone Maritime Pilotage Single - Member Limited Liability Company

Add: 512/A3-4 KDC An Thới, Cách Mạng Tháng Tám, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Tel: +84 (0710) 3885955 | Fax: +84 (0710) 3881800

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ 
Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào 
cảng, di chuyển trong các cảng trong vùng 
hoa tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu 
được giao | Hỗ trợ, lai dắt tàu biển ra vào cảng 
| Dịch vụ đại lý tàu biển | Cho thuê văn phòng.

2014Happy new year



Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa
do Công ty thi công, hoàn thành năm 2009

Hải đăng Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa
do Công ty thi công, hoàn thành năm 2012

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng các công trình phục vụ công tác vận 
hành hệ thống báo hiệu đèn biển và hệ thống báo hiệu hàng hải luồng 
tàu biển | Thiết kế xây dựng các công trình cảng, đường thuỷ | Sửa chữa, 
xây dựng các công trình dân dụng | Xây dựng, sửa chữa, bảo dưỡng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải | Dịch vụ bốc dỡ hàng 
hoá | Xây dựng và kinh doanh dịch vụ cảng biển | Thực hiện các nhiệm 
vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

Add: Tầng 5, số 10 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
Tel: (064) 3532.965 | Fax: (064) 3532.969 | Email: mcc@vms-south.vn

Công trình cải tạo kè Trạm mũi Đèn Đỏ
do Công ty thi công, hoàn thành năm 2013

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI MIỀN NAM



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong vùng Hoa tiêu hàng hải 
thuộc 2 tỉnh khánh Hòa - Ninh Thuận | Đại lý tàu biển và dịch vụ 
hàng hải | Kinh doanh dịch vụ tàu lai |  Cho thuê phương tiện và tài 
sản | Kinh doanh vận chuyển hành khách đường bộ, đường thuỷ.

- Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực VIII - được thành lập theo 
Quyết định số 1551/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 và chuyển đổi 
thành Công ty TNHH MTV hoa tiêu hàng hải khu vực VIII theo 
Quyết định số 1768/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải.

- Được chuyển về làm đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 
2399/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC:
Ông Hoàng Minh Sỹ - Thuyền trưởng - Hoa tiêu Hàng hải ngoại hạng

Với đội ngũ Hoa tiêu chuyên nghiệp, có bằng 
cấp quốc gia và đã được tập huấn thường 
xuyên trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm, 
tận tâm phục vụ luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ 
Hoa tiêu Hàng hải với chất lượng phục vụ tốt nhất.

Địa chỉ: Số 03 Trần Phú - Cầu Đá - P. Vĩnh Nguyên - TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Tel: : (058) 3 591361 - 3 591076 | Fax: (058) 3 591362 | Email: cty-hoatieukv8@vnn.vn

Tàu chuyển tải dầu tại khu vực vịnh Vân Phong

CBCNV Công ty Hoa tiêu hàng hải KV VIII

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

THE EIGHTH ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE - MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Hoa tiêu dẫn tàu Queen Mary II - một trong 3 tàu khách 
lớn nhất thế giới vào Cảng Nha Trang

Chúc mừng năm mới

2014



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

THE NINTH ZONE  MARITIME PILOTAGE SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung cấp dịch vụ dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo 
đậu tàu chuyển tải thuộc khu vực dầu khí trong vùng biển 
Việt nam | Dịch vụ đào tạo hoa tiêu và cung ứng lao động 
| Dịch vụ lai dắt tàu biển | Dịch vụ đại lý và môi giới hàng 
hải | Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; kinh 
doanh dịch vụ lữ hành nội địa | Cho thuê phương tiện vận 
tải đường bộ, đường thủy | Cho thuê văn phòng; cho thuê 
máy móc, thiết bị văn phòng; kinh doanh bất động sản.

Công ty Hoa tiêu hàng hải KV IX được thành lập theo Quyết 
định số 1552/QĐ-BGTVT, ngày 02/6/2008 và được chuyển 
đổi thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV IX theo 
Quyết định số 1769/QĐ-BGTVT, ngàu 25/6/2010 của Bộ GTVT.
Được chuyển về làm đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 
2399/QĐ-BGTVT, ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Add: 154 Ha Long Street, Ward 2, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam
Tel: +84 64 3527 116 – 3527 117 | Fax: +84 64 3527 111 | Email: offshore@pilotco9.com.vn

2014Happy new year





Hải đăng Tiên Nữ - quần đảo Trường Sa

Giám đốc Nguyễn Duy Hiết Hải đăng Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa Tàu Hải Đăng 05 thực hiện nhiệm vụ tiếp tế, kiểm tra hệ 
thống báo hiệu đèn biển tại khu vực quần đảo Trường Sa

Chúc mừng năm mới  2014
Add: Lầu 7, số 10 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Tel: 064.3512.092 | Fax: 064.3512.093

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển | 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 | Xây dựng, quản lý, 
vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải: AIS, VTS, DGPS... | 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 | Vận tải biển; 
Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá; 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 | Cho 
thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thuỷ, cho thuê container | 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.

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo thực hiện 
nhiệm vụ quản lý, vận hành các trạm đèn biển trên khu vực quần đảo 
Trường Sa và DK1, hỗ trợ tàu thuyền hành hải an toàn qua khu vực 
quần đảo Trường Sa, đồng thời còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó 
là khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta trên khu vực quần đảo.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI BIỂN ĐÔNG VÀ HẢI ĐẢO



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

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

2014

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


