
Số 14 - tháng 04, 2014 Tạp chí của Tổng công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

www.vms-south.vn

Âm vang mãi
bản hùng ca

Ngọn hải đăng

sáng mãi

Giấc mơ
Cayman

biển - số 14 - thá
ng 04/2014

G
iá

: 38.000 V
N

Đ

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

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

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

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation

 Số 10, đường 3/2, phường 8, 

TP.  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 +84.064.3854457

 +84.064.3858312

 office@vms-south.vn

 www.vms-south.vn

ANH HÙNG LAO ĐỘNG
trong thời kỳ đổi mới

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

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

Hoa tiêu hàng hải



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển | Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng 
tàu biển | Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng 
nước cảng biển và luồng hàng hải | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu | Lập qui hoạch, quản lý đầu tư phát 
triển, quản lý vận hành hệ thống đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, 
bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo 
hiệu hàng hải luồng tàu biển | Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

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

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

Add: 60 Lê Hồng Phong – Phường Trà An – Quận Bình Thủy – Thành phố Cần Thơ
Tel: (0710) 3.888.755 - (0710) 3.888.595 | Fax: (0710) 3.888.797

Hải đăng Đông Dương - Phú Quốc - Kiên Giang

Hải đăng Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang Tập thể Cán bộ, Thuyền viên Công ty Hải đăng Hòn Khoai - Cà Mau



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ: Đóng tàu và cấu kiện nổi: Đóng tàu, đóng mới các phao báo hiệu 
hàng hải | đóng thuyền, đóng xuồng thể thao và giải trí | Sửa chữa và bảo dưỡng các 
phương tiện thủy | Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công 
nghệ khác | Bốc xếp hàng hóa | Kho bãi và lưu trữ hàng hóa | Giáo dục nghề nghiệp | Dịch 
vụ giao nhận hàng hóa | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Dịch vụ kỹ 
thuật ngầm dưới nước (thay, thả phao báo hiệu hàng hải) | Thiết kế phao báo hiệu hàng hải.

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HÀNG HẢI MIỀN BẮC
Add: 22B/215 Lê Lai - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 031.3768134| Fax: 031.3759675

Giám đốc
Trần Quốc Sơn



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



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

THE SEVENTH ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE - MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

Dịch vụ dẫn dắt tàu biển trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc tỉnh Bình Định 
và Phú Yên | Dịch vụ lai dắt hỗ trợ tàu biển | Dịch vụ cho thuê và mua bán tàu lai 
| Dịch vụ cung ứng tàu biển | Dịch vụ đại lý hàng hải | Dịch vụ cho thuê văn phòng.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Giám đốc Lê Văn Xếp Hoa tiêu lên tàu làm nhiệm vụ Hoa tiêu đang điều động cho 
tàu quay trở

Hoa tiêu dẫn tàu hành trình 
trên luồng

Add: Số 01 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: +84 (56) 3894888 - 3894788 | Fax: +84 (56) 3893077

Email: hoatieuquinhon.kv7@gmail.com



Trưởng Ban biên tập
ThS. Phạm Quốc Súy

Phó Trưởng Ban biên tập
KS. Nguyễn Thị Thu An
ThS. Quách Đình Hùng

KS. Trần Đức Thi
TS. Phạm Tuấn Anh

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

Ủy viên Ban biên tập
KS. Dương Thế Nam, ThS. Nguyễn Xuân Long,

KS. Vũ Danh Lam, KS. Mai Văn Liêm,
KS. Trần Minh Thuận, KS. Nguyễn Đức Tiến,

KS. Phạm Thị Diệu Hương, KS. Đào Duy Hiển,
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!
         Cứ mỗi dịp tháng 4 về, cả nước lại rộn ràng đón chào kỷ niệm Ngày Giải 
phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 39 năm qua, đại thắng mùa 
xuân năm 1975 vẫn vẹn nguyên giá trị, là bản anh hùng ca ngân vang mãi trong 
trái tim mọi người dân Việt Nam. 
         Để hai miền thống nhất, non sông quy về một mối, đã có biết bao thế hệ 
chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu và nước mắt của ông cha 
đã nhuộm thắm mảnh đất hình chữ S cho ngày nay khắp nơi thanh bình, Bắc 
Nam đổi mới, lớp lớp cháu con được sống, được tự do và mưu cầu hạnh phúc. 
        Chúng ta kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tưởng nhớ và tri 
ân những tấm gương anh hùng liệt sĩ cũng chính là lúc chúng ta kiểm điểm lại 
bản thân, trau dồi đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ, dựng xây quê hương Việt Nam ngày 
càng phát triển, đẹp tươi, vươn lên trở thành quốc gia giàu từ biển, mạnh lên từ 
biển, xứng đáng với truyền thống yêu nước tự ngàn đời của dân tộc. 
        Tạp chí Biển xin gửi đến bạn đọc những bài viết, hình ảnh về ngày 30/4 
lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay. Ngoài ra, Tạp chí 
cũng không quên mang lại những phút giây thư giãn thú vị cho độc giả với 
những chuyên mục phong phú về thể thao, giải trí, du lịch, ẩm thực, khám phá 
đại dương… 
         Chúc bạn đọc Tạp chí Biển luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng, 
nhiệt huyết để tiếp tục lao động, học tập và phấn đấu, hoàn thành các mục 
tiêu của năm 2014.
         Trân trọng!

Lời tòa soạn

Số 14 - tháng 04, 2014 Tạp chí của Tổng công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

www.vms-south.vn

Ảnh bìa: Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long

Trưởng Ban biên tập

Tổng Giám đốc
ThS. Phạm Quốc Súy



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

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

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

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

kiểm tra hệ thống đèn biển

Hải đăng Aval - Cần Giờ

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

Hải đăng Kê Gà - Bình Thuận
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Âm vang mãi 
bản hùng ca

THS. NGUYỄN THANH HOÀNG
Niềm vui giải phóng quân.



TIN TỨC & SỰ KIỆN
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Trong lịch sử đấu 
tranh chống 
ngoại xâm, 
giành độc lập 

dân tộc, Đại thắng mùa 
Xuân 1975 mà đỉnh cao 
là Chiến dịch Hồ Chí 
Minh đã kết thúc thắng 
lợi cuộc kháng chiến giải 
phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước, một lần 
nữa khẳng định sức 
mạnh vô địch của khối 
đại đoàn kết dân tộc. Sức 
mạnh đó có cội nguồn từ 
tinh thần yêu nước, ý chí 
độc lập, tự chủ của dân 
tộc ta trải qua mấy ngàn 
năm lịch sử, như Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã 
nói: “…mỗi khi Tổ quốc 
bị xâm lăng, thì tinh 
thần ấy lại sôi nổi, nó kết 

thành một làn sóng vô 
cùng mạnh mẽ, to lớn, 
nó lướt qua mọi sự nguy 
hiểm, khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cả lũ bán nước 
và lũ cướp nước”. Sức 
mạnh đại đoàn kết dân 
tộc thực sự nhân lên gấp 
bội khi được soi sáng bởi 
chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh, 
sự lãnh đạo của Đảng 
Cộng sản Việt Nam - hạt 
nhân của khối đại đoàn 
kết dân tộc.
     Đại thắng mùa Xuân 
1975 là một trong những 
chiến công hiển hách 
nhất của dân tộc Việt 
Nam trong thời đại Hồ 
Chí Minh. Mốc son lịch 
sử này là sự tiếp nối 
truyền thống những 

chiến công bất diệt như 
Chi Lăng, Bạch Đằng, 
Đống Đa… đến Điện 
Biên Phủ gắn liền với tên 
tuổi của những bậc anh 
hùng như Lý Thường 
Kiệt, Trần Hưng Đạo, 
Nguyễn Trãi, Phan Đình 
Phùng, Trương Định, Hồ 
Chí Minh, Võ Nguyên 
Giáp… Sau 55 ngày 
đêm tiến công thần tốc, 
quân và dân ta đã đập 
tan bộ máy chiến tranh 
khổng lồ của quân ngụy 
đông đến hơn 1.350.000 
người, xóa bỏ toàn bộ 
bộ máy ngụy quân, ngụy 
quyền, quét sạch chế độ 
thực dân kiểu mới của 
đế quốc Mỹ, giải phóng 
miền Nam, thống nhất 
đất nước. 

Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30/4.



12 | biển | 04 - 2014

     Chiến thắng lịch sử 
30/4/1975 đã kết thúc cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. Trí tuệ Việt 
Nam đã thắng, tư tưởng 
Hồ Chí Minh, đường lối 
lãnh đạo, chỉ đạo kháng 
chiến của Đảng ta đã 
thắng. Thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ đã 
khẳng định sức mạnh của 
bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam 
và chân lý: “Không có gì 
quý hơn độc lập tự do”. 
Nhớ đến Đại thắng mùa 
Xuân 1975, chúng ta không 
thể nào quên những năm 
tháng kháng chiến đầy 
gian khổ “nằm gai, nếm 
mật” nhưng đầy hào hùng 
của dân tộc. Đó là những 

ngày “vui sao cả nước lên 
đường”, cái thời xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước, 
lòng tràn đầy phơi phới 
tương lai. Đấy là những 
tháng mà con người có thể 
vì “cái ta chung” mà sẵn 
sàng quên đi “cái tôi riêng”, 
con tim của một người hòa 
nhịp đập cùng triệu triệu 
con tim của đồng bào, 
đồng chí với tinh thần “tất 
cả vì miền Nam ruột thịt”, 
“tất cả vì tiền tuyến”. Trong 
các ngả đường trường 
chinh của cuộc chiến 
tranh cứu nước vĩ đại, biết 
bao anh hùng liệt sĩ đã anh 
dũng ngã xuống. Máu của 
các anh hùng liệt sĩ đã đổ 
cho đất nước nở hoa độc 

lập, kết quả tự do.
Chúng ta đang sống lại 
bầu không khí hào hùng 
của những ngày tháng 
4/1975 lịch sử. 39 năm trôi 
qua, nhưng không khí náo 
nức của những ngày “Bắc 
Nam sum họp một nhà” 
vẫn còn vẹn nguyên trong 
ký ức của mỗi người dân 
Việt Nam, câu hát “Như có 
Bác Hồ trong ngày vui đại 
thắng” vẫn mãi vang lên ở 
khắp mọi nơi. 
     Cuộc Tổng tiến công 
thần tốc mùa xuân năm 
1975 như một điều kỳ diệu, 
niềm tự hào và nguồn cảm 
hứng lớn lao, bất tận của 
các thế hệ người Việt Nam. 
Không có gì lạ bởi đó là 

Nụ cười nữ tự vệ súng cao xạ.
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trang sử đặc sắc, hiếm có 
trong lịch sử chiến tranh 
của Việt Nam và thế giới.
39 năm qua, tinh thần của 
Đại thắng mùa Xuân đã 
quy tụ lòng dân và tiếp 
thêm sức mạnh thúc đẩy 
sự nghiệp đổi mới, tạo ra 
động lực to lớn đưa đất 
nước đi đến phồn vinh, 
giàu đẹp. Càng tự hào với 
những chiến công chói lọi 
bao nhiêu, chúng ta càng 
phải tỉnh táo bấy nhiêu 
trong hội nhập, để kịp 
thời điều chỉnh và thích 
ứng với những biến động 
trong bối cảnh thế giới 
có nhiều thay đổi chưa 
thể lường hết được. Lắng 
nghe ý kiến nguyện vọng 
của dân, gắn bó với dân 
và luôn biết kiểm chứng 

qua thực tiễn thì bao giờ 
chúng ta cũng giành được 
thắng lợi. Và, không một 
thế lực thù địch nào có 
thể thực hiện được âm 
mưu “diễn biến hòa bình” 
trước sức mạnh của khối 
đại đoàn kết toàn dân 
tộc, vì đó chính là lòng 
dân - sức mạnh nội lực 
của quần chúng nhân dân. 
Đấy cũng chính là bài 
học về bản lĩnh và trí tuệ 
của Đảng, biết khơi dậy ý 
chí quyết tâm và niềm tin 
vững chắc vào nhân dân, 
góp phần làm nên những 
thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử.
     Kỷ niệm 30/4 năm nay 
là dịp để mỗi người dân 
“Con Lạc cháu Hồng” đất 
Việt ôn lại những năm 

tháng hào hùng của dân 
tộc, là dịp để mỗi người và 
mọi người, mỗi cơ quan, 
đơn vị và địa phương… 
ôn lại những trang sử hào 
hùng của dân tộc, nhìn lại 
chặng đường xây dựng và 
phát triển đất nước, đồng 
thời phát huy Đại thắng 
mùa Xuân 1975, mỗi cán 
bộ, đảng viên và nhân dân 
với tinh thần năng động, 
sáng tạo, sẽ biến những 
ước mơ trở thành hiện 
thực, tiến lên tiếp tục đổi 
mới, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, giành những 
thắng lợi mới, phát triển 
với nhịp độ nhanh và 
bền vững, đưa quê hương 
ngày càng giàu mạnh, văn 
minh và hiện đại 

Lính xe tăng.
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Theo thông tin 
từ Văn phòng 
Ủy ban ATGT 
QG, trong 3 

tháng đầu năm 2014, 
toàn quốc xảy ra 6.582 
vụ tai nạn giao thông 
(TNGT), làm chết 2.427 
người, làm bị thương 
6.462 người. So với cùng 
kỳ năm 2013 giảm 1.046 
vụ (-13,71%), giảm 151 
người chết (-5,86%), giảm 
1.366 người bị thương 
(-17,45%). 
     Cụ thể, về tai nạn 
giao thông đường bộ từ 
ít nghiêm trọng trở lên 
xảy ra 2.674 vụ, làm chết 
2.374 người, bị thương 
1.749 người. So với cùng 
kỳ năm 2013 giảm 90 vụ 
(-3,26%), giảm 151 người 
chết (-5,98%), giảm 50 
người bị thương (-2,78%).
     Tai nạn giao thông 
đường sắt xảy ra 41 vụ, 
làm chết 38 người, bị 
thương 12 người. So với 

cùng kỳ năm 2013 giảm 
1 vụ (-2,38%), giảm 4 
người chết (-9,52%), tăng 
2 người bị thương (20%); 
Tai nạn giao thông 
đường thuỷ xảy ra 17 vụ, 
làm chết 15 người, bị 
thương 1 người. Trong 
3 tháng cũng xảy ra 7 
vụ tai nạn hàng hải, 
không có người chết và 
bị thương.
     Ủy ban ATGT QG 
cũng cho biết, 3 tháng 
đầu năm 2014, về công 
tác đăng ký phương tiện 
giao thông cơ giới đường 
bộ, lực lượng CSGT 
toàn quốc đăng ký mới 
39.213 xe ô tô; 629.494 
xe mô tô. Nâng tổng số 
phương tiện đang quản 
lý là: 2.186.963 xe ô tô và 
39.272.585 xe mô tô.
     Về công tác tuần tra 
kiểm soát, xử lý vi phạm 
TTATGT, lực lượng 
CSGT toàn quốc đã 
kiểm tra, lập biên bản 

998.482 trường hợp vi 
phạm TTATGT đường 
bộ; phạt tiền 577,38 tỷ 
đồng; tạm giữ 6.317 xe ô 
tô và 114.976 mô tô; tước 
77.441 giấy phép lái xe.
     Cảnh sát đường thủy 
các địa phương cũng 
đã kiểm tra, lập biên 
bản xử lý 67.151 trường 
hợp vi phạm TTATGT 
đường thuỷ, phạt tiền 
35,9 tỷ đồng.
     Ủy ban ATGT QG 
cũng cho biết, riêng 
tháng 3/2014 (tính từ 
ngày 16/02/2014 đến 
15/3/2014), toàn quốc 
xảy ra 1.750 vụ, làm 
chết 609 người, làm bị 
thương 1.721 người. So 
với cùng kỳ năm 2013 
giảm 205 vụ (-10,49%), 
giảm 44 người chết 
(-6,74%), giảm 309 người 
bị thương (-15,22%). 
Trong đó: TNGT đường 
bộ từ ít nghiêm trọng 
trở lên xảy ra 676 vụ, 

làm chết 601 người, bị 
thương 434 người. So 
với cùng kỳ năm 2013 
giảm 43 vụ (-5,98%), 
giảm 41 người chết 
(-6,39%), giảm 74 người 
bị thương (-14,57%).
     Tai nạn giao thông 
đường sắt xảy ra 8 vụ, 
làm chết 6 người, bị 
thương 2 người; Tai nạn 
giao thông đường thuỷ 
xảy ra 3 vụ, làm chết 2 
người, không có người bị 
thương; Xảy ra 3 vụ tai 
nạn hàng hải, không có 
người chết và bị thương.
Như vậy trong quý I, tình 
hình TNGT đã có những 
chuyển biến tích cực, 
giảm trên cả 3 tiêu chí: 
số vụ, số người chết và 
bị thương cũng như mức 
độ nghiêm trọng của các 
vụ tai nạn. Đây chính là 
bước khởi đầu thuận lợi 
cho ngành GTVT tiến tới 
thực hiện thắng lợi năm 
ATGT 2014 

QUÝ I NĂM 2014
TNGT giảm cả 3 tiêu chíH.A
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Ngày 10/4, được 
sự đồng ý của 
Tỉnh ủy Bà 
Rịa – Vũng 

Tàu, Đảng ủy Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam 
(BĐATHHMN) tổ chức 
Hội nghị công bố quyết 
định chuẩn y Bí thư 
Đảng ủy Tổng công ty 
BĐATHHMN nhiệm 
kỳ 2010 – 2015, thay thế 
Bí thư Phạm Đình Vận 
về nghỉ hưu theo chế độ 
Nhà nước. Đến dự có 
đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – 
Vũng Tàu.
     Phát biểu tại Hội 
nghị, đồng chí Nguyễn 
Hồng Lĩnh đánh giá cao 

quá trình hoạt động và 
những thành tích đạt 
được của Đảng bộ Tổng 
công ty BĐATHHMN, 
trong đó có sự đóng góp 
không nhỏ của nguyên Bí 
thư Đảng ủy Phạm Đình 
Vận, người đã gắn bó với 
BĐATHHMN suốt 30 
năm qua. Đồng chí giao 
nhiệm vụ và tin tưởng Bí 
thư mới Phạm Quốc Súy 
sẽ phát huy được những 
thành quả của Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh, 
tiếp tục nâng cao chất 
lượng đảng viên, đội ngũ 
kế thừa, tạo nên một 
tập thể đoàn kết, thống 
nhất, hoàn thành thắng 
lợi mọi nhiệm vụ đặt ra 
trong thời kỳ mới.
     Bí thư Phạm Quốc 
Súy cảm ơn Đảng ủy 

Tổng công ty, đặc biệt là 
Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã tín nhiệm, giao 
trọng trách lãnh đạo 
Đảng bộ Tổng công ty 
BĐATHHMN cho đồng 
chí, đồng thời, hứa trên 
cương vị mới sẽ đề ra 
chương trình hành động 
cụ thể, cùng với Đảng 
ủy Tổng công ty chỉ đạo, 
lãnh đạo tập thể cán bộ, 
đảng viên quán triệt mọi 
Nghị quyết của Đảng, 
của Tỉnh ủy, học tập và 
làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ 
Đảng và Nhà nước giao, 
tiến tới thực hiện tốt Đại 
hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2015 – 2020.
     Nguyên Bí thư Phạm 
Đình Vận cũng hy vọng 

trong thời gian tới, 
với vai trò mũi nhọn 
của ngành hàng hải 
nói chung và lĩnh vực 
BĐATHH nói riêng trong 
nền kinh tế quốc dân, 
Tỉnh ủy sẽ tiếp tục quan 
tâm chỉ đạo Đảng ủy 
Tổng công ty và xem xét, 
cơ cấu một Ủy viên trong 
BCH Đảng bộ Tỉnh để 
Đảng ủy Tổng công ty có 
điều kiện lĩnh hội nhanh 
và sâu sắc hơn các Nghị 
quyết của Trung ương 
và địa phương, từ đó 
xây dựng kế hoạch hành 
động hiệu quả, thiết 
thực, đưa Đảng bộ Tổng 
công ty ngày càng phát 
triển hơn nữa, góp phần 
vào sự trong sạch, vững 
mạnh toàn diện của Tỉnh 
ủy Bà Rịa – Vũng Tàu 

Công bố quyết định chuẩn y
Bí thư Đảng ủy VMS-SouthPHẠM HOÀNG

Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy 
viên dự khuyết TW Đảng, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy BR-VT trao 
quyết định và tặng hoa chúc 

mừng đ/c Phạm Quốc Súy, tân 
Bí thư Đảng ủy VMS-South.

TIN TỨC & SỰ KIỆN



16 | biển | 04 - 2014

FESTIVAL THỦY SẢN VIỆT NAM- PHÚ YÊN NĂM 2014
Thúc đẩy ngành thủy sản Việt Nam

LÊ BIẾT

SAU MỘT TUẦN DIỄN RA SÔI NỔI, FESTIVAL 
THỦY SẢN VIỆT NAM- PHÚ YÊN NĂM 2014 

KHÉP LẠI TỐI NGÀY 02/4/2014. THÀNH CÔNG 
LỚN NHẤT MÀ FESTIVAL THỦY SẢN VIỆT 

NAM MANG LẠI LÀ TẠO ĐƯỢC TIẾNG NÓI 
CHUNG GIỮA NGÀNH THỦY SẢN TỪ TRUNG 

ƯƠNG ĐẾN CÁC ĐỊA PHƯƠNG VEN BIỂN 
CẢ NƯỚC TRONG VIỆC ĐỀ RA VÀ THỰC 

HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT 
TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM.

TÔN VINH NGÀNH 
THỦY SẢN 
     Festival Thủy sản Việt 
Nam - Phú Yên năm 2014 
là dịp để tôn vinh nghề 
nuôi trồng, khai thác, đánh 
bắt, chế biển thủy sản, góp 
phần bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo Việt Nam; là cơ 
hội để giao lưu, xúc tiến, 
hợp tác phát triển ngành 
thủy sản Việt Nam; đồng 
thời để giới thiệu, quảng 
bá những giá trị di sản văn 
hóa vật thể và phi vật thể 
miền biển của đất nước. 

     Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam nêu rõ: 
Việt Nam là một quốc gia 
có biển, thủy sản đã trở 
thành một trong những 
mặt hàng quan trọng. Tôm 
cá của Việt Nam đã có mặt 
ở nhiều quốc gia. Bằng chí, 
lực và cả tấm lòng, người 
nông dân, ngư dân Việt 
Nam đã đem nguồn ngoại 
tệ lớn về để hiện đại hóa 
quê hương đất nước.  Bà 
con ngư dân không chỉ vì 
mưu sinh, bám biển, bám 
ngư trường mà còn góp 
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phần bảo vệ chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc như lời Bác Hồ 
căn dặn “Biển bạc của ta 
do nhân dân ta làm chủ”. 
     Trong chương trình 
nghệ thuật đặc sắc với 
chủ đề “Biển gọi”, các 
nghệ sỹ, diễn viên các 
đoàn nghệ thuật đã mang 
đến cho đêm khai mạc 
một bữa tiệc âm nhạc 
đa sắc màu, giàu bản sắc 
vùng miền, khắc họa, 
giới thiệu, tôn vinh nghề 
đánh bắt, nuôi trồng, 
chế biến, xuất khẩu thủy 
sản, điểm nhấn là đặc 
sản cá ngừ đại dương của 
Phú Yên và Việt Nam; 
tái hiện nét văn hóa đặc 
trưng của cư dân vùng 
biển, qua đó giới thiệu 
các loại hình nghệ thuật 
dân gian, truyền thống 

của cư dân miền biển 
Phú Yên nói riêng, vùng 
duyên hải Nam Trung bộ 
nói chung.

TỰ HÀO BIỂN ĐẢO 
VIỆT NAM
     Trong chuỗi 18 hoạt 
động Festival diễn ra 
trong vòng một tuần tại 
Phú Yên, triển lãm bản 
đồ và trưng bày tư liệu 
“Hoàng Sa, Trường Sa là 
của Việt Nam - Những 
bằng chứng lịch sử và 
pháp lý” đã để lại nhiều 
thông điệp ý nghĩa. Đây 
là cuộc triển lãm thứ 7 
trong phạm vi cả nước 
và cứ sau mỗi lần triển 
lãm, các nhà chuyên 
môn lại có thêm những 
tư liệu mới về chủ 
quyền vùng biển đảo 
Việt Nam. 

     Cuộc triển lãm diễn 
ra từ 28/3 đến ngày 3/4 
tại Bảo tàng tỉnh Phú 
Yên, trưng bày nhiều tư 
liệu, văn bản, hiện vật, ấn 
phẩm và gần 150 bản đồ, 
là tập hợp các nguồn tư 
liệu đã được công bố từ 
trước đến nay của các nhà 
nghiên cứu, học giả trong 
nước và Quốc tế. Gồm các 
nhóm tư liệu như: Phiên 
bản của các văn bản Hán 
Nôm, văn bản Việt ngữ 
và Pháp ngữ do triều đình 
phong kiến Việt Nam và 
chính quyền Pháp ở Đông 
Dương thay mặt nhà nước 
Việt Nam đương thời ban 
hành từ thế kỷ 17 đến đầu 
thế kỷ 20, đặc biệt là các 
châu bản triều Nguyễn 
từ triều Gia Long đến 
triều Bảo Đại ban hành, 
liên quan trực tiếp đến 

vấn đề  khai thác, quản 
lý, xác lập và thực thi chủ 
quyền đối với hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa dưới triều Nguyễn 
(1802-1945); Phiên bản các 
văn bản hành chính của 
chính quyền Việt Nam 
Cộng hòa ở miền Nam 
Việt Nam ban hành trong 
thời kỳ 1954-1975; Phiên 
bản các văn bản hành 
chính của nhà nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam ban 
hành từ năm 1975 đến 
nay, đặc biệt là bộ sưu tập 
4 atlas và 30 bản đồ do các 
nhà nước Trung Quốc sản 
xuất, thể hiện rõ hai quần 
đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa là của Việt Nam, hoàn 
toàn nằm ngoài cái gọi 
là “chủ quyền lịch sử của 
Trung Quốc” như họ vẫn 
tuyên bố hiện nay.
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GIẢI PHÁP PHÁT 
TRIỂN NGÀNH 
     Trong khuôn khổ 
Festival, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
đã phối hợp UBND 
tỉnh Phú Yên tổ chức 
Hội nghị sơ kết 3 năm 
thực hiện chiến lược 
phát triển thủy sản và 
triển khai đề án tái cơ 
cấu ngành thủy sản Việt 
Nam, Hội nghị tổ chức 
sản xuất cá ngừ theo 
chuỗi giá trị, thu hút sự 
quan tâm đông đảo của 
các đại biểu đại diện các 
bộ, ngành, địa phương, 
nhà khoa học và bà con 
ngư dân.   
     Theo đánh giá của 
Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, sau 3 
năm thực hiện chiến lược 
phát triển thủy sản và 

triển khai đề án tái cơ 
cấu ngành thủy sản cho 
thấy: Ngành thủy sản cơ 
bản được công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và tiếp 
tục phát triển toàn diện 
theo hướng bền vững, 
thành một ngành sản 
xuất hàng hóa lớn, có cơ 
cấu và các hình thức sản 
xuất hợp lý, có năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, có 
thương hiệu uy tín, có 
khả năng cạnh tranh cao 
và hội nhập vững chắc 
vào kinh tế thế giới. Đến 
nay, kinh tế thủy sản 
đóng góp 30-35% GDP 
trong khối nông lâm ngư 
nghiệp. Kim ngạch xuất 
khẩu đạt 8-9 tỷ USD, tạo 
việc làm cho 5 triệu lao 
động, xây dựng các làng 
cá ven biển, hải đảo trở 
thành các cộng đồng dân 

cư giàu truyền thống 
tương thân tương ái, có 
đời sống ngày càng ổn 
định, ấm no.  
     Để tiếp tục phát triển 
ngành thủy sản trong 
tương lai, tại hội nghị, 
các cơ quan chức năng, 
các chuyên gia của tổ 
chức FAO đã phân tích 
những mặt mạnh, hạn 
chế trên cơ sở góc nhìn 
của người trong và ngoài 
ngành, từ đó đề ra giải 
pháp để thực hiện thắng 
lợi chiến lược phát triển 
thủy sản và triển khai có 
hiệu quả đề án tái cơ cấu 
ngành thủy sản, trong 
đó tiếp tục tập trung 
phát triển nuôi bền vững 
các loài thủy sản gắn 
với đặc điểm tự nhiên 
từng vùng; đẩy mạnh 
phát triển nuôi biển và 

thực hiện quy trình nuôi 
tiên tiến theo tiêu chuẩn 
quốc tế.  
     Phát biểu tại đêm bế 
mạc Festival thủy sản 
Việt Nam - Phú Yên năm 
2014, ông Trần Quang 
Nhất, Trưởng Ban tổ 
chức Festival cho biết: 
Với 18 hoạt động chính 
và một số hoạt động bên 
lề, theo đánh giá của Ban 
tổ chức, Festival thủy 
sản Việt Nam - Phú Yên 
2014 thành công hơn 
mong đợi. Các bộ, ngành 
Trung ương và các địa 
phương ven biển đã tìm 
được tiếng nói chung 
về các giải pháp tái cơ 
cấu ngành thủy sản, góp 
phần thúc đẩy ngành 
thủy sản Việt Nam phát 
triển mạnh mẽ hơn trong 
tương lai 
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Ngày 15-4, tại Hà 
Nội, Đại sứ quán 
Hoa Kỳ phối hợp 
với tỉnh Quảng 

Ninh tổ chức Lễ công bố 
Sáng kiến Liên minh Vịnh 
Hạ Long - Chương trình 
bảo vệ và bảo tồn vịnh Hạ 
Long do Cơ quan Phát 
triển quốc tế Hoa Kỳ (US-
AID) tài trợ.
     Nhằm hỗ trợ các 
nguồn lực cho Sáng kiến 
Liên minh này, đồng thời 
thúc đẩy việc phát triển, 

Cơ quan phát triển Quốc 
tế Hoa Kỳ (USAID) có 
kế hoạch trao khoản tài 
trợ cho Tổ chức Bảo tồn 
Thiên nhiên Quốc tế 
(IUCN) và Trung tâm 
Bảo tồn Sinh vật biển 
và Phát triển Cộng đồng 
(MCD) của Việt Nam 
để giúp tập trung các tổ 
chức cơ sở bảo vệ và khôi 
phục môi trường tại vịnh 
Hạ Long.
     Mục tiêu của Sáng 
kiến Liên minh vịnh Hạ 

Long là thúc đẩy sự hợp 
tác để đảm bảo tính bền 
vững của vịnh Hạ Long 
thông qua việc nâng 
cao nhận thức, năng lực 
và quản lý hiệu quả tài 
nguyên thiên nhiên của 
các cơ quan nhà nước và 
các tổ chức phi Chính 
phủ trong nước.
     Dự án do IUCN thực 
hiện dự kiến sẽ tập trung 
vào đối thoại chính sách, 
còn MCD sẽ tập trung 
vào huy động sự tham 

gia ở cấp cơ sở, nâng cao 
năng lực cho các tổ chức 
phi chính phủ trong nước 
để thúc đẩy việc cải thiện 
việc quản lý tài nguyên 
thiên nhiên và phát triển 
kinh tế bền vững.
     Được biết, các khoản 
tài trợ dự kiến trao cho 
hai tổ chức này được 
thực hiện trong khuôn 
khổ Chương trình Tài 
trợ Phát triển (Develop-
ment Grants Program) 
của USAID 

Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ
tài trợ chương trình bảo tồn vịnh Hạ Long

HOÀNG MINH
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HẢI ÁNH

Sinh năm 1954 tại xã 
Đông Thọ, huyện 
Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình, Đồng chí 

Phạm Đình Vận đã có 12 
năm phục vụ quân đội trước 
khi về công tác trong ngành 
bảo đảm hàng hải vào năm 
1983. Từ đó, bản lĩnh, nghị 
lực của người lính Cụ Hồ lại 
được tôi luyện và thể hiện 
trong công cuộc xây dựng, 
phát triển đất nước. Suốt 30 
năm gắn bó với bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam, 
đồng chí Phạm Đình Vận 
đã không ngừng học tập, 
lao động, cống hiến, tìm ra 
những chiến lược phát triển 
đột phá, sáng tạo, lãnh đạo 

các thế hệ cán bộ công nhân 
viên thi đua lao động sản 
xuất vì tương lai tươi sáng 
của Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam.

CUỘC CÁCH MẠNG 
CƠ CHẾ
     Vào những năm 80 – 
90, đất nước vừa bước vào 
thời kỳ đầu đổi mới, còn 
nhiều khó khăn, thiếu 
thốn nên Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam, 
bấy giờ là Xí nghiệp Bảo 
đảm an toàn hàng hải IV, 
cũng gặp vô vàn gian nan, 
thử thách. Cơ sở vật chất, 
hệ thống báo hiệu hàng 
hải gần như chưa có gì, 

kinh phí, vật tư kỹ thuật 
phục vụ công tác còn rất 
hạn hẹp. Công nhân phải 
thường xuyên lao động 
trong điều kiện khắc 
nghiệt, giữa biển khơi bốn 
bề sóng gió, có thể xảy ra 
sự cố, bất trắc bất kỳ lúc 
nào nhưng lương và chế 
độ thấp, không đủ nuôi 
sống bản thân và gia đình, 
không có trợ cấp ngành 
nghề đặc thù.
     Khó khăn như thế dễ 
khiến nhiều người nản 
lòng. Nhưng Giám đốc 
Vận lại không hề buông 
xuôi. Đồng chí trăn trở, 
suy nghĩ ngày đêm không 
mệt mỏi với quyết tâm 

  Ngọn hải đăng

 Sáng mãi
GÓP PHẦN LÀM NÊN 

THÀNH CÔNG CỦA MỘT 
DOANH NGHIỆP BÊN CẠNH 

SỰ ĐOÀN KẾT ĐỒNG LÒNG, 
NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CỦA 

TẬP THỂ CBCNV CÒN CÓ 
SỰ ĐÓNG GÓP KHÔNG 

NHỎ TỪ TÀI DẪN DẮT, CHÈO 
LÁI CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU. 

ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY 
BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG 
HẢI MIỀN NAM CŨNG VẬY, 

NHỜ CÓ SỰ DẪN ĐƯỜNG, 
CHỈ LỐI CỦA “NGỌN HẢI 
ĐĂNG” PHẠM ĐÌNH VẬN 

TRONG SUỐT 30 NĂM QUA 
MÀ TỔNG CÔNG TY KHÔNG 

NGỪNG PHÁT TRIỂN LỚN 
MẠNH, ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU 

THÀNH TÍCH ĐÁNG TỰ HÀO.
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tìm ra con đường đi cho 
đơn vị. Đó chính là xây 
dựng cơ chế, định mức 
đặc thù cho ngành bảo 
đảm hàng hải, nhằm tạo 
nên một nền tảng vững 
chắc để đơn vị tồn tại và 
phát triển.
     Đồng chí Trần Đại 
Nghĩa, một trong những 
người sát cánh cùng đồng 
chí Vận trong những năm 
tháng trường chinh đó, 
không khỏi bồi hồi nhớ 
lại: “Là những người đầu 
tiên xây dựng cơ chế, định 
mức đặc thù cho ngành 
bảo đảm hàng hải, chúng 
tôi đã phải bỏ ra không 
biết bao nhiêu công sức, 
trí tuệ, mồ hôi và cả nước 
mắt. Nhưng đất nước lúc 
ấy còn khó khăn, các quy 
định của nhà nước còn 
hạn chế nên việc chứng 
minh, bảo vệ cơ chế, 
định mức đặc thù cho 
bảo đảm hàng hải gặp 
rất nhiều rào cản, có lúc 
lâm vào bế tắc. Khi đó, 
tôi chỉ muốn bỏ cuộc vì 
không thể chịu nổi áp 
lực. Nhưng đồng chí Vận 
vẫn bình tĩnh, kiên định 
tin tưởng vào con đường 
đã chọn, vận dụng mọi 
tài năng, trí tuệ, bản lĩnh 
của mình để chứng minh 
vai trò của bảo đảm hàng 
hải đối với công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
cũng như sự thiệt thòi, 
hy sinh của những người 
làm công tác bảo đảm 
hàng hải, từ đó thuyết 
phục được Chính phủ và 
các cơ quan ban, ngành 
phê duyệt cơ chế, định 
mức đặc thù cho đơn vị. 
Đây chính là bàn đạp 
quyết định cho sự phát 
triển sau này của đơn vị”.

8 NĂM TĂNG TỐC 
THẦN KỲ
     Với tầm nhìn chiến lược, 
tư duy nhạy bén, xác định 
rõ tính quốc tế của ngành 
bảo đảm hàng hải và xu 
hướng phát triển kinh tế 
biển, hội nhập toàn cầu, 
sau khi hoàn thành thắng 
lợi cuộc cách mạng cơ chế, 
đồng chí Phạm Đình Vận 
tiếp tục đề ra nhiều quyết 
sách, chiến lược đột phá, 
phát huy tối đa tinh thần 
đoàn kết, năng động, sáng 
tạo, dám nghĩ – dám làm 
của tập thể CBCNV, tạo 
nên 8 năm tăng tốc thần kỳ 
cho Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam.
     Sự tăng tốc ấy trước hết 
được thể hiện rõ nét qua 
những bước tiến vượt bậc 
về cơ cấu tổ chức, từ Đoạn 
Bảo đảm hàng hải (1975), 
đến Xí nghiệp Bảo đảm 
an toàn hàng hải IV(1987), 
Công ty bảo đảm an toàn 
hàng hải II (2005), Công ty 
TNHH MTV Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
(2010), và chính thức thành 

lập Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam (5/2011), với nhiệm 
vụ thiết lập và duy trì môi 
trường an toàn về hàng 
hải cho tàu thuyền qua lại 
trong lưu vực rộng lớn nhất 
cả nước từ phía Nam tỉnh 
Quảng Ngãi đến hết địa 
phận tỉnh Kiên Giang, và 
khu vực biển Đông hải đảo. 
Đặc biệt, tháng 10/2011, Bộ 
GTVT chính thức chuyển 5 
Công ty Hoa tiêu hàng hải 
khu vực phía Nam và Công 
ty Trục vớt cứu hộ Việt 
Nam về làm thành viên 
của Tổng công ty, nâng số 
lượng đơn vị thành viên lên 
18 đơn vị, đóng chân trên 
nhiều tỉnh, thành: Hà Nội, 
Bình Định, Khánh Hòa, 
TP. Hồ Chí Minh, Cần 
Thơ, Vũng Tàu, với nguồn 
nhân lực dồi dào gần 2000 
CBCNV, phát huy tối đa 
hiệu quả phối hợp giữa 
các đơn vị trong cùng lĩnh 
vực bảo đảm an toàn - an 
ninh hàng hải, tạo tiền đề 
vững chắc cho các ngành 
kinh tế biển Việt Nam phát 

triển, thực thi quyền và 
trách nhiệm của quốc gia 
có biển đối với các công ước 
quốc tế về luật biển. Điều 
này không những thể hiện 
niềm tin của Chính phủ, 
Bộ GTVT đối với Ban lãnh 
đạo và tập thể Tổng công ty 
mà còn với riêng cá nhân 
đồng chí Phạm Đình Vận, 
người đã luôn sát cánh và 
cống hiến cho sự nghiệp 
bảo đảm an toàn hàng hải.
     Ngay trong bối cảnh 
suy thoái kinh tế toàn cầu 
kéo dài từ năm 2008 đến 
nay, khiến không ít doanh 
nghiệp hàng hải lâm vào 
khủng hoảng, dưới sự dẫn 
dắt, điều hành tài tình, 
sáng suốt của Đảng ủy, 
Ban lãnh đạo Tổng công 
ty mà đứng đầu là đồng 
chí Phạm Đình Vận, tập 
thể CBCNV Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng hải 
miền Nam vẫn đoàn kết, 
nhất trí một lòng, nỗ lực 
vượt qua chặng đường đầy 
thử thách, khó khăn để 
vươn lên, đột phá và phát 
triển bền vững.

Đ/c Phạm Đình Vận làm việc cùng chuyên gia Liên Xô (cũ) tại hải đăng Vũng Tàu năm 1990.
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     Tổng công ty đã đầu 
tư, nâng cấp hệ thống cơ 
sở hạ tầng đồng bộ, hiện 
đại, từng bước mở rộng, 
đa dạng hóa các loại hình 
hoạt động, nâng cao chất 
lượng sản phẩm dịch vụ, 
phát triển khoa học công 
nghệ, hợp tác quốc tế, 
không ngừng khẳng định 
vị thế, hội nhập sâu rộng 
với ngành hàng hải trong 
khu vực và trên thế giới. 
Bên cạnh đó, đồng chí 
Phạm Đình Vận còn dành 
rất nhiều thời gian, tâm 
huyết cho hoạt động của 
các tổ chức Đảng, đoàn 
thể, cũng như công tác xã 
hội, từ thiện. Đảng bộ cơ 
sở Tổng công ty đã được 
nâng cấp thành Đảng 
bộ cấp trên cơ sở tương 
đương cấp huyện, nhiều 
năm liền dẫn đầu ngành 
về công tác Đảng, được 
tặng danh hiệu “Đảng bộ 
trong sạch, vững mạnh”. 
Công đoàn, Đoàn thanh 
niên Tổng công ty cũng 
được nâng cấp thành 
Công đoàn cấp trên cơ 
sở trực thuộc Công đoàn 
GTVT Việt Nam và Đoàn 
tương đương cấp huyện 
trực thuộc Tỉnh Đoàn Bà 

Rịa – Vũng Tàu, liên tục 
gặt hái nhiều thành quả 
đáng khích lệ, đạt lá cờ đầu 
trong các phong trào thi 
đua. Người lao động được 
chăm lo toàn diện về điều 
kiện - môi trường làm việc, 
không ngừng nâng cao về 
thu nhập, sức khỏe cũng 
như đời sống tinh thần, 
tạo tâm lý hứng khởi, hăng 
say lao động, gắn bó với 
doanh nghiệp. Văn hóa 
doanh nghiệp Tồng công 
ty được xây dựng, tuyên 
truyền sâu rộng và thực 
hiện đầy đủ, tạo phong 
cách chuyên nghiệp trong 
tập thể CBCNV. 
     Không những thế, đồng 
chí Phạm Đình Vận còn 
dành sự quan tâm đặc biệt 
đến khu vực quần đảo 
Trường Sa, nơi tuyến đầu 
Tổ quốc. Xác định rõ ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng 
về vị trí chiến lược, tiềm 
năng kinh tế, an ninh 
quốc phòng của khu vực 
này, đồng chí đã đề xuất 
Đảng – Nhà nước đầu tư 
mạnh mẽ hệ thống hải 
đăng tại Trường Sa. Hiện 
đã có 13 trạm đèn được 
xây dựng và bố trí trải 
dọc khắp khu vực quần 

đảo. Đội ngũ công nhân 
hải đăng Trường Sa được 
quan tâm, chăm lo chu 
đáo, toàn diện từ điều 
kiện – môi trường làm 
việc đến thu nhập, trợ 
cấp, và gia đình, giúp họ 
yên tâm gắn bó, ngày đêm 
bám đảo, bám đèn. Cùng 
với ánh đèn biển đêm 
đêm chiếu sáng, họ chính 
là những cột mốc sống 
khẳng định chủ quyền 
biển đảo Việt Nam.
     Ghi nhận, trân trọng sự 
nỗ lực của CBCNV Tổng 
công ty trong suốt những 
năm qua, Tổng công ty đã 
vinh dự được đón nhận 
nhiều bằng khen, cờ thi 
đua của Chính phủ, Bộ 
GTVT, UBND các tỉnh, 
thành nơi có địa bàn hoạt 
động, đặc biệt là danh 
hiệu Anh hùng lao động 
thời kỳ đổi mới (tháng 
5/2012), vì đã có thành 
tích đặc biệt xuất sắc 
trong lao động, sáng tạo, 
góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng Chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ Tổ quốc. 
     Trân trọng tài năng, 
tấm lòng và công lao của 
đồng chí Phạm Đình Vận 
đối với ngành bảo đảm an 

toàn hàng hải nói riêng và 
ngành GTVT nói chung, 
Đảng và Nhà nước cũng 
đã trao tặng cho đồng chí 
nhiều phần thưởng cao 
quý. Nhiều năm liền, đồng 
chí cũng được các tổ chức 
doanh nghiệp bình chọn 
là Doanh nhân tiêu biểu, 
được trao tặng Cúp vàng 
lãnh đạo xuất sắc.
     Ngày 1/3/2014, đồng 
chí Phạm Đình Vận 
chính thức được nghỉ 
hưu theo chế độ, bàn giao 
lại trọng trách lãnh đạo 
Tổng công ty cho thế hệ 
sau. Nhưng với những 
dấu ấn không thể nào 
phai trong từng bước 
phát triển đi lên của Tổng 
công ty suốt 30 năm qua, 
đồng chí mãi là ngọn hải 
đăng tỏa sáng, khơi dậy 
tình yêu nghề, tinh thần 
trách nhiệm và cảm hứng 
lao động, sáng tạo trong 
mỗi CBCNV, để  tập thể 
Tổng công ty cùng nhau 
cố gắng, phấn đấu đưa 
bảo đảm hàng hải miền 
Nam tiếp tục vươn xa ra 
biển lớn, bắt nhịp với xu 
hướng phát triển của các 
nước có ngành hàng hải 
tiên tiến trên thế giới 

Đ/c Phạm Đình Vận và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trong chuyến công tác Trường Sa (4/2013). 
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NHẠC: DOÃN TIẾN - THƠ: PHẠM TUẤN ANH

“Có thể nói rằng đồng chí 
Phạm Đình Vận là “cây đại 
thụ”, người anh cả của Bảo 
đảm hàng hải miền Nam nói 
riêng và ngành hàng hải Việt 
Nam nói chung. Dưới sự lãnh 
đạo của đồng chí cùng tập thể 
Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đã đạt được 
những thành tích đáng tự hào, 
phát triển mạnh mẽ, toàn diện 
trên mọi lĩnh vực, đặc biệt, 
không để xảy ra bất kỳ sự cố và 
tai nạn hàng hải nào do lỗi của 
những người làm công tác bảo 
đảm an toàn hàng hải, giúp 
cho Tổng công ty ngày càng 
khẳng định được vị trí và tầm 
quan trọng của mình trong 
phát triển kinh tế biển và hội 
nhập quốc tế” - Thứ trưởng 
Bộ GTVT Nguyễn Văn Công.

Kính tặng đồng chí Phạm Đình Vận, 
ngọn hải đăng sáng mãi của Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
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Vững vàng
thế trận biên phòng toàn dân

CÔNG TÁC BẢO VỆ CHỦ 
QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI 

BIỂN KHÔNG CHỈ RIÊNG 
CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG. 
CÔNG TÁC NÀY LUÔN CẦN 

SỰ HỖ TRỢ TỪ NHỮNG 
NGƯ DÂN. QUÁN TRIỆT 
QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG: 

“SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ, BẢO 
VỆ CHỦ QUYỀN AN NINH 
BIÊN GIỚI LÀ CỦA TOÀN 

DÂN”, BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 
PHÚ YÊN ĐÃ THAM MƯU 

CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN 
CÁC ĐỊA PHƯƠNG VEN 
BIỂN TỔ CHỨC NHỮNG 

TRẬN TUYẾN BIÊN PHÒNG 
TOÀN DÂN VỮNG CHẮC.

LÊ BIẾT

Hiện nay, tuyến 
biên giới biển 
Phú Yên đã 
thành lập 103 

tổ tàu thuyền an toàn với 
khoảng 1000 thuyền viên 
tự nguyện tham gia. Các 
tổ tàu thuyền an toàn 
này góp phần đẩy mạnh 
phong trào tự quản lý, 
bảo vệ chủ quyền vùng 
biển. Họ sẵn sàng hỗ trợ 
lực lượng, phương tiện 
cùng Bộ đội biên phòng 
đấu tranh, phòng chống 
tội phạm xâm phạm chủ 
quyền, an ninh biên giới 
biển và tham gia phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn. Không dừng 
lại đó, trên tuyến biên 

phòng Phú Yên, hàng 
ngàn hộ gia đình đã đăng 
ký tham gia phong trào 
tự quản bảo vệ chủ quyền 
vùng biển và an ninh 
trật tự thôn, khu phố 
ven biển, tạo thành trận 
tuyến vững chắc nơi đất 
liền. Ông Nguyễn Thiên, 
ngụ tại khu phố Phước 
Hậu, phường Xuân Đài, 
thị xã Sông Cầu ủng hộ 
phong trào này: “Truyền 
thống ông cha ta từ xưa 
tới nay, tộc họ, gia đình 
tôi luôn tham gia vào việc 
bảo vệ vùng biển. Thế hệ 
trẻ của chúng tôi nay tiếp 
tục truyền thống đó, phát 
huy tốt hơn nữa”. Ông 
Đặng Văn Ngời, ngụ 

thôn Vũng Rô, xã Hòa 
Xuân Nam, huyện Đông 
Hòa cũng chung ý kiến: 
“Trong thời gian qua, việc 
thành lập tổ tàu thuyền 
an toàn trên biển thì việc 
khai thác, an ninh trật tự 
trên biển được giữ gìn rất 
tốt. Tôi rất hoan nghênh!” 
     Anh Lê Văn Hay là 
một ngư dân kỳ cựu ở 
thôn Phú Thọ 3, thị trấn 
Hòa Hiệp Trung, huyện 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
Anh có hơn 10 năm làm 
tổ trưởng Tổ tàu thuyền 
an toàn tại đây. 10 năm 
qua, anh đã “chèo lái” 
Tổ tàu thuyền an toàn số 
1 lập nhiều thành tích. 
Trong đó, vụ truy bắt 1 
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phương tiện cùng 5 đối 
tượng dùng thuốc nổ 
khai thác hải sản ở khu 
vực biển Hòn Khô vào 
tháng 5/2011 và cứu nạn 
tàu cá của anh Võ Quốc 
Sĩ, trú tại thôn Phú Thọ 2, 
thị trấn Hòa Hiệp Trung 
bị chết máy trôi dạt trên 
biển đầu tháng 11/2011 là 
hai vụ nổi bật nhất. Bên 
cạnh việc tổ chức, duy trì 
Tổ tàu thuyền an toàn số 
1, anh còn thường xuyên 
tham gia vào công tác 
tuyên truyền ngư dân bảo 
vệ chủ quyền vùng biển, 
giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội 
trong khu vực biên giới 
biển, đoàn kết giúp đỡ 
lẫn nhau trong sản xuất 
hay tích cực trong cứu hộ. 
Anh Hay tự hào chia sẻ: 
“Số lượng tàu cá đánh bắt 

bừa bãi, tự ý gây chuyện 
trên tàu đã giảm đáng kể 
so với trước đây. Rồi việc 
hòa giải trên biển cũng rất 
tốt. Từ đó, an ninh trật tự 
được đảm bảo. Ngư dân 
tranh chấp trên biển hiện 
nay không còn nữa”. 
     Không chỉ có công tác 
an ninh trật tự, để phát 
triển kinh tế - xã hội 
vùng ven biển, lực lượng 
biên phòng còn phối hợp 
với các địa phương thực 
hiện nhiều mô hình vận 
động như “Mái ấm cho 
người nghèo nơi biên 
giới, hải đảo”, “Hũ gạo 
tình thương”, “Thùng 
tiền tiết kiệm”... Các hoạt 
động này phần nào giúp 
người dân ven biển khắc 
phục khó khăn, vươn 
lên phát triển kinh tế, ổn 
định cuộc sống. Đại tá 

Nguyễn Văn Thắm, Bí 
thư Đảng ủy, Chính ủy 
Bộ đội biên phòng tỉnh 
Phú Yên khẳng định: “Bộ 
đội Biên phòng chúng tôi 
là lực lượng nòng cốt để 
triển khai nhiệm vụ xây 
dựng trận địa tư tưởng 
lòng dân, xây dựng cơ sở 
thực lực chính trị ở các 
xã, phường, thị trấn ven 
biển. Bộ đội Biên phòng 
vững về chính trị, tư 
tưởng, có trình độ huấn 
luyện kỹ thuật, chiến 
thuật, chuyên môn đủ 
khả năng để đáp ứng, 
giải quyết các vụ việc 
trên khu vực biên giới 
biển. Ngoài ra, chúng tôi 
tiếp tục triển khai, thực 
hiện mục tiêu quốc gia về 
chiến lược biển Việt Nam 
đến năm 2020 cũng như 
các chương trình giúp dân 

phát triển kinh tế, xóa 
đói giảm nghèo. Đặc biệt, 
chương trình phát triển 
nông thôn mới được đặt 
vào trọng tâm”. 
     Thời gian gần đây với 
nỗ lực của các ngành, 
liên đoàn lao động các 
cấp, Nghiệp đoàn nghề 
cá được thành lập tại 
các địa phương ven biển. 
Những chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước đối 
với ngư dân được thực 
hiện tốt đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho ngư dân 
vươn khơi, phát huy 
sức mạnh của toàn dân 
trong sự nghiệp bảo vệ 
chủ quyền, an ninh biên 
giới biển đảo của Tổ 
quốc. Tất cả tạo nên thế 
trận lòng dân vững chắc 
trên tuyến Biên phòng 
Phú Yên 
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Quan sát bằng mắt khi đi biển
THS. THUYỀN TRƯỞNG TRẦN ĐẠI HẢI

NHỮNG VẬT THỂ GẦN 
TÀU MỚI THỰC SỰ GÂY 

RA NGUY HIỂM CHO 
TÀU TUY NHIÊN RA-

DAR LẠI CHƯA CÓ KHẢ 
NĂNG PHÁT HIỆN ĐƯỢC 

NHỮNG TÀU THUYỀN 
NHỎ, CÁC TẢNG BĂNG 
VÀ CÁC VẬT NỔI KHÁC 

KHI CHÚNG Ở GẦN TÀU, 
KHUẤT GÓC. VÌ VẬY VIỆC 

QUAN SÁT BẰNG MẮT 
CÀNG TRỞ NÊN QUAN 
TRỌNG VÀ CẤP BÁCH.

Ánh sáng tạo 
tín hiệu thông 
qua mắt và 
dây thần 

kinh thị giác vào não. 
Thông tin được xử lý và 
đến vùng vỏ não có liên 
quan đến thị giác. Lúc 
đó, não chuyển đổi các 
tín hiệu này thành hình 
ảnh mà chúng ta thấy 
được. Võng mạc có 2 loại 
tế bào hình que và tế bào 
hình nón. Tế bào hình 
que cho phép ta nhìn sự 

vật trong điều kiện 
thiếu ánh sáng. 

     Mắt người 
khi quan sát từ 

trong sáng vào bóng tối 
phải mất thời gian 5 phút 
để mắt quen với bóng tối. 
Thủy thủ phải nắm rõ 
điều này để khi giao ca, 
người nhận ca phải có mặt 
trước ít nhất là 5 phút để 
tìm hiểu tình hình của ca 
trước và để cho mắt quen 
với bóng đêm, sao cho việc 
giao ca không ảnh hưởng 
tới an toàn của tàu. Một 
đặc điểm của mắt người 
mà thủy thủ phải biết là 
ban ngày khi quan sát vật 
nào thì ta nhìn thẳng vào 
vật đó. Còn ban đêm khi 
quan sát vật nào ta phải 
nhìn đi nhìn lại vật đó, 

nghĩa là ta phải liếc đi 
liếc lại vật đó. 

     Hiện tại trên 
các tàu biển 
đều sử dụng 
radar để phát 

hiện mục tiêu. 
Nó làm tăng 
khả năng quan 
sát của người 
đi biển trong 
thời tiết thường 
lẫn thời tiết xấu 
khi tàu hành hải 
trong mưa, tuyết 
rơi, sương mù, ban 
đêm... Vì vậy, người 
ta thường ví nó 
như “mắt thần” của 

người đi biển. Tuy 
nhiên, khả năng radar 

không phát hiện được 
những tàu thuyền nhỏ, 
các tảng băng và các 

vật nổi khác khi chúng ở 
gần tàu và khuất góc. Khả 
năng đánh giá của radar 
chỉ thật chính xác ở tầm 
nhìn xa khi sử dụng radar 
để đo khoảng cách đến các 
tàu thuyền khác hoặc đến 
các mục tiêu lân cận. Theo 
Điều 5 Quy tắc phòng 
ngừa đâm va tàu thuyền 
trên biển ghi rõ: “Mọi tàu 
thuyền phải thường xuyên 
duy trì công tác cảnh giới 
bằng mắt nhìn và tai nghe 
một cách thích đáng...”, 
vì vậy việc quan sát bằng 
mắt, nhất là khi tàu đi trên 
các luồng hẹp càng trở nên 
quan trọng và cấp bách. 
     Để quan sát bằng mắt 
khi đi ca, tốt nhất sỹ quan 
nên phân công khu vực 
cảnh giới. Khi quan sát 
nên quan sát từ phía mũi 
từ gần ra xa cho tới đường 
chân trời và cả bầu trời. 
Quan sát từ phải sang trái 
sau đó lại quan sát lại từ 
trái sang phải và không để 
sót một sải biển nào.
     Khi tầm nhìn xa bị hạn 
chế, việc quan sát bằng 
mắt lại càng trở nên quan 
trọng. Vì chỉ có những 
vật thể gần tàu mới gây ra 
nguy hiểm cho tàu. Phải 
tăng cường người quan sát 
ở các vị trí khác nhau để 
phát hiện được mọi sự cố 
có thể xảy ra. Cần thiết, sỹ 
quan có thể cho bộ phận 
boong nghỉ bảo dưỡng để 
đi ca vì an toàn của tàu là 
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trên hết. Số lượng người 
phụ thuộc vào mức độ 
của sương mù, tình hình 
gió, chiều dài của tàu... 
Phải thêm người quan sát 
ở phía mũi, sau lái và 2 
bên cánh gà. Để đảm bảo 
tuyệt đối an toàn nên đặt 
thêm vị trí quan sát trên 
boong. Vì nếu tín hiệu khi 
xuôi gió thì người đứng ở 
gần mặt nước nghe thấy 
trước, còn nếu ngược gió 
người đứng cao hơn sẽ 
nghe thấy trước. Sỹ quan 
đi ca phải giao nhiệm vụ 
cụ thể từng khu vực quan 
sát sao cho việc quan sát 
không để sót lọt. Người 
quan sát trong tầm nhìn 
xa bị hạn chế phải luôn 
nắm chắc được nhiệm vụ 
đã được phân công, giữ 
yên lặng, không gây tiếng 
động không cần thiết. Mọi 
sự việc nhìn và nghe thấy 
đều phải báo cáo cho sỹ 
quan đi ca. Trong sương 
mù, tiếng động lan truyền 
nhanh hơn bình thường. 
Ngay cả tiếng sóng nghe 
cũng rất rõ. Vì vậy khi 

phát hiện ra tiếng còi hoặc 
tiếng động nào đó ta chỉ 
có thể phán đoán phía 
đó có tàu hoặc tàu hành 
hải gần khu vực nguy 
hiểm. Vì âm thanh lan 
truyền trong trường hợp 
này không theo đường 
thẳng khi lan truyền 
trong môi trường có mật 
độ không khí khác nhau. 
Hướng mà ta nghe được 
tiếng động có thể khác 
với hướng thực tế. Ngoài 
ra còn phải nhớ rằng đôi 
khi tiếng động là những 
âm dội lại hoàn toàn theo 
hướng khác. Hiện tượng 
này thường thấy khi tàu 
đi trong sương mù dày 
đặc, gần các bờ đá cao. Vì 
vậy, tiếng động nghe được 
trong sương mù chỉ có thể 
sử dụng như một tín hiệu 
báo trước để đề phòng ở 
gần đó có chướng ngại vật 
nguy hiểm. Một số nước 
có nền hàng hải phát triển 
có hệ thống phát tín hiệu 
ở khu vực nguy hiểm để 
sỹ quan lái tàu tốt. Trong 
trường hợp sử dụng các hệ 

thống này và ta dự đoán 
là tàu đã gần trạm rồi và 
phải nghe được tín hiệu 
nhưng thực tế ta lại không 
nghe được tín hiệu thì có 
thể do các lý do sau:
• Vùng trời ở trạm đó 
không có sa mù.
• Trạm đang làm công 
tác chuẩn bị chưa phát.
• Có thể do ảnh hưởng của 
sa mù, do đó tín hiệu phát 
ra ta không nghe được.
• Âm thanh đi theo một 
đường cong. Do đó có 
các cung chết. Tàu đang 
nằm trong cung chết đó. 
• Có thể đài phát đó bị hỏng 
và chưa kịp thông báo.
     Sỹ quan cần tập trung, 
tranh thủ mọi điều kiện 
thuận lợi như một luồng 
gió nhẹ có thể làm tan 
sương mù trong vài giây, 
đủ để phát hiện kịp thời 
một sự nguy hiểm. Cũng 
cần chú ý, nếu độ trong 
của nước biển giảm đi 
thì gần đó có bãi cạn 
hoạc độ sâu giảm. Nếu 
màu sắc của nước biển 
thay đổi, phán đoán tàu 

chạy gần cửa sông. Nếu 
có rác nổi, có chim lục 
địa bay, thì tàu đang đi 
gần bờ... Tất nhiên phải 
dựa vào vị trí tàu trên 
hải đồ kết hợp để phán 
đoán cho chính xác. Cần 
chú ý tới những đám mù 
trắng xuất hiện đột ngột, 
nổi thành hình thù rõ 
rệt, chứng tỏ phía sau đó 
thường có mục tiêu như 
núi đá, đảo, tàu... Vì các 
mục tiêu này thường làm 
tăng độ trắng của sương 
mù, do tính chất phản xạ 
và bức xạ ánh sáng trong 
sương mù. 
     Trên đây là một số 
kinh nghiệm quan sát 
khi tàu hành trình trên 
biển. Hy vọng rằng, bên 
cạnh những phương 
tiện hiện đại hỗ trợ tàu 
hành hải, tinh thần trách 
nhiệm cao và khả năng 
quan sát thành thục của 
các sỹ quan, thủy thủ tàu 
sẽ giúp cho tàu có những 
chuyến biển an toàn ngay 
cả trong điều kiện thời 
tiết xấu 

AN TOÀN HÀNG HẢI



28 | biển | 04 - 2014

Cầu vượt biển
dài nhất

Việt Nam
VỚI CHIỀU DÀI 5,44KM, CẦU VƯỢT 

BIỂN THUỘC DỰ ÁN CẦU, ĐƯỜNG Ô 
TÔ TÂN VŨ – LẠCH HUYỆN KẾT NỐI 

GIỮA ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI 
PHÒNG VỚI CẢNG NƯỚC SÂU LẠCH 
HUYỆN LÀ CÂY CẦU VƯỢT BIỂN DÀI 
NHẤT VIỆT NAM, CÓ Ý NGHĨA QUAN 

TRỌNG VỀ MẶT KINH TẾ, XÃ HỘI, 
HỢP TÁC ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ 

KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI.

THỤY LÂM

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 
QUỐC GIA
     Dự án cầu, đường ô tô 
Tân Vũ - Lạch Huyện là một 
trong những dự án trọng 
điểm quốc gia, là hợp phần 
hết sức quan trọng và cần 
thiết của dự án xây dựng cơ 
sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, 
tương lai sẽ là cảng trung 
chuyển quốc tế đầu tiên của 
miền Bắc. 
     Theo Thứ trưởng Bộ 
GTVT Trương Tấn Viên, 
dự án có tổng chiều dài toàn 
tuyến là 15,63km đi qua địa 
bàn quận Hải An và huyện 
Cát Hải của TP. Hải Phòng, 
với điểm đầu dự án tại nút 
giao Tân Vũ đi theo hướng 
Đông qua KCN Nam Đình 
Vũ, vượt kênh Nam Triệu 
sang đảo Cát Hải tại vị trí 
gần bến phà Ninh Tiếp và 
kết thúc ở điểm cuối dự 
án tiếp giáp với cổng cảng 
Lạch Huyện. Toàn bộ dự án 
bao gồm 5,44km cầu vượt 
biển, phần đường dẫn dài 
10,19km. Dự án thực hiện 
bằng nguồn vốn vay ODA 
của Nhật Bản và vốn đối 

ứng của Chính phủ. Tổng 
mức đầu tư của dự án lên tới 
11.849 tỷ đồng, trong đó, vốn 
vay ODA Nhật Bản là 10.049 
tỷ đồng và phần vốn đối ứng 
là 1.800 tỷ đồng. 
     Khi hoàn thành, tuyến 
đường sẽ giảm chi phí và thời 
gian đi lại, giảm tai nạn và 
rủi ro do vận chuyển bằng 
phà và sà lan; Giảm tai nạn 
và tắc nghẽn giao thông hàng 
hải tại kênh Nam Triệu; Kích 
thích phát triển công nghiệp 
ở ven biển Hải Phòng và thúc 
đẩy hoạt động du lịch tại 
quần đảo Cát Bà... 
     Tại Lễ khởi công xây 
dựng dự án (15/2), Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng cũng đặc 
biệt nhấn mạnh tầm quan 
trọng của dự án: “Đây là công 
trình cầu vượt biển dài nhất 
Việt Nam, có kỹ thuật công 
nghệ cao, phức tạp, được đầu 
tư theo hình thức PPP giữa 
hai nước Việt Nam – Nhật 
Bản. Nếu không có dự án 
này thì cảng Tân Vũ – Lạch 
Huyện sẽ không phát huy 
được hiệu quả của cảng nước 
sâu quốc tế”. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khởi công Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện.
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CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
HIỆN ĐẠI
     Ban quản lý dự án 2, Bộ 
GTVT, cơ quan triển khai 
thực hiện dự án, cho biết, 
đây là dự án phức hợp cầu, 
đường đầu tiên của Việt 
Nam với phần cầu vượt biển 
dài 5,44km, có 4 làn xe được 
thiết kế vĩnh cửu bằng bê 
tông chịu lực, tải trọng thiết 
kế HL93, tần suất thiết kế 1% 
chịu được động đất cấp 7, với 
khổ thông thuyền 12m. Phần 
đường dẫn dài 10,19km 
theo quy mô đường cấp 
III đồng bằng, tốc độ thiết 
kế 80km/h. Mặt cắt ngang 
đường rộng 29,5m với 4 làn 
xe chạy. Yêu cầu thiết kế cao 
mà công trình lại xây dựng ở 
khu vực cửa biển, địa hình, 
địa chất, thủy văn phức 
tạp, điều kiện khí hậu cũng 
không thuận lợi, thường 
xuyên có mưa bão. Hơn nữa, 
phần cầu chính vượt cửa 
Nam Triệu nên trong suốt 

quá trình thi công xây dựng 
vẫn phải đảm bảo an toàn 
giao thông hàng hải cho tàu 
thuyền lưu thông. Ngoài ra, 
dự án còn chịu áp lực về tiến 
độ thi công do việc triển 
khai thực hiện đã chậm so 
với kế hoạch 1 năm trong 
khi phải hoàn thành đồng 
bộ với cảng Lạch Huyện 
trong năm 2017.
     Vì vậy, để hoàn thành tốt 
dự án, các nhà thầu – liên 
danh Công ty TNHH XD 
Sumitomo Mitsui, Tổng 
Công ty XD Trường Sơn và 
Tổng Công ty XD CTGT4 
đã nghiên cứu, đưa ra các 
giải pháp công nghệ kỹ 
thuật hiện đại. Theo đó, kết 
cấu phần dưới cầu sử dụng 
cọc ống thép và khung vây 
cọc ống thép. Kết cấu phần 
trên của phần cầu dẫn Hải 
An thi công theo công nghệ 
SBS - phương pháp lắp dựng 
các đốt đúc sẵn. Ưu điểm 
của các phương pháp này 

là độ tin cậy thi công cao, 
thân móng nhỏ, tính kháng 
chấn cao, phù hợp với công 
trình xây dựng ở nơi nước 
sâu, tầng chịu lực sâu và 
nền đất yếu. Bên cạnh đó, 
tiến độ thi công cũng được 
rút ngắn, diện tích thi công 
chiếm dụng nhỏ, giảm thiểu 
được sự cố có thể xảy ra 
trong quá trình thi công và 
giá thành hợp lý. 
     Hy vọng rằng, với ý 
nghĩa hết sức quan trọng 
của dự án cùng quyết tâm 
của chủ đầu tư, nhà thầu 
thi công, tuyến cầu, đường 
ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện 
sẽ hoàn thành đúng tiến độ, 
góp phần cùng cảng Lạch 
Huyện tạo thành “ngòi nổ” 
cho sự phát triển kinh tế 
biển của TP. Hải Phòng nói 
riêng và cả nước nói chung, 
thắt chặt thêm “quan hệ đối 
tác chiến lược” giữa Việt 
Nam và Nhật Bản trong 
tương lai 

Phối cảnh cầu vượt biển Tân Vũ-Lạch Huyện.
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STRAND
CRAFT 122

bộ đôi hoàn hảo



CÔNG NGHỆ TÀU BIỂN

04 - 2014 | biển | 31

TRÊN THẾ GIỚI CÓ HÀNG TRĂM 
CHIẾC SIÊU DU THUYỀN HUYỀN 
ẢO, LONG LANH. CHÚNG SANG 
TRỌNG HƠN CẢ NHỮNG KHÁCH 
SẠN HẠNG SANG NHẤT. ÔNG 
CHỦ CỦA CHÚNG CÓ THỂ THẢ 
MÌNH LÊNH ĐÊNH NGHE SÓNG 
VỖ HÀNG TUẦN, THẬM CHÍ HÀNG 
THÁNG VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI 
TIỆN NGHI XA HOA BẬC NHẤT. 
NHƯNG CHO ĐẾN NAY, THIẾU 
SÓT DUY NHẤT CỦA NHỮNG 
SIÊU DU THUYỀN NÀY LÀ… MỘT 
CHIẾC GARAGE Ô TÔ.

NGỌC BIÊN
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Khiếm khuyết có 
thể được coi là 
duy nhất này 
của các siêu du 

thuyền đã được Strand 
Craft 122 khắc phục một 
cách hoàn hảo. Với chiếc 
garage trên boong, Strand 
Craft 122 giống một tòa 
biệt thự nổi hơn là một 
chiếc du thuyền. Strand 
Craft 122 vừa được Strand 
Craft và Gray Design giới 
thiệu hôm 28/5/2013.

     Không khổng lồ như 
những siêu du thuyền 
khác về kích thước, nhưng 
điểm độc đáo của siêu du 
thuyền Strand Craft 122 
chính là chiếc siêu xe đi 
kèm. Theo thông tin mới 
tiết lộ, siêu xe này được 
trang bị động cơ V12 với 
công suất lên tới 880 mã 
lực. Tốc độ của siêu xe này 
có thể lên tới 375 km/h.
     Động cơ của siêu du 
thuyền này là loại động cơ 

đôi của Rolls-Royce với tổng 
công suất lên tới 14.000 mã 
lực. Tốc độ tối đa mà siêu du 
thuyền Strand Craft 122 có 
thể đạt đến là 101 km/h!
     Hãy chiêm ngưỡng 
thiết kế mới được tiết lộ 
của Strand Craft 122 để 
thấy được sự khác biệt của 
chiếc du thuyền này so với 
các siêu du thuyền hàng 
đầu thế giới hiện nay như 
Al Salamah, Rising Sun 
hay Octopus 
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ĐÀ NẴNG
thành phố của những cây cầu
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THƯ VIỆN ẢNH

THẬT THIẾU SÓT NẾU BẠN ĐẾN ĐÀ 
NẴNG MÀ KHÔNG THĂM THÚ THÀNH 
PHỐ VÀO BAN ĐÊM. THÀNH PHỐ BÊN 

SÔNG HÀN THẬT LUNG LINH BỞI 
NHỮNG ÁNH ĐÈN, NHỮNG TÒA CAO 
ỐC VÀ NHỮNG CÂY CẦU ĐỘC ĐÁO... 
CẦU QUAY SÔNG HÀN DUY NHẤT Ở 
VIỆT NAM, CẦU RỒNG  ĐƯỢC THIẾT 

KẾ THEO PHONG CÁCH RỒNG THỜI LÝ, 
CẦU TRẦN THỊ LÝ HÌNH CÁNH BUỒM, 
CẦU DÂY VÕNG THUẬN PHƯỚC LỚN 

NHẤT VIỆT NAM... TẤT CẢ VẼ NÊN MỘT 
BỨC TRANH SỐNG ĐỘNG, ĐẦY MÀU 
SẮC MÀ CHỈ KHI ĐẾN ĐÀ NẴNG, BẠN 

MỚI CẢM NHẬN ĐƯỢC.

  NGỌC NAM

Cầu sông Hàn - cầu quay duy nhất ở Việt Nam.
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Cầu Rồng được thiết kế theo phong cách rồng thời Lý.
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Cầu Trần Thị Lý được thiết kế theo hình cánh buồm.
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Cầu Thuận Phước - cầu dây võng lớn nhất Việt Nam.

THƯ VIỆN ẢNH
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Tôi yêu Việt Nam

LẤY CẢM HỨNG TỪ HOA VĂN, HỌA TIẾT, 
HÌNH ẢNH CỦA NHIỀU NƯỚC TRÊN THẾ 
GIỚI, BỘ SƯU TẬP “TÔI YÊU VIỆT NAM” 

VỚI 600 MẪU ÁO DÀI CỦA 18 NHÀ THIẾT 
KẾ ĐẾN TỪ 3 MIỀN ĐẤT NƯỚC TRONG ĐÓ 

CÓ CÁC TÊN TUỔI NỔI TIẾNG NHƯ MINH 
HẠNH, VÕ CÔNG KHANH… ĐÃ ĐỂ LẠI 

NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÓ QUÊN TRONG 
LÒNG DU KHÁCH VIỆT VÀ QUỐC TẾ, TRỞ 

THÀNH CẦU NỐI VĂN HÓA, THẮT CHẶT 
THÊM TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC QUỐC 

GIA TRÊN THẾ GIỚI.

HUỲNH NHI
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MOAI
Bí ẩn trên đảo
Phục Sinh
MỘT THẾ GIỚI ĐẦY BÍ ẨN BỞI KHÔNG 
BIẾT AI ĐÃ TẠO NÊN MOAI? VÀ VÌ SAO 
PHẢI TẠC NHỮNG TƯỢNG ĐÁ KHỔNG 
LỒ NHƯ VẬY? ĐỐI VỚI CƯ DÂN TRÊN 
ĐẢO PHỤC SINH, MOAI CÓ Ý NGHĨA 
ĐẶC THÙ NHƯ THẾ NÀO? NÉT MẶT 
ĐĂM CHIÊU VÀ CÔ ĐỘC, PHẢI CHĂNG 
NHỮNG CON NGƯỜI KHỔNG LỒ NÀY 
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NỀN VĂN 
MINH NGOÀI TRÁI ĐẤT?

TRỌNG TÙNG
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CÙNG MỘT DIỆN MẠO
     Vào dịp Phục sinh 
năm 1722, Jacob Rog-
geveen - nhà thám hiểm 
Hà Lan - đã phát hiện một 
hòn đảo sừng sững những 
bức tượng đá khổng lồ 
cao đến 56m. Cư dân ở 
đây gọi hòn đảo của mình 
là “Trung tâm của thế 
giới”. Tại sao lại như vậy? 
Các nhà sử học, khảo cổ 
học và các chuyên gia về 
người ngoài trái đất đều 
không trả lời được câu hỏi 
trên. Mọi việc có vẻ xuất 
phát từ những “con người 
khổng lồ” đang hiện diện 
và chẳng chịu nói gì cả.
     Tên gọi của “người 
khổng lồ” ở đây là Moai, 
được tạc từ đá. Toàn đảo 
có trên 1.000 người khổng 
lồ, có chiều cao khác nhau, 

từ 1m đến 56m, bình quân 
cao 5m, khối lượng trung 
bình hơn 10 tấn. Từ đầu 
đến chân, Moai đều được 
làm từ một tảng đá duy 
nhất. Dường như các 
Moai đều cùng một diện 
mạo: Mặt dài, mũi cao và 
dài, tai chảy xuống dưới, 
môi mỏng, đôi mắt sâu. 
Về cơ bản, tượng có cơ thể 
đầy đủ, hai tay dài tới eo, 
đặt trên cái bụng hơi gồ 
lên. Có Moai đội mũ hình 
tròn. Phần lớn các bức 
tượng đá đều nguyên vẹn.
     Sau nhiều năm nghiên 
cứu, các nhà khảo cổ học 
hiện đại cho rằng những 
đài đá là nơi chôn cất 
người chết, còn Moai là 
một dạng bài vị của tổ 
tiên theo một nghi thức 
tôn giáo. Thế nhưng, sau 

khi phát hiện một bản 
khắc, trên đó có một 
loại văn tự gọi là Rongo 
Rongo, vấn đề trở nên 
phức tạp vì không ai giải 
mã nổi ngôn ngữ đó. 
Một số bực mình cho 
rằng đó chỉ là những ký 
tự vô nghĩa phản ánh tư 
tưởng điên điên khùng 
khùng của thổ dân trên 
đảo, nhóm khác lại coi 
đó là một dạng chữ viết 
nguyên thủy mô tả chim 
muông, cây cỏ... Nhưng 
không ít người chỉ yên 
tâm với niềm tin rằng đó 
là những dòng chữ ghi lại 
thông điệp của một nền 
văn minh mà con người 
chưa từng biết đến. Bí ẩn 
về Moai và đảo Phục Sinh 
tiếp tục sống dậy trong 
suy nghĩ của mọi người.
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VẪN CÒN LÀ MỘT ẨN SỐ
     Với cả ngàn pho tượng, 
ít nhất cũng phải tập 
trung hàng nghìn người 
trên công trường, đòi hỏi 
công tác hậu cần, tổ chức, 
chỉ huy… rất chặt chẽ. Các 
nhà khoa học một lần nữa 
đứng trước câu hỏi lớn, 
tương tự như khi người ta 
khảo sát kỹ thuật xây dựng 
của người Ai Cập cổ trong 
các kim tự tháp.
     Khi xác định niên đại 
nền văn hóa khắc đá trên 
đảo Phục Sinh, giới khảo cổ 
học rất chú ý tới ý kiến của 
nhà khảo cổ học Tua Haiati 
(Mỹ). Ông đã dùng phương 
pháp carbon phóng xạ xác 
định được tuổi của các 
đống than củi còn sót lại 
trên đảo 4.000 năm trước 
Công nguyên. Như vậy, các 
tượng đá mặt người trên 
đảo Phục Sinh tính đến nay 
đã 6.000 tuổi. Nhưng vấn 
đề đầu tiên được đặt ra là, 

những tượng đá khổng lồ 
này được chế tác như thế 
nào? Khi tìm thấy một bãi 
đá ở vùng phụ cận miệng 
núi lửa, người ta nghĩ tới 
việc công nhân dùng búa 
đẽo đá. Để thử nghiệm, có 
người mượn thợ đá ở đây 
thử tạc một Moai. Nhưng 
chỉ mới đến ngày thứ ba, 
mọi người đều bỏ cuộc. 
Bởi vì, nếu dùng hai tổ 
công nhân làm việc không 
ngừng nghỉ, với thời gian 
từ một năm trở lên, họ chỉ 
hoàn thành một tượng đá 
cỡ vừa. Vậy thì, trên một 
ngàn tượng đá sừng sững, 
to lớn ở đảo Phục Sinh, 
sức con người nào có thể 
làm được?
     Một trong những điều 
bí ẩn chưa thể giải thích 
được ở Trung Nam châu 
Mỹ là các kiến trúc đá 
khổng lồ, bao gồm cố đô 
của Inca với khối đá vĩ 
đại làm nền và chặn cửa 

thành. Theo ghi chép của 
một nhà thám hiểm, tại 
vùng sâu của sông Ama-
zon, ông đã phát hiện một 
loại bình chứa, có khả 
năng được chế tác từ một 
dịch thể thiên nhiên đặc 
thù. Loại dịch thể này có 
thể dung giải (làm tan) đá. 
Phải chăng đó là điều kiện 
để hình thành hàng ngàn 
tượng đá ở đảo Phục Sinh?
Nhưng vấn đề vẫn chưa 
chấm dứt. Làm sao vận 
chuyển những tượng đá 
khổng lồ này từ bãi đá đến 
bờ biển? Và sức mạnh nào 
đã dựng đứng chúng lên 
được như vậy? Mặc dù đã 
nỗ lực tìm kiếm nhiều giải 
pháp, nhiều giả thuyết, 
các nhà nghiên cứu vẫn 
chưa có câu trả lời xác 
đáng. Nhiều công ty Nhật 
Bản cho rằng Moai là kho 
tàng văn minh đầy thần 
bí nên đã tập trung đầu tư 
nghiên cứu 
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Festival Huế 2014
những sự kiện không thể bỏ qua

HUẾ NỔI TIẾNG THÂM TRẦM VÀ BÌNH YÊN 
NHƯNG CŨNG LÀ VÙNG ĐẤT HỘI TỤ NHIỀU 

NÉT TINH HOA VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC VIỆT. 
ĐÓ CHÍNH LÀ SỨC HÚT CỦA CỐ ĐÔ VỚI DU 
KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, ĐẶC BIỆT 
TRONG NHỮNG DỊP FESTIVAL KHI TRỜI ĐẤT 

VÀ LÒNG NGƯỜI CÙNG ĐẮM SAY TRONG 
KHÔNG GIAN LỄ HỘI, DIỄN XƯỚNG.

HUỲNH NHI

Sau 7 lần tổ chức, 
Festival Huế đã 
trở thành một sự 
kiện có quy mô 

quốc gia và mang tầm cỡ 
quốc tế. Trong ngày hội 
lần thứ 8 của đất cố đô, 
Festival sẽ diễn ra từ ngày 
12 đến 20/4 với mạch chủ 
đề: Di sản văn hóa với 
hội nhập và phát triển. 
“Trong Festival Huế 2014, 

không gian diễn xướng, 
không gian lễ hội sẽ được 
mở rộng với mục tiêu đưa 
Festival về với cộng đồng” 
– ông Ngô Hòa, Phó Chủ 
tịch thường trực UBND 
tỉnh Thừa Thiên – Huế 
cho biết. Với sự chuẩn bị 
kỹ lưỡng, Festival Huế 
2014 sẽ mang đến nhiều 
chương trình, sự kiện hấp 
dẫn không thể bỏ qua.
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ĐÊM HOÀNG CUNG
     Đây là một trong những sự 
kiện được ban tổ chức Festival 
Huế 2014 đặc biệt chú trọng. 
Hoàng cung lộng lẫy ở cố đô 
Huế sẽ được tái hiện trong 
không gian rộng lớn, cấu trúc 
đặc sắc với dạ tiệc cung đình. 
Nơi đây, du khách sẽ “lạc” 
trong một “hoàng cung” thật 
sự qua nghệ thuật văn hóa ẩm 
thực cao cấp. Đêm hoàng cung 
được coi là tiết mục đinh của 
Festival Huế 2014. Ban tổ chức 
kỳ vọng đêm hoàng cung sẽ trở 
thành sản phẩm du lịch độc 
đáo khi du khách đến tham 
quan Đại Nội – Huế.
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LỄ HỘI ÁO DÀI
     Là một đặc trưng của Fes-
tival Huế, lễ hội áo dài năm 
nay diễn ra tại sân khấu quảng 
trường Ngọ Môn – Kỳ Dài. 
Như mọi năm, trang phục áo 
dài truyền thống hoặc cách tân 
sẽ được trình diễn bởi những 
người mẫu chuyên nghiệp nổi 
tiếng trên cả nước. Ngoài ra, 
điểm độc đáo của Lễ hội áo dài 
năm nay là sự xuất hiện của 
những “người mẫu bình dân”. 
Họ là học sinh, tiểu thương… 
Những người mẫu bình dân 
này sẽ tái hiện nét sinh hoạt 
hằng ngày của người dân cố đô 
trong trang phục áo dài truyền 
thống, kéo gần hơn khoảng 
cách giữa văn hóa và đời sống, 
mang lại cảm giác gần gũi, thân 
thiện cho khán giả.

SẮP ĐẶT LỬA NGHỆ THUẬT
     Đây là chương trình hứa 
hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho 
người dân cố đô và cả khách du 
lịch. Chương trình sắp đặt lửa 
trên cầu Tràng Tiền được thực 
hiện bởi đoàn nghệ thuật Cara-
bosse đến từ Pháp. Kỹ năng 
của nghệ sĩ và sự độc đáo từ 
tiết mục này hứa hẹn mang đến 
những hiệu ứng ánh sáng mới 
lạ cho không gian cây cầu 115 
năm tuổi này. Ngoài ra, nghệ sĩ 
Sebastien Laval cũng mang đến 
những hình ảnh sống động về 
54 dân tộc Việt Nam qua hoạt 
động sắp đặt ảnh nghệ thuật.
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QUẢNG DIỄN ĐƯỜNG 
PHỐ
     Khác với mọi mùa Festival 
trước, năm nay, quảng diễn 
đường phố được mở rộng 
về cả quy mô lẫn thời gian. 
Không chỉ giới thiệu những 
vẻ đẹp từ văn hóa Việt, 
chương trình còn có sự góp 
mặt của các nghệ sĩ đến từ 
nhiều quốc gia trong khu 
vực Đông Nam Á và châu Mỹ 
Latinh. Những nét mới này 
sẽ giúp lễ hội năm nay thêm 
sôi nổi, đặc sắc cũng như 
thực hiện đúng mục tiêu đưa 
Festival về với cộng đồng. 

LỄ HỘI THIẾU NHI
     Đây là lễ hội dành riêng cho 
những du khách nhỏ tuổi. Với chủ 
đề “Sắc màu tuổi thơ”, những hoạt 
động biểu diễn nghệ thuật, vui 
chơi khám phá được tổ chức tại 
nhiều địa điểm. Không chỉ là 
nơi vui chơi, lễ hội thiếu nhi còn 
có một ý nghĩa nhân ái. Tại đây, 
nhiều phần quà hỗ trợ mổ tim, 
xây dựng tủ sách thiếu nhi cho 
các trường học vùng sâu, vùng 
xa sẽ được trao bởi chính những 
du khách nhỏ tuổi. Ngoài ra, các 
tiết mục trong lễ hội cũng được 
mang đến biểu diễn tại các bệnh 
viện, huyện, thị.



52 | biển | 04 - 2014

ÂM NHẠC ĐƯƠNG ĐẠI
     Festival Huế 2014 không 
chỉ tôn vinh truyền thống 
tốt đẹp mà còn tiếp cận với 
những nét văn hóa hiện 
đại. Trong đó, đáng chú ý 
là chương trình âm nhạc 
đương đại tổ chức hằng 
đêm tại cung An Định. Đây 
là nơi hội tụ của các đoàn 
nghệ thuật hiện đại, có đẳng 
cấp của quốc tế. Những 
nghệ sĩ nổi tiếng của Việt 
Nam cũng xuất hiện và biểu 
diễn phục vụ khán giả. Đối 
tượng của các đêm nhạc 
đương đại là khán giả trẻ.

LỄ HỘI ĐUA THUYỀN 
TRUYỀN THỐNG
     Đến với Festival Huế 
2014, lễ hội đua thuyền 
truyền thống là nét đặc 
trưng không thể bỏ qua. 
Những đội thuyền mạnh 
nhất của Huế sẽ thi tài 
cùng đội thuyền của các địa 
phương khác. Sông Hương 
phẳng lặng, thanh bình mọi 
ngày sẽ được khuấy động 
bởi tiếng reo hò của người 

thi và tiếng cổ vũ của khán 
giả. Đây là một trong những 
hoạt động của lễ hội thu hút 
sự quan tâm đông đảo của 
du khách đến với Festival.
     Ngoài ra, Festival Huế 
2014 còn phục vụ nhiều 
chương trình đặc sắc khác 
như liên hoan ẩm thực sáu 
nước (Việt Nam, Thái Lan, 
Lào, Campuchia, Myanmar, 
Trung Quốc), triển lãm thư 
pháp, thi thả diều, trình 
diễn âm nhạc - mỹ thuật 
đường phố… 

Những con số đáng chú ý 
của Festival Huế 2014:
37: là số quốc gia từ 5 châu 
lục góp mặt, tăng 11 nước 
so với năm 2012
44: là số đoàn nghệ thuật 
tham gia Festival
700: là số nghệ sĩ quốc tế 
biểu diễn
1000: là số nghệ sĩ Việt 
Nam đến Festival
9: là số ngày diễn ra 
Festival Huế
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Bảo tàng hàng hải
quốc gia Hà Lan
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BẢO TÀNG HÀNG HẢI QUỐC GIA HÀ LAN HET 
SCHEEPVAARTMUSEUM ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ 

BẢO TÀNG XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2013 TẠI CHÂU 
ÂU, MANG ĐẾN CHO DU KHÁCH NHỮNG TRẢI 

NGHIỆM ĐA PHƯƠNG TIỆN THÚ VỊ VÀ HẤP DẪN.

LIÊN HÀ

Bảo tàng Hàng hải 
quốc gia Hà Lan 
Het Scheepvaart-
museum tọa lạc 

tại Lands Zeemagazijn (the 
Arsenal). Tòa nhà lịch sử này 
có từ năm 1656 do Daniel 

Stalpaert thiết kế như một 
nhà kho của lực lượng hải 
quân thành Amsterdam. 
Năm 2013, Bảo tàng Hàng 
hải quốc gia Hà Lan vinh 
dự là bảo tàng xuất sắc nhất 
trong năm tại châu Âu.

DU LỊCH & ẨM THỰC
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TỪ NHÀ KHO CỔ  
     Vào khoảng năm 1590, 
Amsterdam bước vào thời 
kỳ tăng trưởng bùng nổ. 
Năm 1650, hội đồng thành 
phố đã có ba hòn đảo mới 
được xây dựng cho nhà 
máy đóng tàu, nhà kho và 
nhà ở. Nhà máy đóng tàu 

cho Hải quân của Amster-
dam và nhà kho hải quân 
Zeemagazijn được xây 
dựng trên đảo Kattenburg. 
Nhà kho được xây dựng 
trong thời kỳ hoàng kim 
của Amsterdam khi đây 
là cảng lớn nhất và là cửa 
ngõ giao thương của thế 

giới. Hàng hóa từ khắp 
nơi trên thế giới đều có 
thể tìm mua ngay tại đây. 
Ngày nay, sau hơn 350 
năm, Zeemagazijn vẫn là 
một tòa nhà hùng vĩ và ấn 
tượng với tiếng tăm vang 
dội. Nó mang trong mình 
hơi thở lịch sử và là vị 

trí hoàn hảo cho việc đặt 
một bảo tàng tại đây từ 
năm 1973. 
     Zeemagazijn mở cửa 
vào năm 1656. Trong kho 
có đại bác, cánh buồm, cờ 
và các thiết bị đi biển dùng 
cho hạm đội chiến tranh. 
Hầm hình vòm dưới sân 

bên trong được sử dụng để 
trữ khoảng 40.000 lít nước 
mưa, đây chính là nguồn 
nước uống cho các con tàu 
trước khi ra khơi.
     Từ những ngày đầu 
tiên, tòa nhà đã thu hút 
nhiều khách du lịch: 
từ sân thượng ta có thể 
nhìn ngắm những cảnh 
quan xinh đẹp của thành 
phố. Qua thời gian, 
Zeemagazijn được xây 
dựng với 2.300 cọc để 
chống lún. Trụ tường 
(các “chân” góc dưới tòa 
nhà) và các cột trụ được 
thêm vào để tránh lún và 
nguy cơ sụp đổ.
     Năm 1791, lửa đã 
thiêu rụi bên trong tòa 
nhà, chỉ để lại lớp vỏ đá 
của các bức tường bên 
ngoài. Những viên gạch 
cháy thành than được 
bao phủ bằng một lớp 
thạch cao lộ ra các khối 
sa thạch oai nghiêm.
     Năm 1972, Zeemaga-
zijn được trưng dụng 
thành bảo tàng, nơi lưu 
trữ những món đồ quý 
nhất trong bộ sưu tập của 
bảo tàng Hàng hải quốc 
gia Het Scheepvaartmu-
seum. Ngày 13/4/1973, Het 
Scheepvaartmuseum được 
chính thức khánh thành 
bởi Nữ hoàng Beatrix (trị 
vì đến tháng 4/2013 trước 
khi trao lại vương miện 
cho con trai là Đức vua 
Willem-Alexander).
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ĐẾN BẢO TÀNG
XUẤT SẮC
     Mặc dù nằm ở vị trí 
đẹp và lộng lẫy nhưng 
thực tế Zeemagazijn vẫn 
còn cách xa so với bảo 
tàng chuẩn có điều kiện 
lý tưởng. Kiến trúc của 
tòa nhà phần lớn là dài, 
không gian tương đối hẹp 
và nhiệt độ bên trong thì 
luôn nóng. Hơn nữa, tòa 
nhà có xu hướng quá tải 
với lượng du khách ngày 
càng đông. 
     Vì vậy, để có được 
một bảo tàng lộng lẫy 
như ngày nay, Liesbeth 
van der Pol, người sáng 
lập của công ty kiến trúc 
Dok, đã phải vận dụng 
hết sức sáng tạo của mình 
trên cơ sở vẫn giữ nguyên 
được cảm giác của du 
khách rằng đây vẫn là 
nhà kho quân sự của thế 
kỷ 17. Ông đã cố tình tiết 
chế các chi tiết cầu kỳ 
trong thiết kế của mình 
nhưng vẫn tạo ra được 

một không gian hoàn 
hảo, kết hợp giữa bảo 
tàng và không gian công 
cộng, phòng tiếp tân, nhà 
hàng và thư viện. 
     Các yếu tố thêm vào 
được làm bằng thủy tinh 
và kim loại, là những vật 
liệu nhấn mạnh tính chất 
áp đặt của tòa nhà. Có 
lẽ đỉnh cao của đợt tôn 
tạo này về cả nghĩa bóng 
lẫn nghĩa đen chính là 
vòm kính của sân trong 
sử dụng 1200 mảnh thủy 
tinh. Thiết kế tự trợ lực 
được ghép từ hàng ngàn 
mảnh thủy tinh trong 
một khung kim loại. Vào 
buổi tối, hàng trăm đèn 
LED nhỏ được đặt giữa 
tấm chắn thủy tinh cho 
du khách một ấn tượng 
như đang đi dưới bầu 
trời đầy sao.
     Không những vậy, 
ngay ở cầu cảng vào bảo 
tàng, du khách sẽ bắt gặp 
bản sao của một con tàu 
lớn của Công ty Dutch 

East India với những cột 
buồm mang nhãn hiệu 
Amsterdam. Đây chính 
là con tàu nổi tiếng bị 
chìm trong một cơn bão 
ở eo biển Anh mùa đông 
năm 1749 khi đang đi 
đến Batavia. Xác của con 
tàu được tìm thấy ngoài 
khơi bờ biển Anh năm 
1969 và các bản sao của 
tàu được hoàn thành vào 
năm 1990. Tham quan 
tàu, du khách có thể 
mường tượng như mình 
đang lênh đênh trên biển 
cùng với 350 người bao 
gồm cả thủy thủ đoàn và 
hành khách trong chuyến 
hành trình định mệnh.
     Bên trong bảo tàng là 
một bộ sưu tập phong 
phú và đầy màu sắc các 
đồ tạo tác hàng hải và 
du khách phải mất hàng 
giờ để tham quan. Bộ 
sưu tập được chia thành 
nhiều triển lãm nhỏ với 
các chủ đề đa dạng như: 
“See You in the Golden 

Age” (Gặp bạn ở thời đại 
hoàng kim) , “Port 24/7” 
(Cảng 24/7), “Voyage 
at Sea” (Du hành trên 
biển), “The Ship Decora-
tions” (Trang trí nội thất 
tàu), “The Navigational 
Instruments” (Thiết bị 
hàng hải) và các chủ đề 
dành riêng cho trẻ em từ 
6 tuổi: “The Tale of the 
Whale” (Câu chuyện về 
cá voi), “My Expo” (Hội 
chợ triển lãm của tôi) và 
“Sal and Yori and Circus 
Sea” (Câu chuyện về Sal, 
Yori và Biển Circus). 
     Het Scheepvaart-
museum có đầy đủ yếu 
tố của một bảo tàng đa 
phương tiện tốt nhất 
hiện nay, vừa giúp du 
khách tìm hiểu, khám 
phá lịch sử, truyền thống 
hàng hải Hà Lan, vừa 
đem đến cho du khách, 
nhất là những em nhỏ 
những giờ phút vui chơi 
thú vị, hấp dẫn, không 
thể nào quên 



DU LỊCH & ẨM THỰC

04 - 2014 | biển | 59

DU LỊCH & ẨM THỰC

04 - 2014 | biển | 59



60 | biển | 04 - 2014

Giấc mơCayman
NHỮNG RẠN SAN HÔ ĐẦY MÀU SẮC… BÃI 
CÁT TRẮNG, MỊN TRẢI DÀI NHƯ VÔ TẬN… 

NHỮNG XÁC TÀU ĐẮM ĐƯỢC LƯU GIỮ DƯỚI 
MẶT NƯỚC BIỂN HÀNG TRĂM NĂM… MỖI CƯ 

DÂN ĐẢO LÀ MỘT THƯ VIỆN THU NHỎ VỚI 
NHỮNG CÂU CHUYỆN LƯU TRUYỀN NHIỀU 

THẾ HỆ… ĐÓ LÀ NHỮNG GÌ BẠN SẼ CẢM 
NHẬN ĐƯỢC KHI NGHE THEO LỜI MỜI GỌI 

CỦA BIỂN ĐẾN VỚI GIẤC MƠ CAYMAN.

HẠ MY

Quần đảo Cay-
man thuộc lãnh 
thổ hải ngoại 
của Vương quốc 

Liên Hiệp Anh và Bắc Ire-
land, nằm ở phía Tây vùng 
biển Caribbean. Cayman 
là tổ hợp của 3 đảo: Grand 
Cayman, Cayman Brac và 
Little Cayman với nhiều 
lợi thế du lịch tạo nên một 
thiên đường biển cho mọi 
du khách. 

BIỂN CAYMAN MỜI GỌI…
… bằng nắng, gió, sóng 
biển và những rạn san 
hô. Bãi biển 7 dặm (Seven 
Mile Beach) hình lưỡi 
liềm, nằm ở phía Tây đảo 
Grand Cayman, nổi tiếng 
là một kỳ quan thiên nhiên 
chứa đựng nhiều điều kỳ 
thú. Bờ cát trải dài, trắng, 
mịn là nơi lý tưởng để thư 
giãn và tận hưởng vẻ đẹp 
của thiên nhiên. Đặc biệt, 

nằm dưới màu xanh của 
nước là những rạn san 
hô đầy sắc màu. Về đêm, 
chúng lại càng trở nên 
lung linh, quyến rũ khiến 
du khách lặn dưới biển lỡ 
mình như đang mơ. Một 
giấc mơ đẹp diệu kỳ. 
     Du khách thích cảm 
giác nghỉ ngơi, tách biệt 
hẳn với thế giới sôi động, 
có thể thư thái hoàn toàn 
với Little Cayman – hòn 
đảo của sự nghỉ ngơi. Bạn 
sẽ tìm thấy sự riêng tư và 
thư giãn tuyệt đối trên 
những bãi biển vắng lặng, 
chỉ có cát trắng mềm mại 
hòa cùng sóng nước trong 
xanh và những bản tình 
ca du dương của gió. Dạo 
một vòng quanh đảo, bạn 
có thể tận hưởng thiên 
nhiên ở dạng nguyên sơ 
nhất, cảm giác hạnh phúc 
như chính mình được làm 
chủ một thiên đường.
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PHIÊU LƯU GIỮA 
THIÊN NHIÊN 
HOANG DÃ
     Hòn đảo Cayman 
Brac là sự lựa chọn 
đúng đắn cho những 
ai có “máu” phiêu lưu. 
Địa hình gồ ghề với độ 
cao 140 feet so với mực 
nước biển. Nơi đây có 
hệ thống động thực vật 
phong phú. Đây là điều 
khiến người dân bản xứ 
tự hào về Cayman Brac. 
Biển xanh và đẹp vẫn 
không làm lu mờ nét 
hoang dã, đa dạng từ cây 

cỏ, hoa lá và các loài bò 
sát. Ngọn hải đăng Bluff 
là nơi tất cả mọi người có 
thể chiêm ngưỡng tổng 
thể vẻ đẹp mê hoặc của 
hòn đảo này. Mọi hang 
động đá vôi nơi đây đều 
gắn liền với một câu 
chuyện thú vị, được lưu 
truyền từ đời này sang 
đời khác. 
     Quần đảo Cayman 
có thể xem là vương 
quốc của những con tàu 
đắm với hơn 300 xác tàu 
chìm dưới mặt nước. 
Và Cayman Brac chiếm 

ưu thế hơn về số lượng 
tàu đắm cũng như điều 
kiện thuận lợi của những 
vùng nước ấm, nông cho 
du khách được thoải mái 
khám phá, tìm hiểu vô 
vàn bí mật trong những 
con tàu dưới lòng đại 
dương. Nếu may mắn bắt 
được hải sản, những đầu 
bếp nhà nghề của Cay-
man Brac sẽ phục vụ các 
món ăn tươi ngon, tuyệt 
vời nhất hoặc du khách 
cũng có thể tự chế biến 
theo ý thích tại nhà nghỉ 
của mình.

Du khách được khám phá những con tàu đắm dưới lòng biển Cayman.



62 | biển | 04 - 2014

Bức tượng nàng tiên cá Amphitrite dưới lòng biển Cayman.
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CAYMAN SANG TRỌNG 
VÀ GẦN GŨI 
     Thật thiếu sót nếu không 
nhắc đến sự thân thiện của 
cư dân đảo. Do có dân số khá 
ít, Cayman như một gia đình 
nhỏ ấm áp với du khách. Mỗi 
người dân địa phương đều 
nắm rõ quá trình hình thành, 
phát triển của đảo và nhiều 
câu chuyện thú vị. Họ sẵn 
lòng chia sẻ nhiều giai thoại 
về Cayman. Nếu không muốn 
nghỉ ngơi trong các khách 
sạn sang trọng, du khách có 
thể lựa chọn những khách 
sạn nhỏ trong thị trấn để gần 
gũi hơn với cuộc sống của cư 
dân đảo. Bên trong sự giản 
dị, thân thiện đó là một thiên 
đường mua sắm dành cho du 
khách. Thị trấn George trên 
đảo Grand Cayman có thể 
khiến du khách choáng ngợp 
khi hội tụ đầy đủ các thương 
hiệu đẳng cấp thế giới. Du 
khách thoải mái mua sắm 
miễn thuế các loại hàng hóa 

của nhiều thương hiệu danh 
tiếng như Versace, Gucci, 
Prada…. Bên cạnh đó, ở ngoài 
phố trưng bày khá nhiều sản 
phẩm của thợ thủ công bản 
xứ. Tinh tế, độc đáo và sắc sảo 
là những từ ngữ dành tặng 
riêng cho những thợ thủ công 
tại Cayman. Không những 
vậy, Cayman còn có nhiều 
lễ hội truyền thống thường 
xuyên được tổ chức như tuần 
lễ Pirates và Batabano trên 
đảo Grand Cayman, lễ kỷ 
niệm Mardi Gras, tuần lễ Lit-
tle Cayman Pirates và Cay-
man Little Cook-off trên đảo 
Little Cayman…
     Đẹp như giấc mơ và quyến 
rũ như cô gái, quần đảo Cay-
man mang đến những phút giây 
giao hòa giữa người với thiên 
nhiên. Nếu cuộc sống khiến 
bạn căng thẳng hay đôi chân 
bạn đang khao khát những 
vùng đất mới, hãy đến với Cay-
man, 1 trong 10 đảo đẹp nhất 
của vùng biển Caribbean 
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Ẩm thực Cà Mau
đậm chất hương đồng gió nội

MÓN ĂN LÀ BIỂU HIỆN VĂN HÓA MỘT XỨ SỞ. 
NHẮC ĐẾN ẨM THỰC CÀ MAU, NGƯỜI TA SẼ 

NGHĨ NGAY ĐẾN NHỮNG MÓN ĂN MANG ĐẬM 
CHẤT “HƯƠNG ĐỒNG GIÓ NỘI”, DÂN DÃ, MỘC 

MẠC, NHƯ CHÍNH CON NGƯỜI CỦA VÙNG 
SÔNG NƯỚC NƠI ĐÂY...

HẢI YẾN
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Là tỉnh cực Nam 
của Tổ quốc, 
Cà Mau có vị 
trí địa lý thuận 

lợi, ba mặt giáp biển, 
khí hậu ôn hòa, quanh 
năm hai mùa mưa nắng, 
mang đậm nét đặc thù 
của vùng đồng bằng 
Nam bộ. Hệ thống sông 
rạch dày đặc, độc đáo 
với hai hệ thống sinh 
thái rừng ngập mặn và 
rừng ngập lợ. Cà Mau 
có tiềm năng lớn về du 
lịch  sinh thái và  du lịch 

ven  biển,  biển đảo, với 
các điểm đến hấp dẫn 
như bãi Khai Long, đảo 
Hòn Khoai, hòn Đá Bạc. 
Đặc biệt nhất là khu du 
lịch sinh thái rừng ngập 
bãi bồi Mũi Cà Mau và 
rừng tràm U Minh Hạ 
đã được Tổ chức giáo 
dục, khoa học và văn 
hoá thế giới (UNESCO) 
công nhận là khu dự trữ 
sinh quyển thế giới. Đây 
là một tài sản vô giá mà 
thiên nhiên ban tặng 
cho vùng đất Cà Mau.

      Món ăn nơi đây 
mang đậm dấu ấn của 
vùng đất hoang sơ, trù 
phú. Sự chế biến thường 
ít cầu kỳ, ít pha chế tinh 
vi, nhưng bản thân chất 
liệu tươi ngon đã quyết 
định thành công đến 
8 – 9 phần, cộng thêm 
không gian của vùng 
sông nước mênh mang 
và cái tình chân thật, 
đầm ấm của người dân 
nơi đây, chúng trở thành 
những món ngon khó 
quên với mọi du khách.

CON BẮP CHUỐI 
SÔNG ĐỐC
     Con bắp chuối có 
hình dạng như con chem 
chép, nhưng thân lớn, vỏ 
phình ra giống như bắp 
chuối, nên ngư dân nơi 
đây gọi là con bắp chuối. 
Đây là loài hải sản mới 
có nhiều ở vùng biển Tây 
Nam những năm gần 
đây. Bắp chuối sống ở 
dưới đất bùn, ruột to, vỏ 
mềm rất dễ tách. 

     Tuy không phải là cao 
lương, mỹ vị, các món 
ăn chế biến từ con bắp 
chuối như: Bắp chuối xào 
củ hành tây, nhúng dấm, 
lẩu mắm... qua đôi tay 
khéo léo, sáng tạo của 
người dân địa phương, 
đã trở thành những món 
ngon đặc sản, món quà 
cho du khách gần xa.
     Đặc biệt trên vùng biển 
Tây Nam này, cứ vài năm 
lại xuất hiện nhiều loài hải 

sản mới với số lượng lớn, 
như sò lụa, sò lai, sò voi, 
sò lông... nay lại có thêm 
con bắp chuối. Một số ngư 
dân nơi đây cố gắng lý giải 
nhưng lời đáp vẫn còn là 
một bí ẩn. Có lẽ do vùng 
bãi bồi Cà Mau nói chung 
và Sông Đốc nói riêng 
là điểm giao thoa, hòa 
quyện giữa rừng và biển, 
giữa con người với thiên 
nhiên, như sự kết duyên 
của mối tình đẹp.
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CHẢ TRỨNG MỰC
“Câu mực tuy cực mà vui
Khoái ăn trứng mực, lui 
cui câu hoài”
     Trứng mực có gì 
quyến rũ các ngư phủ 
đến nỗi trở thành ca dao 
để trẻ con vùng U Minh 
thuộc lòng? Người nội 
trợ trứ danh nào sáng 
chế món ăn này đến giờ 
chưa ai biết. Dù vậy, dân 
câu mực vẫn cứ “lui cui 
câu hoài” để vừa có tiền 
lại vừa đáp ứng nhu cầu 
“khoái ăn trứng mực” 
của mình, của người.
     Trứng mực chiên 
thành chả có màu vàng 
rộm như chả quế. Đẹp 
mắt và có mùi thơm 
đặc trưng. Chả cắt từng 
lát chừng ngón tay, dọn 
ra bàn cùng rau thơm 
và bánh tráng. Cuốn 

từng cuốn, chấm nước 
mắm nhĩ hay muối tiêu 
chanh. Món đặc sản này 
đem đến cho người ăn 
cái mềm mại của rau, 
cái dai mềm của bánh 
tráng, cái dẻo xốp, béo 
bùi của trứng mực, 
không lẫn được với bất 
kỳ món ăn nào.
     Mực bắt được trong 
đêm, ngư phủ “muối” 
nước đá. Sáng ra, xẻ 
mực phơi khô, khéo tay 
lấy hai bọc trứng nằm 
khuất bên trong. Cứ 
10 - 12kg mực tươi thì 
có được 1kg trứng. Mực 
nhỏ cỡ ngón chân cái 
cũng đã cho những túi 
trứng căng phồng.
     Để có món chả trứng 
mực thơm ngon béo bùi, 
mỗi lần đi đánh bắt, ngư 
phủ đem theo hột vịt, 

thịt và gan heo rồi quết 
chung với trứng mực 
ngay sau khi bắt, nhờ 
thế hương vị càng thêm 
hấp dẫn. Quết xong, 
thấm dầu ăn vào tay, 
bóc từng cục vo tròn rồi 
ép dẹp, phơi khô đem về 
đất liền.
     Thường, những 
miếng chả trứng mực 
đặc biệt này, người dân 
quê biển Cà Mau dành 
đãi khách phương xa. 
Nó cũng là món quà quý 
dùng gửi tặng bà con 
quyến thuộc tha phương 
kiếm sống, ăn để mà 
ngậm ngùi thương nhớ 
quê nhà. Nếu có dịp về 
xứ biển Cà Mau, bạn 
nhớ đòi ăn cho được chả 
trứng mực, vì đó là một 
món ngon chỉ có ở vùng 
đất mũi!
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LẨU MẮM U MINH
     Lẩu mắm (mắm kho 
cho vào lẩu) là một trong 
những món ăn dân dã 
không thể thiếu của 
người Nam bộ nói chung 
và U Minh nói riêng.
     Để có một lẩu mắm 
ngon, mùi thơm đặc 
trưng phải lựa từng con 
cá sặc bướm. Sau đó là 
khâu làm sạch vảy, ruột, 
rửa sạch, đem phơi cho cá 
ráo mặt, rắc muối giã nhỏ, 
cho vào một cái khạp, bên 
trên dùng mo cau và sống 
dừa cài chặt để giữ không 
cho nổi lên bề mặt.
     Lẩu mắm phải ăn 
kèm với rất nhiều rau, 

như bông súng, đọt nhãn 
lồng, ngò gai, ngò om, 
cải xanh, rau muống, 
rau ngổ, đậu rồng, kèo 
nèo, rau đắng, càng cua, 
bông so đũa, cà phổi, 
bắp chuối, ớt hiểm, tỏi... 
Ngoài ra còn có đọt 
choại, loại rau rừng chỉ 
có ở rừng tràm U Minh. 
Rồi đậu bắp, nấm rơm 
bỏ vào khi lẩu vừa sôi, 
với các loài cá đồng tươi 
vừa chín như lươn, cá 
rô, các sặc rằn, cá dầy, cá 
lóc... cùng “lên lửa” với 
nước cốt mắm sặc thơm 
lừng. Cũng không thể 
thiếu bát ốc lác sôi sùng 
sục dưới đáy nồi lẩu.

BA KHÍA NẤU CHAO
     Có nhiều món ăn được 
chế biến từ ba khía như: 
Ba khía luộc, ba khía 
muối (mắm ba khía), ba 
khía kho mặn nhưng có 
lẽ lạ và hấp dẫn hơn cả là 
món ba khía nấu chao. 
     Nguyên liệu chính của 
món ba khía nấu chao 

gồm: Ba khía tươi, khoai 
cao (khoai sọ), nước dừa 
tươi và tất nhiên không 
thể thiếu chao. Muốn nồi 
chao ba khía ngon, thì 
chao phải thật ngon và ba 
khía phải thật tươi. Chọn 
ba khía còn sống, cho 
vào xô nhựa rửa sạch. 
Tách bỏ mai, yếm, chặt 
đôi thân (hoặc để nguyên 
tùy ý) rửa sạch, để ráo. 
Chao lựa loại chao cũ 
không quá mặn. Khoai 
cao (chọn khoai củ nhỏ 
càng ngon) luộc chín, 
để nguội, lột vỏ, chẻ đôi 
(hay để nguyên tùy thích) 
để ra dĩa. Tiếp đến, múc 
chao ra tô tán nhuyễn 
và nêm gia vị (đường + 
bột ngọt) vừa ăn. Phi 
tỏi thơm, đổ ba khía (đã 
sơ chế) với chao (đã tán 

nhừ) vào nồi xào cho 
thịt ba khía săn lại, để 
sẵn ra tô. Đổ nước dừa 
tươi vào nồi cùng với 
ba khía nấu với lửa liu 
riu. Chờ nước trong nồi 
sôi, cho khoai cao vào 
khoảng 15 phút. Nêm 
nếm thêm gia vị lần nữa, 
tắt bếp, trút vào nồi lẩu. 
Cuối cùng, chuẩn bị 
dĩa rau sống gồm: Đọt 
choại, năn bộp, cù nèo, 
bắp chuối, rau muống 
cùng một tô bún, dĩa 
nước mắm nguyên chất 
và vài trái ớt hiểm chín.
     Khi ăn nhúng rau 
vào nồi ba khía. Vị ngọt, 
giòn và mùi thơm đặc 
trưng của ba khía hòa 
lẫn vị béo của khoai 
cao, làm cho món ăn có 
hương vị rất riêng.
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VỌP NƯỚNG MỠ 
HÀNH
     Và một món khác 
ngon không kém nữa là 
Vọp. Đây là một loại hải 
sản có hình dạng giống 
nghêu, vọp có nhiều ở 
các tỉnh Cà Mau, Trà 
Vinh. Ngày nay, vọp đã 
trở thành một món đặc 
sản quý của Cà Mau. 
Người ta chế biến Vọp 
thành nhiều món: vọp 
nấu chua cơm mẻ, vọp 
hấp gừng, vọp kho tộ, gỏi 
vọp bắp chuối rau thơm, 
nhưng đứng đầu vẫn là 
vọp nướng mỡ hành. 

     Món vọp nướng chế 
biến rất đơn giản. Chỉ 
cần lựa chọn những con 
vọp tươi, rửa sạch, để 
ráo nước rồi có thể cho 
lên vỉ nướng với than 
hồng. Gia vị cho món 
vọp nướng gồm muối 
tiêu chanh thêm bột 
ngọt, một ít đậu phộng 
rang, các loại rau cải, 
một ít hành, rau răm, 
húng lủi,...Vọp há miệng 
là vừa chín tới, ăn rất 
ngọt, để lâu sẽ chín quá, 
khô nước, thịt dai và ăn 
không còn ngon. Gắp 
thịt vọp chấm với muối 

tiêu chanh và thưởng 
thức, bạn sẽ thấy vị 
ngọt của vọp, vị thơm 
của các loại rau ăn kèm, 
vị chua cay tiêu chanh 
và vị mặn của muối, 
hòa quyện trong đó là 
mùi hương đặc trưng 
của than củi, của khói 
bếp lò phảng phất,…tất 
cả đã làm nên những 
món ăn ngon, đặc sắc 
mang đậm bản sắc 
địa phương, hương vị 
của rừng, của biển có 
thể níu chân bất cứ du 
khách nào khi đến với 
đất mũi Cà Mau.
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CUA BIỂN NĂM CĂN
     Từ lâu, cua Năm Căn 
nói riêng và cua Cà Mau 
nói chung được biết đến 
về chất lượng đặc biệt 
mà cua ở các địa phương 
khác không sánh được: 
Cua chắc, thịt ngọt và 
thơm. Đặc biệt, chỉ với 
một bếp than hồng là 
du khách có thể thưởng 
thức 3 món ngon dân dã 
được chế biến từ cua biển 
Năm Căn, đó là cua hấp 
muối hột, cua nướng mọi 
và cua lùi tro.
     Với cua hấp muối hột, 
bỏ 200 gram muối hột 
đen vào nồi đất, gác một 
vỉ tre nhỏ rồi đặt cua lên 
trên, phần yếm cua nằm 
phía dưới, đậy chặt nồi rồi 
đặt lên bếp than đang liu 
riu lửa. Khoảng hơn 10 
phút thì muối hột sẽ nổ 
hết, cua hấp đã chín, toàn 

thân màu vàng gạch rất 
đẹp mắt. Bóc vỏ cua ra, 
phía trong thịt cua chín 
nước từng thớ thơm lừng 
cùng mùi muối nguyên 
sinh, gạch cua sanh sánh 
ngọt, béo bùi ngất ngây, 
ăn cùng ít rau răm, muối 
ớt chanh hoặc tiêu chanh 
thì ngon tuyệt. 
     Để thưởng thức món 
cua nướng mọi, đặt cua 
úp lên vỉ nướng cho 
lên bếp than lửa liu riu, 
khoảng 15 phút giữa mai 
cua có một đốm vàng 
gạch, phía dưới yếm cua 
có màu vàng xém đó là 
lúc cua đã nướng chín. 
Mùi cua nướng bốc lên 
thơm nức, thịt chín nước 
nên ngọt ngay, gạch sanh 
sánh, ngọt, béo và bùi, 
ăn cùng rau răm, muối 
tiêu chanh hoặc ớt chanh 
càng thêm đậm đà.

     Khi bếp than hồng 
đã gần tàn, bầu rượu đã 
vơi đi ít nhiều, là kịp lúc 
ta làm món cua lùi tro. 
Bới đống tro lên, đặt 
cua ngửa lên rồi lấp lại, 
phía trên tro cho một 
ít than còn cháy sót lại. 
Khoảng 15 phút moi 
cua ra, cua lùi đã chín 
vỏ màu vàng gạch, nước 
cua hầu như không mất 
đi, thịt, gạch chín nước 
thơm ngọt vô cùng. Ăn 
cua lùi tro kèm với rau 
răm và muối ớt chanh 
nhắm thêm chút rượu 
lại nghe văng vẳng đâu 
đó bài vọng cổ Tình anh 
bán chiếu, du khách 
thấy lòng mình như 
đã gửi nhớ gửi thương 
miền sông nước Cà 
Mau hoang sơ mà trù 
phú, mộc mạc mà thắm 
đượm nghĩa tình 
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Từ lâu, sưu tập 
tem đã là một 
trong những 
thú sưu tập phổ 

biến nhất trên thế giới. Có 
thể nói, sưu tập tem là sở 
thích của mọi tầng lớp xã 
hội. Chỉ tính riêng ở Mỹ, 
ước tính đã có hơn 2 triệu 
người theo đuổi sở thích 
này. Nhiều nguyên thủ 
quốc gia cũng là những 
nhà sưu tập tem nổi tiếng 
như Nữ Hoàng Anh hiện 
nay sở hữu một bộ sưu tập 
tem mà nhiều nhà sưu tập 
chuyên nghiệp trên khắp 
thế giới hằng mơ ước. 
Hội Tem Việt Nam được 
thành lập ngày 30/12/1960. 
Đến nay, có hàng chục 
câu lạc bộ sưu tập tem 
hoạt động trên cả nước. 
Luật sư Ngô Khắc Lễ, Phó 

Chủ tịch Hội tem Hà Nội 
(có khoảng 500 hội viên), 
đã dành cho phóng viên 
Tạp chí Biển một cuộc trò 
chuyện thú vị xoay quanh 
những con tem và nghệ 
thuật sưu tầm chúng.

?Thưa ông, ông có 
thể nói ngắn gọn về 
ý nghĩa của con tem 

trong đời sống kinh tế, xã 
hội, văn hóa?

!Ngoài tác dụng để 
thanh toán cước phí 
bưu chính, con tem là 

công cụ tuyên truyền về 
mọi mặt của mỗi quốc 
gia. Mọi vấn đề mà một 
quốc gia cần “tuyên bố” 
trong và ngoài nước đều 
có thể thấy trên tem bưu 
chính (xem tem “Việt 
Nam hội nhập” - tem số 

09). Con tem khẳng định 
chủ quyền của mỗi quốc 
gia thể hiện ở quốc ngữ, 
quốc hiệu, đơn vị tiền tệ. 
Chỉ có cơ quan bưu chính 
của quốc gia hay vùng 
lãnh thổ mới có quyền 
phát hành tem. Do đó, 
mỗi khi chế độ chính trị 
thay đổi thì thu hồi tem 
cũ, phát hành tem mới là 
một trong những việc làm 
đầu tiên. Nếu chưa in kịp 
thì có thể dùng tem của 
chế độ cũ và in đè quốc 
hiệu mới lên đó. Sau Cách 
mạng tháng Tám, chế độ 
mới chưa kịp in tem nên 
trong hai năm 1945 và 
1946 đã dùng tem tạm 
thời của chế độ cũ (tem 
Đông Dương), in đè tiêu đề 
“Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa” trên tem (xem tem 

về nhà bác học Alexandre 
Yersin và tem “thể thao, 
tuổi trẻ” in đè quốc hiệu 
mới - tem số 08 và 01).  
     Ít ai có thể ngờ, một 
con tem in sai về đường 
biên giới quốc gia có thể 
dẫn đến nguy cơ chiến 
tranh, làm rung chuyển 
quan hệ ngoại giao vì con 
tem đó được một bên cho 
là bên kia muốn khẳng 
định chủ quyền, còn bên 
kia thì cho rằng đó là sơ 
suất và bị “gây sự”. Một vụ 
như vậy đã xảy ra vào thế 
kỷ XIX giữa hai quốc gia ở 
Trung Mỹ.     
     Mỗi con tem là một 
hoạt động văn hóa thể 
hiện tính tri thức cao với 
hình ảnh được chọn lọc 
dựa trên những sự kiện 
tiêu biểu của quốc gia, 

Tem
sứ giả quốc gia

NHỎ BÉ VÀ MỎNG MANH NHƯNG CON TEM LẠI CHỨA 

ĐỰNG NHIỀU GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG VỀ VĂN HÓA, LỊCH 

SỬ, KINH TẾ, XÃ HỘI. THÔNG QUA CON TEM, CÁC NƯỚC 

CÓ THỂ GỬI THÔNG ĐIỆP CỦA MÌNH RA THẾ GIỚI. VÌ VẬY, 

NGƯỜI TA COI TEM LÀ SỨ GIẢ QUỐC GIA VÀ THÚ SƯU 

TẦM TEM LÀ MỘT BỘ MÔN NGHỆ THUẬT.

MẠNH HÙNG
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thế giới (xem tem “chiến 
thắng Điện Biên” phát 
hành năm 1954 - tem số 
06, tem “kỷ niệm 100 năm 
Bác Hồ ra đi tìm đường 
cứu nước” - tem số 11) 
hoặc về lịch sử (xem “tem 
quân đội” - tem dùng riêng 
cho binh sỹ trong chiến 
tranh chống Mỹ - tem số 
02); tem “Quang Trung 
đại phá quân Thanh” - 
tem số 03), văn hóa (tem 
“Nhà ở Hồ Chủ Tịch thời 
thơ ấu” - tem số 04), danh 
lam thắng cảnh (tem về 
Vịnh Hạ Long (năm 1959) 
- tem số 05, “thác Bản 
Giốc” (năm 1962) - tem 
số 10),... Có thể nói, con 
tem là tấm danh thiếp 
quốc gia, là sứ giả hòa 
bình, làm mọi người xích 
lại gần nhau. Qua con 
tem, có thể thông báo với 
thế giới về hoạt động và 
mong muốn của mình 
trên trường quốc tế. Ví 
dụ, tem “Hội nghị quốc 
tế đoàn kết với nhân dân 
Việt Nam chống Đế quốc 
Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa 
bình” (tem số 12) được 
phát hành nhân dịp Hội 
nghị này tổ chức tại Hà 
Nội ngày 30/11/1964.

?Ai là người nghĩ ra 
con tem và con tem 
đầu tiên ra đời như 

thế nào, thưa ông?

!Ông Rolland Hill (1795 
- 1879) người Anh, là 
một nhà cải cách kiệt 

xuất. Năm 1835, ông bắt 
đầu nghiên cứu vấn đề cải 
cách bưu chính nước Anh 
và nêu ra biện pháp cải 
cách là trong một phạm vi 
vùng đất nhất định, mọi 
thư tín không kể đường 
bưu xa gần mỗi thư nặng 
1/2 ounce (14,2g) chỉ thu 
cước 1 Penny và phải trả 
trước bằng cách mua một 
phong bì đã có dấu hiệu trả 
cước. Để thuận tiện cho 
người gửi không muốn 
dùng phong bì có dấu hiệu 
trả trước, bưu cục bán cho 
một mảnh giấy nhỏ để 
dán lên phong bì thư tự 
làm. Mảnh giấy nhỏ này 
đằng sau có keo, chỉ cần 
làm ướt là dán lên phong 
bì. Ông Hill gọi mảnh giấy 
này là “lá nhãn” (label), 
thực tế đó chính là con 
tem ta đang dùng ngày 
nay. Kiến nghị dùng theo 
cách này của ông Hill ban 
đầu bị phản đối kịch liệt. 
Ông kiên trì theo đuổi và 

tháng 8/1839, Quốc hội 
Anh thông qua đạo luật 
nổi tiếng là “Luật cước 1 
Penny” (One Penny Act). 
Ngày 10/01/1840, nước 
Anh thực hiện kiến nghị 
nêu trên của ông Hill. 
Hình bán thân Nữ hoàng 
Victoria nhìn nghiêng của 
ông William Weld được 
chọn để đưa lên tem - hình 
ảnh Nữ hoàng Victoria 
năm 18 tuổi (1837) - con 
tem đầu tiên trên thế giới 
ra đời ngày 06/5/1840 tại 
nước Anh (tem số 07).
     Thời ấy còn lưu truyền 
một câu chuyện xảy ra 
năm 1838, ông Roland 
Hill đang đi chơi ở một 
vùng gần London thì thấy 
một người phu trạm từ xa 
mang một bức thư đưa cho 
một cô gái. Cô gái cầm bức 
thư và chỉ nhìn qua rồi trả 
lại người phu trạm và nói 
xin lỗi vì không có tiền 
nhận thư, mong ông ấy trả 
về người gửi. Người phu 
trạm và cô gái lời qua tiếng 
lại, Ông Hill đi tới hỏi rõ 
sự tình và trả giúp bưu phí. 
Sau khi người phu trạm 
đi khỏi, cô gái mới nói với 
ông Hill rằng bức thư đó là 
của anh cô gái gửi. Họ đã 

hẹn trước là nếu bình yên 
thì đánh một dấu tròn ở 
phong bì. Sau khi xem, cô 
gái biết anh ấy ở xa không 
xảy ra chuyện mà lại không 
phải trả cước. Thế là vừa 
có thông tin vừa không 
phải trả tiền. Con tem ra 
đời đã chấm dứt trò dân 
“gian” này vì phải trả tiền 
trước khi gửi (mua và dán 
tem lên phong bì).

?Với nhiều người, sưu 
tập tem không chỉ 
là một thú chơi mà 

còn là một bộ môn nghệ 
thuật. Ông lý giải điều 
này như thế nào?

!Kể từ khi ra đời vào 
năm 1840 tại nước Anh, 
mỗi con tem là một 

tác phẩm nghệ thuật thu 
nhỏ với tính chất đồ họa 
đặc biệt và do nguyên tắc 
tem không được tái bản 
(trừ tem phổ thông) nên 
tem ngày càng trở nên 
quý hiếm. Từ đó, môn 
sưu tập tem ra đời, đầu 
tiên là tại Anh năm 1841, 
sau đó, nhanh chóng lan 
rộng ra nhiều nước. Liên 
đoàn Tem chơi quốc tế 
(FIP) được thành lập 
ngày 26/6/1926 tại Paris 
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(Pháp), Liên đoàn Tem 
chơi châu Á - Thái Bình 
Dương (FIAP) được 
thành lập ngày 14/9/1974 
tại Singapore và Hội Tem 
Việt Nam được thành lập 
ngày 30/12/1960. Như bạn 
cũng đã biết, cả nước hiện 
nay có hàng chục câu lạc 
bộ sưu tập tem. 
     Những con tem hiếm 
được xem là báu vật và 
biểu tượng văn hóa quan 
trọng của mỗi quốc gia, 
được “nâng niu” trên 
toàn thế giới. Xin nêu 
một ví dụ: Tổ chức đấu 
giá Liên Á ở Hong Kong 
cho biết, tại phiên đấu giá 
ngày 1/7/2013, một trong 
những con tem hiếm nhất 
ở Trung Quốc - con tem 
thời nhà Thanh – đã được 
mua với giá 890.000 USD 
(hơn 18 tỷ đồng!). 
     Người chơi tem 
thường sưu tập theo chủ 
đề mình ưa thích. Kiến 
thức về chủ đề sưu tập 
rất quan trọng trong 
việc hiểu sâu bộ sưu tập. 
Vì vậy, nhiều nhà sưu 
tập tem cũng là những 
chuyên gia trong một 
lĩnh vực nào đó. Tài năng 
của họ được chứng minh 
qua các giải thưởng quốc 
gia, quốc tế và cả trên thị 
trường đấu giá với việc 
sở hữu những bộ sưu tập 
độc đáo hay những con 
tem quý giá.
     Tất cả những điều trên 
lý giải vì sao sưu tầm tem 
không chỉ là một thú chơi 
được nhiều người yêu 
thích mà cao hơn nữa, đã 

trở thành một bộ môn 
nghệ thuật, nơi chứng tỏ 
tài năng và niềm đam mê 
của người chơi.

?Ông có thể chia sẻ 
một chút với bạn 
đọc về bộ sưu tập 

của mình và những điều 
bổ ích mà thú chơi này 
mang lại?

!Tôi sưu tập tem chuyên 
về hàng hải vì nó gắn 
với nghề mà tôi đã làm 

trên 30 năm nay (khai thác 
tàu biển, môi giới hàng 
hải; bảo hiểm tàu biển... 
và hiện nay là tư vấn hàng 
hải - tem số 15, 16, 17, 18, 
19 ,20, 21, 22). Tôi đã có 
những bộ tem đoạt giải 
thưởng quốc gia và quốc 
tế. Ngoài ra, tôi còn sưu 
tập tem Việt Nam vì tôi là 
... người Việt. 
     Chơi tem là hình 
thức tự rèn luyện nhiều 
đức tính tốt như cẩn 
thận (con tem rất nhẹ, 
nhỏ nên tránh dùng tay 
cầm trực tiếp mà phải 
dùng dụng cụ riêng để 
“gắp”); tính trung thực 
(trao đổi tem với bạn 
bè trong và ngoài nước 
nhiều khi không thấy 
con tem trước mà chỉ 
qua mô tả rồi gửi tiền đi 
để mua); phong cách làm 
việc khoa học (sắp xếp 
công việc, sinh hoạt có 
chương trình, kế hoạch 
hợp lý); tiết kiệm (dùng 
tiền đúng mức vì thường 
xuyên cần tiền, nếu 
“phung phí” sẽ không 
thể chơi tem lâu dài). 

     Kiến thức được nâng 
cao, tầm nhìn được mở 
rộng rất nhiều qua chơi 
tem. Hầu hết lỗi trên tem 
là do người chơi phát 
hiện. Tem “Thầy giáo Chu 
Văn An” (tem số 14), phát 
hành ngày 18/1/1992, in 
trên tem dòng chữ “kỷ 
niệm 700 năm ngày mất 
của Chu Văn An 1292-
1992”. Thế nhưng tem đã 
in nhầm ngày sinh thành 
ngày mất và chiếc kính 
mà thầy đeo trên mắt chỉ 
được phát minh sau khi 
thầy qua đời vài trăm 
năm! Tuy tinh tường như 
vậy nhưng không ai có thể 
hiểu hết mọi con tem, cho 
dù chỉ giới hạn trong tem 
về nghề nghiệp của mình 
nên luôn phải tìm hiểu, 
học hỏi không ngừng.
     Chơi tem có thêm 
nhiều bạn bè, giao lưu 
được mở rộng. Nhu cầu 
trao đổi thông tin (học hỏi 
về tem), trao đổi tem nên 
có nhiều câu lạc bộ tem 
quy tụ từ các cháu thiều 
nhi đến các cụ trên 85 
tuổi, người Việt Nam và 
người nước ngoài, không 
phân biệt giới tính, cá 
tính. Có thể sưu tập tem 
một mình nhưng chắc 
chắn không thể tự tìm 
hiểu hết mọi lĩnh vực của 
kiến thức, nhất là không 
thể biết mọi ngoại ngữ để 
hiểu nội dung in trên tem. 
     Có thể nói chơi tem là 
một hình thức đầu tư vì 
đây là “cổ phiếu” không 
bao giờ mất giá nếu nói 
về kinh doanh thuần 

túy. Loại đầu tư này 
không phụ thuộc vào thị 
trường mà phụ thuộc 
vào trình độ và tài năng 
của người chơi.   
     Nói ra chưa chắc bạn 
tin nhưng đây là sự thật: 
sau khi làm việc cả ngày, 
tôi thấy đỡ mệt đi rất 
nhiều nếu đem các bộ tem 
ra “ngắm nghía”, chọn lọc, 
sắp xếp để làm bộ chuyên 
đề mới, hoặc chuẩn bị 
đem đi bán đấu giá, 
thường tổ chức 3 tháng 
một lần. Tôi bị “say” tem. 
Nếu bạn định bán 1 con 
tem mà tôi thích thì mặc 
trời mưa tôi cũng đi để có 
nó sau vài tiếng dù bạn ở 
cách tôi khá xa vì không 
thể hoãn cái “sự sung 
sướng” ấy lại và sợ bạn 
bán cho người khác.        

?Nếu phải chọn giữa 
làm tư vấn hàng hải 
và chơi tem chuyên 

nghiệp (vẫn kiếm được 
khá tiền) thì ông sẽ đi 
theo hướng nào?  

!Câu hỏi này khó quá! 
(Cười). Tôi không thể 
chọn được vì sẽ bị hẫng 

(như người còn 1 chân) 
nên vẫn tiếp tục làm nghề 
mình yêu và chơi với 
nghề mình thích vì hàng 
chục năm qua cho thấy, 
không thể chỉ làm mà 
không chơi và ngược lại 
nhưng luôn phải “làm ra 
làm, chơi ra chơi” thì mới 
“sống” được.
     Xin trân trọng cảm 
ơn ông và chúc ông luôn 
“say sưa” với cả hai! 
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Hát bả trạo
di sản văn hóa phi vật thể quốc qia

CÙNG VỚI LỄ HỘI 
NGHINH ÔNG, HÁT BẢ 
TRẠO ĐÃ TRỞ THÀNH 
BIỂU TƯỢNG VĂN HÓA 
TÂM LINH CỦA MỌI THẾ 
HỆ NGƯ DÂN QUẢNG 
NAM NÓI RIÊNG VÀ MIỀN 
TRUNG NÓI CHUNG, THỂ 
HIỆN LÒNG BIẾT ƠN ĐỐI 
VỚI CÁC VỊ THẦN LINH, 
VỚI BIỂN CẢ MÊNH MÔNG 
VÀ CẦU MONG NHỮNG 
CHUYẾN RA KHƠI THUẬN 
BUỒM XUÔI GIÓ, TÔM CÁ 
ĐẦY KHOANG.

HỒNG LÂM

Hát bả trạo 
(hay hò bả 
trạo) là một 
hình thức 

diễn xướng nghi lễ 
dân gian gắn với tục 
thờ cúng cá Ông của 
những ngư dân vùng 
biển duyên hải miền 
Trung, một hình thức 
diễn xướng nghi lễ tổng 

hợp gồm các yếu tố 
múa và hát với đạo cụ 
là mái chèo. Theo cách 
lý giải của những người 
am hiểu và những ngư 
dân cao tuổi thì bả có 
nghĩa là bạn; còn trạo 
có nghĩa là chèo; bả trạo 
có nghĩa là bạn chèo. 
Cũng có một cách lý 
giải khác, đó là: bả tức 

là cầm chắc, còn trạo 
có nghĩa là mái chèo; bả 
trạo có nghĩa là cầm chắc 
mái chèo để giong buồm 
ra khơi... Nhưng cho dù 
cách gọi như thế nào thì 
nghệ thuật diễn xướng 
hát múa bả trạo vẫn là 
một hình thức sân khấu 
hóa, trong đó âm nhạc 
sử dụng các làn điệu, các 

kiểu “Hát – nói - kể...” 
kết hợp động tác “chèo 
thuyền” rập ràng đều 
đặn theo tiết nhịp âm 
nhạc do tập thể các con 
Trạo thể hiện và vũ điệu 
(nghệ thuật Tuồng truyền 
thống) của các ông Tổng 
nhằm mục đích chuyển 
tải nội dung nghệ thuật 
đến với công chúng.

...Mùa đến rồi anh em ơi
Ta xuống thuyền cùng nhau ra 
khơi
Trời thanh thanh, biển bao la
Nước xanh xanh ô hô hô, sóng 
nhấp nhô
Thuyền trông khơi lướt nhanh, 
ô hô hô...
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    Ở Quảng Nam, hát 
bả trạo chỉ được diễn 
xướng, tái hiện trong 
những buổi Lễ hội Cầu 
ngư (hay còn gọi là Lễ tế 
cá Ông, Lễ hội nghinh 
Ông...). Đây là một trong 
những lễ hội lớn của 
những ngư dân ven biển 
Quảng Nam, nó hàm 
chứa tất cả những niềm 
khát khao, mộc mạc, 
chân thành của những 
con người làm nghề sông 
nước đối với biển nói 
chung và với cá Ông nói 
riêng. Chủ thể văn hóa 
thực hành diễn xướng 
hát múa bả trạo trong 
các lễ hội cầu ngư là 
cộng đồng dân cư các xã, 
phường ven biển Quảng 
Nam như: Bình Dương, 
Bình Hải, Bình Minh, 
Bình Nam (huyện Thăng 
Bình); Cẩm Thanh, Cẩm 
Nam, Cẩm Hà, Cửa 
Đại, Thanh Hà (thành 
phố Hội An); Tam Tiến, 
Tam Quang, Tam Hòa, 
Tam Giang, Tam Hải, 
Tam Nghĩa (huyện Núi 
Thành); Điện Dương 
(huyện Điện Bàn); Tam 
Thanh, Tam Thăng 
(thành phố Tam Kỳ)...
    Lễ hội cầu Ngư ở 
Quảng Nam thường 
được tổ chức ở hầu hết 
các xã ven biển với ý 
nghĩa gần giống nhau 
nhưng quy mô tổ chức 
và thời gian tổ chức (lấy 
theo ngày âm lịch) lại 
tùy thuộc vào từng địa 
phương. Ví dụ như ở xã 
Cẩm An (thị xã Hội An) 
thì Lễ hội cầu Ngư  được 
tổ chức hai lần trong 
năm vào các ngày 16/2 
và 16/8, xã Duy Vinh 
(huyện Duy Xuyên) là 

vào các ngày 20/2 và 
20/7, xã Bình Hải (huyện 
Thăng Bình) là vào các 
ngày 15/3 và 20/12, xã 
Tam Quang (huyện Núi 
Thành) là vào ngày 1/6, 
xã Điện Dương (huyện 
Điện Bàn) là vào ngày 
24/4, xã Tam Thanh 
(Thành phố Tam Kỳ) là 
vào ngày 1/4...
    Bắt đầu buổi Lễ cầu 
Ngư, vị chủ xướng tuyên 
bố khởi lễ. Sau phần giới 
thiệu là bài văn tế kể về 
quá trình hình thành 
vùng đất quê hương và 
ý nghĩa thiêng liêng của 
tục lệ Cầu ngư. Tất cả 
mọi người dự Lễ đều 
thành kính dâng trọn 
niềm tin sâu sắc và lòng 
biết ơn đối với biển. Phần 
tiếp theo là Lễ cúng, 
dâng lên bàn thờ mâm 
lễ vật gồm hoa quả và 
một số món chay (tuyệt 
nhiên không bao giờ có 
bất kỳ loại hải sản nào). 

Khi vị chủ lễ lên chủ trì 
phần cúng thì có một vị 
đọc bài văn cúng gồm có 
ba phần: mở đầu là cúng 
Ông Nam Hải (cá Ông), 
tiếp theo là Lễ cúng Tiền 
hiền, Hậu hiền, những 
bậc tiền nhân có công 
lập nên làng xã và cuối 
cùng là cúng cô bác (cô 
hồn, âm hồn). Lễ Chánh 
tế tiếp theo sau đó, mọi 
người trong ban tế lễ đều 
vào lạy. Lễ cúng kéo dài 
gần một giờ, sau đó là 
phần Hội cầu Ngư...
    Trong Lễ hội cầu Ngư, 
nếu phần Lễ diễn ra long 
trọng, trang nghiêm, 
thành kính thì phần 
Hội lại diễn ra vui vẻ, 
náo nhiệt và lôi cuốn 
rất nhiều người tham 
gia. Trong phần Hội, 
cuốn hút nhất là màn 
diễn xướng dân gian hết 
sức độc đáo là hát múa 
bả trạo. Hát bả trạo ở 
Quảng Nam là một hình 

thức diễn xướng tập thể 
trên cạn. Trên sàn diễn 
dựng ngay tại bãi biển 
là mô hình một chiếc 
thuyền rồng trang trí rực 
rỡ bởi cờ hội và cờ đuôi 
nheo. Màn múa hát bả 
trạo được trình diễn và 
khởi xướng bởi ba người 
được chọn lựa rất kỹ, đó 
là ba ông Tổng: Tổng 
Mũi (còn gọi là Tổng 
Tiền), Tổng Khoang (còn 
gọi là Tổng Thương) 
và Tổng Lái (người chỉ 
huy con thuyền). Tổng 
Lái thông thường mặc 
lễ phục cổ truyền áo dài 
đen, quần dài trắng, khăn 
đóng đen. Tổng Mũi cũng 
ăn mặc giống như Tổng 
Lái, nhưng cũng có khi 
Tổng Mũi mặc một bộ 
đồ màu sắc rực rỡ như 
một diễn viên Tuồng, tay 
cầm cặp sênh điều khiển. 
Còn Tổng Khoang mặc 
áo ba màu, quần ngắn, 
tay cầm gàu tát nước. 

Sông nước Quảng Nam.
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Những người tham gia 
còn lại gọi là bạn chèo, 
lập thành đội chèo. Tùy 
từng địa phương, mỗi đội 
chèo thường có từ 12 đến 
16 người, cũng có khi lên 
đến 18 hoặc tối đa là 20 
người và đặc biệt là số 
người tham gia đội chèo 
bao giờ cũng là số chẵn 
để cho cân xứng và trình 
diễn dễ dàng hơn. Các 
bạn chèo đầu chít khăn 
đỏ, lưng thắt vải đỏ, tay 
cầm chèo được phết sơn 
đủ màu... 
     Dẫn đầu đoàn chèo 
hát bả trạo trên chiếc 
thuyền rồng là Tổng Mũi, 
tiếp đến là Tổng Khoang 
và Tổng Lái sau cùng, 
còn bạn chèo thì sắp hai 

hàng ngăn nắp phía sau 
Tổng Mũi. Sau khi hàng 
ngũ đã chỉnh tề, vị chủ 
xướng ra lệnh bắt đầu thì 
tiếng trống, tiếng chiêng 
vang lên rộn rã báo hiệu 
cuộc diễn xướng bắt đầu. 
Lúc này, Tổng Mũi bắt 
đầu hô to: “Bớ bả trạo”, 
lập tức các bạn chèo 
đồng thanh hô vang: 
“Dạ” và Tổng Mũi mở 
đầu phần hát bả trạo:

“Hôm nay là ngày Lễ 
Ông cuối vụ
Con cháu ta tụ họp về đây
Chỉnh đốn xiêm y trang 
phục đủ đầy
Để tưởng niệm và tôn 
kính thần linh Nam 
Hải... đó nghe.”

     Hòa theo lời hát của 
Tổng Mũi, các Tổng 
Khoang và Tổng Lái 
nhún nhảy theo nhịp 
trống phách, làm điệu 
bộ cổ vũ cho các bạn 
chèo nhanh nhanh tay 
chèo cho thuyền vượt 
sóng. Các bạn chèo làm 
động tác khua mái chèo, 
lúc thì chồm về phía 
trước, lúc thì ngả người 
ra sau như thể họ đang 
cận lực, căng sức để đưa 
con thuyền tiến về phía 
trước. Tất cả mọi hành 
động diễn ra rất nhịp 
nhàng, sống động và đẹp 
mắt: “... neo đồm kia 
đã lên ngọn thì chèo nọ 
ta gay, anh em ta hợp 
sức đều tay, thấy sóng 

cả chớ ngả tay chèo đó 
nghe...”. Người xem phía 
dưới cũng nhiệt tình tán 
thưởng và hưởng ứng 
mỗi khi đến đoạn đồng 
thanh như : “dạ”, “ô hô 
hô”, “ri hố rị”... Cả một 
vùng bãi biển rộn ràng, 
khí thế với những tiếng 
đồng thanh vang như 
sóng dội. Thật là một 
khung cảnh hết sức vui 
tươi và tưng bừng.
     Nội dung và ý nghĩa 
của những cuộc diễn 
xướng, hát múa bả trạo 
ở Quảng Nam đều xoay 
quanh việc ca ngợi và 
bày tỏ niềm tiếc thương 
đối với cá Ông. Lòng 
thành kính đối với cá 
Ông được thể hiện rõ 
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nét trên khuôn mặt của 
những người tham gia 
diễn xướng (các Tổng 
và bạn chèo). Tất cả họ 
đều nghiêm trang, nhịp 
nhàng chèo chiếc thuyền 
linh thiêng, đưa cá Ông 
về miền Cực lạc: 

“... ơn ngài như biển 
rộng trời cao
Chúng con ghi tâm tạc dạ
Đời nào lãng quên!”
 
     Ngoài nghi thức dân 
gian đối với cá Ông ra, 
hát bả trạo còn thể hiện 
những tâm tư, tình cảm 
mộc mạc, chân thành 
của những ngư dân vùng 
biển đối với thiên nhiên, 
đối với đại dương bao la 
mênh mông sóng nước:

“Mây giăng mù mịt
Giông chớp sáng lòa
Từ ải Vân cho đến Sơn Trà
Trông bốn phía ngàn 
trùng sóng nước...”

     Cũng như cầu mong 
cho trời yên, bể lặng, 
sóng nước hiền hòa, 
những chuyến ra khơi 
thật sự thanh bình, cá 
tôm đầy ắp:

“Thuyền trôi một chiếc 
giữa trời
Gió trăng bảng lảng 
nước trời mênh mông...”

     Có thể nói, hình thức 
diễn xướng, hát múa bả 
trạo ở Quảng Nam luôn 
gắn liền với tín ngưỡng thờ 
cúng cá Ông, tuy mang 
đậm màu sắc đượm buồn, 
bi ai nhưng không hề bi lụy. 
Mà thông qua đó, những 
người dân sông nước thể 
hiện những tâm tư, tình 
cảm, nguyện vọng trước 
cảnh đẹp, sự trù phú của 
biển cả, trước tấm lòng cứu 
nhân độ thế của cá Ông. 
Qua những câu hò, điệu hát 
trong diễn xướng ta cũng 
có thể cảm nhận được tinh 

thần lạc quan, tin yêu cuộc 
sống, yêu nghề của những 
ngư dân vùng biển mặc dù 
mỗi chuyến ra khơi họ luôn 
phải đối đầu với bao gian 
khó, rủi ro như sóng to, gió 
lớn, bão bùng... Bao trùm 
lên trên hết, hát múa bả 
trạo trong Lễ hội cầu Ngư 
ở Quảng Nam là một hình 
thức diễn xướng dân gian 
hết sức độc đáo và đặc sắc, 
thể hiện ước vọng an lành, 
may mắn trong những 
chuyến giong buồm ra 
đi tìm nguồn tôm cá; thể 
hiện tinh thần đoàn kết, 
tương trợ lẫn nhau trong 
lao động và sản xuất của 
những ngư dân sông nước 
đêm ngày đương đầu với 
mênh mông sóng gió giữa 
đại dương bao la.
     Lễ hội cầu Ngư - hát 
múa Bả Trạo không những 
đáp ứng, thỏa mãn một 
phần nhu cầu tâm linh của 
ngư dân vùng sông nước; 
mà còn là nơi chuyển tải, 

trao truyền những giá trị 
văn hóa truyền thống qua 
phương thức diễn xướng 
dân gian nhằm mục đích 
giáo dục, hướng đích cho 
sự phát triển của từng con 
người và cả cộng đồng đến 
cái vĩnh hằng: Chân - Thiện 
- Mỹ. Chính vì những yếu 
tố nhân văn, sức lan tỏa 
trong cộng đồng dân cư và 
là một trong những nghệ 
thuật trình diễn dân gian 
tiêu biểu, thể hiện được bản 
sắc của cộng đồng, phản 
ánh được sự đa dạng văn 
hóa, sự sáng tạo của con 
người cùng với sự kế tục 
qua nhiều thế hệ, có khả 
năng phục hồi và tồn tại lâu 
dài... mà nghệ thuật diễn 
xướng hát múa bả trạo của 
các cộng đồng dân cư ven 
biển Quảng Nam đã được 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch xét công nhận đưa 
vào danh mục Di sản văn 
hóa phi vật thể Quốc gia 
vào tháng 9/2013 
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Sáng nay ba đi biển
Con thức dậy sớm hơn
Chạnh lòng thấy cô đơn
Sắp xa ba nửa tháng
Nhìn ba đôi mắt sáng
Dáng phảng phất phong trần
Chân tay nổi đường gân
Da sạm đen, tóc bạc

Chiếc cặp con chẳng khác
Với vài ba món đồ
Là hành trang đơn sơ
Theo ba ra ngoài biển
Ánh mắt nhìn âu yếm
Ba dặn dò đôi lời
Học chăm đạt điểm mười
Là điều ba mong nhất

Ôi tình ba chân thật
Luôn dành nhiều cho con
Dõi từng bước đi lên
Ba mong con ngoan, giỏi
Đáp lòng ba mong mỏi
Con hứa gắng học chăm
Nghe ba, mẹ khuyên răn
Là con ngoan, trò giỏi

Bóng ba vừa đi vội
Chỉ tình ở lại thôi
Chẳng kịp cất nên lời
Con thương ba nhiều lắm!
Mong thời gian ngắn lại
Mong nửa tháng trôi mau
Ngày ba về vui sao
Thỏa lòng con thương nhớ!

VMS -  outh

Ba
đi biển

NINH QUỐC HỘI



VĂN HÓA & XÃ HỘI

04 - 2014 | biển | 79

Ngọn đèn không bao giờ tắt
Sao ta thao thức bồi hồi
Vẫn cùng hải đăng trong mắt
Cho yên lòng mãi biển ơi

Nhớ ngày mới ra gác đèn
Hẹn em sau một năm thôi
Sóng cồn ập vào chân tháp
Mồ hôi giọt giọt giao nhau

Ngàn năm ngọn đèn vẫn thức
Soi đường, dẫn lối tàu đi
Hẹn em một năm nữa nhỉ?!
Thương em, yêu biển: nói gì...

Những đêm chập chùng sóng vỗ
Bọt tung mờ cả kính đèn
Nhớ quê thương em gái nhỏ
Những đêm giã gạo - chân quen

Em ơi! Ngủ đi em nhé
Để anh thức với hải đăng
Soi luồng: khoang tàu đầy cá
Cho người đi biển yên lòng...

thức với
hải đăng

ĐỖ ĐỨC YÊN
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Biển, đảo và tôi
Không biết tôi 

yêu biển tự khi 
nào. Mỗi khi 
có dịp ra biển, 

tôi đều thấy biển, đảo Tổ 
quốc mình như đang vụt 
lớn lên, đang thay da đổi 
thịt đến ngỡ ngàng. Mỗi 
lần đặt chân đến bờ biển, 
tôi luôn cảm nhận thấy 
biển và đảo nước ta là địa 
điểm du lịch hấp dẫn, nổi 
tiếng. Và giờ đây, biển, 
đảo đã được xác định là 
mũi nhọn trong chiến 
lược phát triển kinh tế 
của cả nước. Biển Việt 
Nam đã thực sự vươn xa. 
Nếu hỏi bất cứ ai, dù đó 
là người Việt Nam hay 
khách du lịch quốc tế nào 
từng đến thăm biển, đảo 
của nước ta về cảm giác 

khi đến đây, chắc hẳn 
người đó sẽ trả lời không 
ngần ngại với sự trìu mến 
và lòng ngưỡng mộ. 
     Trước đây, đặt chân 
đến nhiều hòn đảo nước 
ta, từ Bắc xuống Nam, 
không khí trong lành 
của biển, vẻ hoang sơ 
của đảo đã hút hồn tôi, 
nhưng cùng với đó là nỗi 
day dứt, băn khoăn về sự 
lạc hậu, thiếu thốn trăm 
bề nơi đây. Nhà cửa tạm 
bợ, chủ yếu là nhà tranh 
vách lá. Thỉnh thoảng, lơ 
thơ vài chiếc chòi hiện 
ra buồn tẻ. Không điện, 
không nước sạch, đường 
xá chỉ là đường mòn và 
không có các phương 
tiện giao thông cơ giới. 
Người dân mưu sinh chủ 

yếu bằng nghề chài lưới 
với cách khai thác thô 
sơ lại có tính hủy diệt 
nguồn lợi thủy sản, dẫn 
đến môi trường nước 
bị ô nhiễm. Một số đảo 
như Ninh Tân, Điệp Sơn 
(Nha Trang – Khánh 
Hòa) và rất nhiều đảo 
khác nữa… bà con sống 
theo kiểu “hoang dã”, 
môi trường xung quanh 
bị ô nhiễm bởi rác thải 
sinh hoạt. Cuộc sống 
khó khăn, y tế không có, 
sinh nở đều nhờ vào may 
rủi… Những chiến sĩ làm 
nhiệm vụ bảo vệ vùng 
biển, đảo của Tổ quốc 
cũng chịu vô vàn khó 
khăn. Hằng ngày phải 
vật lộn với sóng to bão 
lớn đã đành, thịt thiếu,  

LÀ MỘT NỮ NHÀ BÁO, 
NHƯNG DUYÊN TRỜI 

ĐỊNH, NGHIỆP CỦA TÔI 
GẮN NHIỀU VỚI BIỂN. BIỂN 

LÀ CHỦ THỂ TRONG MỖI 
BÀI VIẾT CỦA TÔI VÀ QUA 

NĂM THÁNG, BIỂN TRONG 
TÔI BIẾT BAO THÂN THIẾT, 

YÊU THƯƠNG. NHỮNG 
CHUYẾN THỰC ĐỊA Ở CÁC 

ĐỊA PHƯƠNG CÓ BIỂN, 
CÓ ĐẢO ĐÃ ĐỂ LẠI TRONG 

TÂM TRÍ TÔI NHỮNG KÝ 
ỨC MÃI MÃI KHÔNG BAO 
GIỜ QUÊN: TÌNH NGƯỜI 
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rau thiếu, thư từ cũng 
phải đợi cả năm mới 
nhận được. Một chiến 
sĩ kể lại: Lần đầu ra đảo, 
thiếu hơi ấm từ đất liền, 
mấy tháng mới được nói 
chuyện với người thân 
một lần, anh cảm thấy 
rất cô đơn, trống vắng và 
đầy nhớ nhung. 
     Hiện nay, chế độ 
chính sách ưu tiên cho 
những người đang sinh 
sống và làm nhiệm vụ 
ngoài đảo đã được Nhà 
nước, các cấp, ngành 
địa phương đặc biệt 
quan tâm. Điện, đường, 
trường trạm, cáp viễn 
thông đã đến được nhiều 
xã đảo xa xôi, khoảng 
cách giữa đất liền và hải 
đảo được xích gần nhau. 
Cuộc sống của những 
người ở đảo nâng lên rõ 
rệt. Nhiều gia đình đã 

có tivi, truyền hình kỹ 
thuật số, dàn karaoke… 
Nước sạch, y tế đầy đủ 
hơn. Những ca sinh nở 
được vẹn toàn… Phương 
tiện đánh bắt của người 
dân đã hiện đại, ý thức 
về BVMT biển được cải 
thiện. Nhiều nhà gạch 
khang trang, lớp học, 
bệnh viện được đầu tư 
xây mới từ nguồn vốn và 
tình cảm của nhân dân. 
Các thầy cô giáo, y bác 
sỹ cũng tình nguyện ra 
đảo công tác. Đời sống 
văn hóa tinh thần, tín 
ngưỡng được chú trọng 
với những ngôi chùa trên 
đảo và các nhà sư đầu 
tiên ra đảo. Đời sống 
vật chất, tinh thần của 
người dân đảo tốt hơn, 
họ yên tâm làm ăn, yên 
tâm công tác. Rất nhiều 
đảo ven bờ được đầu tư 

mạnh, trở thành những 
điểm du lịch nổi tiếng 
của Việt Nam, dân đảo 
trở thành người làm 
hướng dẫn viên hay dịch 
vụ du lịch.
     Biển, đảo nước ta 
ngày càng có chỗ đứng 
vững chắc không chỉ 
trong lòng mỗi người 
dân chúng ta mà cả với 
bạn bè quốc tế. Có được 
những điều đó chính là 
nhờ vào sự chung tay 
góp sức của tất cả mọi 
người con của Tổ quốc, 
của chính những công 
dân đã và đang sinh sống 
và cống hiến cho mảnh 
đất này, từ chính quyền, 
đoàn thể, nhân dân các 
địa phương cho đến 
những chiến sĩ đang ngày 
đêm canh gác ở Trường 
Sa thân yêu, từ người 
già cho đến người trẻ, 
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đang từng ngày, từng 
giờ tận tâm vun đắp để 
biển, đảo quê hương trở 
thành một “biểu tượng” 
văn hóa, “biểu tượng” 
của sự toàn vẹn lãnh 
thổ Việt Nam. 
     Có lẽ không cần nói 
nhiều về quyết tâm bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo 
của quân và dân ta. Từ 
xưa đến nay, bao nhiêu 
liệt sĩ đã ngã xuống để 
cố giữ cho bằng được 
lá cờ Tổ quốc trên 
đảo, bao nhiêu chiến 
sĩ đã hy sinh trong quá 
trình xây dựng đảo để 
khẳng định chủ quyền 
Việt Nam. Quá khứ 
bi tráng, có dùng bao 
nhiêu lời lẽ vàng ngọc 
cũng không thể tả hết 
được lòng dũng cảm 
và niềm thương tiếc vô 
hạn. Mỗi một đồng chí 
ra đi, hàng triệu đồng 
bào rơi lệ. Tiếp nối 
truyền thống yêu nước 
đó, ngày nay, ngoài tinh 
thần chiến đấu cao độ 
của những người lính, 
người dân trên đảo đã 
cùng những công dân 
ở đất liền góp phần tích 
cực trong việc “cùng 
nhau quyết tâm” giữ 
vững đường biên giới 
mềm của biển đảo quê 
hương, bảo vệ những 
mùa xuân bình yên cho 
Đất nước. 
     Điều mà tôi muốn 
nói ở đây là vai trò của 
những người đầu tàu: 
Đảng bộ, chính quyền 
từ trung ương tới địa 
phương đã làm nòng 
cốt trong việc dẫn dắt 
người dân cả nước bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo. 
Các chủ trương, chỉ 

thị của Đảng bộ, chính 
quyền về biển, đảo được 
tuyên truyền sâu sát đến 
toàn thể người dân, từ 
các đảng viên đến quần 
chúng, từ những bậc 
hưu trí cho đến các em 
học sinh đang ngồi trên 
ghế nhà trường. Chủ 
trương giáo dục về biển, 
đảo cho học sinh ngay 
tại trường học đã có 
tác dụng tích cực. Các 
giờ sinh hoạt, giờ ngoại 
khóa chính là nơi thích 
hợp nhất để các em học 
sinh hiểu về biển, đảo, 
vun đắp tình cảm với 
biển, đảo ngay từ khi 
còn ngồi trên ghế nhà 
trường và khi lớn lên, 
các em sẽ trở thành lực 
lượng “nòng cốt” lớn 
mạnh để bảo vệ biển, 
đảo quê hương. Nhiều 
hoạt động có ý nghĩa 
về biển, đảo, nhất là 
Hoàng Sa và Trường Sa 
cũng được triển khai 
mạnh mẽ, điển hình 
như chương trình: 
“Góp đá xây Trường 
Sa” hay việc trưng 
bày 4 tấm bản đồ cổ 
khẳng định chủ quyền 
của Việt Nam với hai 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa ở 15 điểm 
công cộng trong tỉnh 
Khánh Hòa - một địa 
điểm du lịch nổi tiếng, 
mỗi ngày đón tiếp hàng 
ngàn lượt khách quốc 
tế. Sau khi xem các 
chứng cứ rõ ràng này, 
nhiều du khách đã hiểu 
rõ hơn về chủ quyền 
biển, đảo của nước ta 
và đã trở thành những 
người cùng chung tay 
với Việt Nam bảo vệ 
chủ quyền quốc gia. 

Những hoạt động, 
hành động đơn giản đó 
đã tạo nên “tầm ảnh 
hưởng”, “sức lan tỏa” 
rộng lớn, hiệu quả cao 
mà ít tốn kém. Tất cả 
đã thể hiện tình yêu, 
trách nhiệm của chúng 
ta với đất nước, thể 
hiện vai trò xung kích 
của thanh niên trong 
công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam thân yêu.
     Thật đáng tự hào khi 
nghe được nhiều lời 
khen ngợi, nhiều tình 
cảm chân thành từ du 
khách, từ phía bạn bè 
quốc tế, rằng: Biển, đảo 
Việt Nam thật tươi đẹp, 
tình cảm của người 
dân Việt Nam với biển, 
đảo thật đáng quý, trân 
trọng hay Việt Nam có 
rừng vàng, biển bạc. 
Tôi chợt nhớ lời Bác 
Hồ khi ra thăm đảo 
năm 1961, Người đã 
căn dặn:  “Ngày trước 
ta chỉ có đêm và rừng, 
ngày nay ta có ngày, 
có trời, có biển. Bờ 
biển ta dài, tươi đẹp, 
ta phải biết giữ gìn lấy 
nó”. Lời căn dặn của 
Bác ngày ấy vẫn tiếp 
tục được truyền lại 
cho các thế hệ trẻ qua 
các trang sách, lời văn. 
Qua những tác phẩm 
nghệ thuật đó, sóng gió 
Biển Đông không làm 
nản lòng bất cứ người 
dân Việt Nam nào mà 
trái lại, càng góp phần 
thôi thúc mọi người 
mong muốn được góp 
thêm sức mình để giữ 
bình yên cho Tổ quốc, 
làm cho biển, đảo ngày 
càng giàu và đẹp Vị

nh
 H

ạ 
Lo

ng
.
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Ghe câu đội Hoàng Sa

niềm tự hào
nước Việt

ĐỘI HOÀNG SA LÀ THIẾT CHẾ ĐẦU TIÊN TRONG 
LỊCH SỬ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA NHÀ 
NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG 
SA VÀ TRƯỜNG SA TRÊN BIỂN ĐÔNG. HÌNH 
ẢNH CHIẾC GHE CÂU VÀ LỄ KHAO LỀ THẾ LÍNH 
HOÀNG SA, TIỄN CÁC HÙNG BINH RA KHƠI BẢO 
VỆ BIỂN ĐẢO CHO ĐẾN NAY VẪN LÀ NIỀM TỰ 
HÀO CỦA NGƯỜI DÂN NƯỚC VIỆT.

BÌNH MINH

Có một điều độc 
đáo là những 
hùng binh tuân 
lệnh vua đi làm 

nhiệm vụ khi ấy không sử 
dụng những chiếc ghe bầu 
có kích cỡ lớn rất thông 
dụng thời đó, mà lại dùng 
những chiếc ghe câu… 
     Ông Võ Hiển Đạt 83 
tuổi ở đảo Lý Sơn là hậu 
duệ của cai đội Võ Văn 
Thiết hồi tưởng: “Tổ tiên 
đã truyền đời kể cho 
chúng tôi nghe về những 
con thuyền từng vượt 
biển Đông ra quần đảo 
Hoàng Sa, Trường Sa. 

Thời thơ ấu của tôi ở Lý 
Sơn, loại thuyền ngược 
xuôi trên biển cũng 
không khác xưa. Chúng 
nhỏ gọn nhưng chắc 
chắn và rất tiện dụng 
trên vùng biển có nhiều 
bãi cát, rạn san hô như 
Hoàng Sa, Trường Sa...”. 
     Mùa ra khơi năm 2011, 
ông Đạt là trưởng nhóm 
nghiên cứu, đóng lại chiếc 
thuyền của những đội 
hùng binh nước Việt năm 
xưa sử dụng để chinh 
phục đại dương. Là bậc 
cao niên hiếm hoi còn 
thông thạo chữ nho ở Lý 

Sơn, ông Đạt cũng từng 
tiếp cận nhiều tài liệu, thư 
tịch, sắc phong cổ ở Lý Sơn 
để hiểu rõ về những con 
thuyền của cha ông mình.
     Khi phục dựng lại 
thuyền đi Hoàng Sa thuở 
xưa, ông Đạt đã cẩn thận 
gặp thêm nhiều bậc cao 
niên ở Lý Sơn để cùng 
bàn bạc. Thật ra ông và 
các bạn vẫn nhớ rõ đến 
nửa đầu thế kỷ 20, ngư 
dân ở Lý Sơn và dọc bờ 
biển Quảng Ngãi vẫn 
truyền đời đi biển bằng 
loại thuyền gọi dân dã 
là ghe câu. Đây cũng là 

Thuyền thủy quân thời Nguyễn.
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tên thuyền thông dụng 
mà tổ tiên họ ngày xưa 
đã sử dụng để vượt biển 
ra Hoàng Sa. Ngoài ra, 
một cơ sở khác để họ có 
thể phục dựng chính xác 
loại thuyền này chính là 
hình mẫu chiếc thuyền 
cúng trong lễ khao lề 
thế lính Hoàng Sa. Ngay 
thời hải đội Hoàng Sa 
còn hoạt động, lễ tế này 
đã được thực hiện để yên 
lòng người ra đi vì Tổ 
quốc và hình mẫu chiếc 
thuyền buồm trong lễ tế 
vẫn được truyền đời thực 
hiện đến ngày nay.
Với ghi chép tỉ mỉ của 
Lê Quý Đôn thì không 
chỉ đội Hoàng Sa mà 
ngay cả đội Bắc Hải do 
đội Hoàng Sa kiêm quản 
cũng chinh phục đại 
dương bằng loại thuyền 
nhỏ này. Khu vực mà hải 
đội Bắc Hải hoạt động 

chính là quần đảo Hoàng 
Sa và trải dài vào các đảo 
phía Nam.
     Trong một chỉ thị cho 
đội Hoàng Sa tiếp tục 
hoạt động, triều đình 
Tây Sơn năm 1786 ghi 
rõ: “Sai Hội Đức Hầu, cai 
đội Hoàng Sa luôn xem 
xét, đốc suất trong đội 
cắm biển hiệu thủy quân, 
cưỡi bốn thuyền câu vượt 
biển, thẳng đến Hoàng 
Sa...”. Còn Phủ biên tạp 
lục của Lê Quý Đôn cũng 
ghi chép về loại thuyền 
này khi nhắc đến đội 
Hoàng Sa: “Trước họ 
Nguyễn đặt đội Hoàng 
Sa 70 suất, lấy người xã 
An Vĩnh sung vào, cắt 
phiên mỗi năm cứ tháng 
hai nhận giấy sai đi, 
mang lương thực đủ ăn 
sáu tháng, đi bằng năm 
chiếc thuyền câu nhỏ, ra 
biển ba ngày ba đêm thì 

đến đảo ấy... Họ Nguyễn 
lại đặt đội Bắc Hải hoặc 
người thôn Tứ Chính ở 
Bình Thuận hoặc người 
xã Cảnh Dương, ai tình 
nguyện đi thì cấp giấy 
sai đi, miễn cho tiền sưu 
cùng các tiền tuần đò, 
cho đi thuyền câu nhỏ 
ra các xứ Bắc Hải, cù lao 
Côn Lôn và các đảo Hà 
Tiên... “. Và loại thuyền 
câu đó chính là thuyền 
mà ngư dân Lý Sơn đã 
truyền đời cưỡi trên đầu 
sóng ngọn gió.
     Đặc biệt, nhiều nhà 
du hành, thương nhân 
nước ngoài khi đến Đàng 
Trong cũng nhắc đến loại 
thuyền độc đáo của ngư 
dân Việt mặc dù họ có 
một vài cách định danh 
khác nhau. Nhà sư Thích 
Đại Sán, người Trung 
Hoa khi đi thuyền đến 
xứ Đàng Trong năm 1696 

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức hàng năm tại Quảng Ngãi.
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đã có nhiều ghi chép 
trong tập Hải ngoại ký 
sự về loại thuyền “điếu 
xá” rất nhanh của người 
vương quốc này. Trong 
khi chiếc thuyền lớn 
xuất phát từ Quảng 
Đông của nhà sư Thích 
Đại Sán bị mắc cạn thì 
ông ta lại rất ngưỡng 
mộ loại thuyền “điếu 
xá” có cánh buồm như 
hình chiếc rìu lướt gió 
rất nhanh đã nhìn thấy 
ở vùng biển Hoàng 
Sa. Đây chính là loại 
thuyền mà chúa Nguyễn 
Phúc Chu đã cử ra đón 
nhà sư Trung Hoa này 
ở Cù Lao Chàm (thuở 
đó còn gọi Tiên Bích 
Sa). Và chính sử nước 
Việt lẫn tư liệu hàng hải 
quốc tế cũng ghi nhận 
nhà Nguyễn còn nhiều 
lần cử thuyền đi cứu hộ 
tàu nước ngoài bị đắm, 
trong đó có cả tàu của 
Hà Lan, Anh, Pháp...

BÍ QUYẾT TỐC ĐỘ
     Nhà sư Thích Đại 
Sán đã ngưỡng mộ loại 
thuyền nhỏ của người 
Việt này được cơn gió 
thuận thì lướt nhanh 
gấp 10 lần những chiếc 
thuyền gỗ lớn nặng nề. 
Đó cũng chính là bí 
quyết độc đáo của chiếc 
ghe câu. Thời đại máy 
móc ngày nay đã “chuyển 
giao” những chiếc ghe 
câu một thuở kiêu hãnh 
ngang dọc biển Đông 
vào lịch sử, nhưng ở 
miền Trung mà đặc biệt 
là Quảng Ngãi vẫn còn 
nhiều người từng đóng 
hoặc am hiểu loại thuyền 
vượt biển độc đáo của 
người Việt này.
     Ông Võ Hiển Đạt kể, 
năm 1945, Pháp giải thể 
các xưởng đóng thuyền ở 
đảo Lý Sơn. Khi đó ông 
mới 15 tuổi, hay mày mò 
vào các xưởng đóng tàu 
trên đảo để tìm hiểu, học 

nghề. Ngoài ra, dòng họ 
ông cũng có nhiều người 
đi biển, làm nghề cá 
bằng ghe câu mà mãi đến 
những năm 1970 mới 
nâng cấp dần lên được 
máy móc. Chiếc ghe câu 
một thời không chỉ là 
phương tiện mưu sinh 
mà còn là bạn của nhiều 
gia đình ở Lý Sơn.
     Kích cỡ ghe câu của 
đội Hoàng Sa dài 12 
– 18m, rộng 2,5 – 3m 
và sâu khoảng 1,8 đến 
hơn 2m. Điểm nhận 
diện đặc biệt của chiếc 
ghe câu này là thường 
đóng bằng cả gỗ và tre. 
Trong đó, gỗ dùng làm 
khung sườn và phần 
trên ghe, còn tre được 
đan thành mê bao 
bọc phần dưới ghe để 
chống nước xâm nhập 
bên trong. Và tre chính 
là bí quyết làm chiếc 
thuyền câu của người 
Việt trở nên nhẹ nhàng 
để đạt được tốc độ cao. 
Theo ông Đạt và các 
bậc cao niên ở Lý Sơn, 
nhờ thuyền nhẹ nên 
các hùng binh Hoàng 
Sa dễ dàng đổ bộ lên 
các rạn san hô, đảo 
cát trải dài thoai thoải 
ở Hoàng Sa mà tàu 
lớn không vào được. 
Đặc biệt, khi cần thủy 
chiến, những ghe câu 
này cũng nhanh chóng 
phát huy tốc độ để tấn 
công đối phương.

MÊ TRE - SỰ SÁNG 
TẠO CỦA NGƯỜI VIỆT
     Ông Nguyễn Tấn Trà, 
ở xã Nghĩa Phú, huyện 
Tư Nghĩa, Quảng Ngãi 
đã từng đóng cả trăm 
chiếc ghe. 60 năm tuổi 
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nghề, ông là hậu duệ 
của dòng họ có ít nhất 
sáu đời đã đóng ghe câu. 
Tiếp nối nghề này mãi 
đến năm 1968 ông mới 
chuyển qua đóng tàu 
máy. Ông Trà bảo: “Đời 
nay có thể nói chiếc ghe 
câu xưa lạc hậu. Nhưng 
với những thợ cả đời 
đóng tàu như chúng tôi 
thì chiếc ghe đó là cả 
công trình nghệ thuật, 
một sự hun đúc kinh 
nghiệm đi biển bao đời 
mới có được. Nó như 
chính con người Việt 
nhỏ nhắn nhưng không 
dễ khuất phục, mềm mại 
nhưng dẻo dai, bền bỉ...”.
Ông Trà tâm sự chỉ 
riêng tấm mê tre chịu 
nước dưới ghe cũng thể 
hiện kinh nghiệm độc 
đáo của người Việt. Thợ 
làm mê phải có kinh 
nghiệm lựa tre già, lóng 
tốt, không thối gốc, cụt 
ngọn, sau đó mới chọn 

đoạn dài đẹp nhất giữa 
thân. Việc chẻ tre thành 
từng thanh nan cũng đòi 
hỏi rất khéo tay. Nan tre 
phải đạt độ dày và lớn 
đều nhau để mắt đan 
liên kết chặt chẽ. Nan 
tre đan mê ghe không 
cần ngâm nước trước, 
nhưng phải phơi đủ vài 
nắng tươi. Thợ phải có 
kinh nghiệm mới được 
đan mê ghe để đều tay, 
xít chặt. Mắt mê cũng 
không đan song song 
hay thẳng đứng với mặt 
nước mà theo chiều xéo 
góc để có độ dẻo dai, 
chống chịu được sóng 
gió. Mê tre sau khi đan 
xong được quét phân 
trâu bò để trét kẽ nan, 
rồi lại tiếp tục phủ lớp 
dầu rái (cây rái trên 
rừng). Theo ông Trà, 
tấm mê tre có vẻ mỏng 
manh so với gỗ nhưng 
dẻo dai, khó gãy. Khi 
gặp sóng gió có thể lún 

vào rồi lại căng ra bình 
thường. Mê tre cũng rẻ 
tiền, dễ thay sau mỗi hải 
trình xa xôi, nếu được 
quét dầu rái cẩn thận có 
thể bền hơn ba năm.
     Ưu điểm lớn nhất của 
mê tre chính là sự nhẹ 
nhàng. Thường mê tre 
chỉ nặng bằng 1/5 so với 
gỗ. Nhờ đó mà chiếc ghe 
câu hay ghe bầu vận tải 
của người Việt xưa đã 
đạt tốc độ rất cao.
     Ông Trà kể: “Tổ tiên 
đã truyền cho tôi kinh 
nghiệm chọn loại gỗ cứng 
nhưng dẻo dai như sao, 
chò, kiền kiền để đóng 
phần ghe dưới nước, đặc 
biệt là xỏ lái trước mũi và 
‘con lươn’ chịu lực chính 
dọc theo đáy ghe”. Chỉ 
cách đây già nửa thế kỷ, 
gần như toàn bộ công 
việc đóng tàu vẫn được 
làm bằng tay. Tùy cỡ ghe 
họ có thể đóng mất 200 - 
300 ngày công.

Thả thuyền câu tượng trưng tại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
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     Thời ông Trà, thợ cả 
giàu kinh nghiệm chỉ 
nhìn lượng gỗ có thể 
tính chính xác mực nước 
ghe mình đóng. Ghe câu 
thường gồm khoang đốc 
phía sau, khoang lòng 
và khoang mũi. Loại ghe 
câu nhỏ của đội Hoàng 
Sa mà về sau vẫn được 
con cháu họ là ngư dân 
Lý Sơn sử dụng thì dùng 
hai hoặc ba cột buồm. 
Trong đó cột chính (dân 
đi biển quen gọi là cột 
lòng) bằng các loại gỗ 
kiền, lim cao khoảng 9 
m, cột buồm mũi cao 
khoảng 7 m và cột buồm 
lái phía sau. Ghe câu 
thường chỉ dài 11 – 16m, 
rộng 2,5 – 3m và sâu 1,8 
- 2,5m. Thủy thủ đoàn 
8 - 10 người, phù hợp với 
các tài liệu cổ ghi chép 
suất đội đi Hoàng Sa 
được tìm thấy ở Lý Sơn. 
Từ đảo này họ đi ba ngày 
ba đêm thì đến Hoàng 
Sa. Tốc độ chính nhờ sức 
gió thổi buồm, nhưng 
ghe vẫn thường được 
trang bị thêm bốn chèo 
ngang và một chèo lái.
     Xuất phát từ tháng 
Hai và trở về đất liền vào 
tháng Tám hàng năm, 
để sinh tồn sáu tháng 
lênh đênh trên biển, ghe 
được trang bị các khạp 
gỗ đựng gạo, nước, củi. 
Trong bộ sách Nguyễn 
Phúc tộc đế phá tường 
giải đồ của nhà Nguyễn 
cho thấy trên mạn thuyền 
của đội Hoàng Sa có 
trồng 7 loại rau là rau 
lang, rau muống, rau 
húng, hành, hẹ, tỏi, me 
đất và đến đời Tự Đức 
thứ 12 thì có thêm rau 
sam bay. Ngoài ra, đội 

còn mang theo món thịt 
thưng và cám gạo, vốn là 
bí mật quân lương của cả 
triều Nguyễn và triều Tây 
Sơn. Ngoài gạo, thức ăn 
thêm của đội Hoàng Sa là 
cá mú bắt được trên biển 
và các loại trứng chim, 
rùa có rất nhiều trên các 
đảo. Thủy thủ đoàn cũng 
không thể thiếu khạp dầu 
rái dự phòng cho trường 
hợp phải trét sửa ghe dọc 
đường. Đặc biệt, họ mang 
theo cả giáo mác cán gỗ 
để phòng thân.
     Theo lời cụ Võ Hiển 
Đạt, xưa kia các bậc tiền 
nhân vâng mệnh triều 
đình đi làm nhiệm vụ tại 
Hoàng Sa, nhiều người 
có đi mà không có về. Để 
tưởng nhớ những người 
đã bỏ mình trên biển, 
hàng năm, vào khoảng 
tháng ba âm lịch, các 
tộc họ ở Lý Sơn đều tổ 
chức Lễ khao lề thế lính 
Hoàng Sa. Khao lề là lễ tế 
sống các hùng binh, là sự 
tôn vinh và tri ân những 
người đã hi sinh nước. 
Từ năm 2013, lễ khao lề 
thế lính Hoàng Sa cùng 
với hình ảnh chiếc ghe 
câu đã trở thành di sản 
văn hóa quốc gia. Ngày 
15/4 (16/3 âm lịch) vừa 
qua, tại đình An Vĩnh, 
huyện đảo Lý Sơn, UBND 
xã An Vĩnh phối hợp 
với Ban Khánh tiết đình 
An Vĩnh cùng 13 tộc họ 
đã tổ chức Lễ khao lề 
thế lính Hoàng Sa theo 
truyền thống, phục dựng 
lại 5 mô hình thuyền câu 
cùng các vật dụng và 30 
bài vị ghi tên tuổi, từng 
chức danh của những 
người đi lính Hoàng Sa 
năm xưa 
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Cụ Võ Chú, 86 tuổi, đã có gần 70 năm được vinh dự là người thổi ốc u trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
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Hàng hải năm 2014
Vẫn còn nặng gánh
MẶC DÙ ĐÃ CÓ NHIỀU CỐ GẮNG 

TRONG NĂM 2013 NHƯNG DƯ 
ÂM CỦA KHỦNG HOẢNG KINH 

TẾ CÙNG NHỮNG THỰC TRẠNG 
CÒN TỒN ĐỌNG, CHƯA THỂ 

KHẮC PHỤC, TIẾP TỤC ĐỂ LẠI 
GÁNH NẶNG LÊN VAI CÁC NHÀ 

QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP 
HÀNG HẢI NĂM 2014. 

MINH TÂN

GÁNH NẶNG
TRÊN VAI
     Theo báo cáo tình 
hình thực hiện công 
tác quý I năm 2014 của 
Bộ Giao thông vận tải, 
hàng thông qua cảng 
biển trên cả nước đạt 
77,6 triệu tấn, so với 
cùng kỳ năm trước 
tăng 6,4%. Trong đó: 

Hàng container không 
tăng, hàng khô tăng 
14%, hàng lỏng giảm 
3,1%, hàng quá cảnh 
tăng 5,9%. Tuy nhiên, 
tại nhóm cảng biển số 
5, được xem là nhóm 
cảng hiện đại nhất 
nước, trong đó có hệ 
thống cảng biển tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu, 

tổng khối lượng hàng 
thông qua các cảng của 
tỉnh đến ngày 19/3 chỉ 
đạt khoảng 9,27 triệu 
tấn, giảm 7% so với 
quý I/2013, chủ yếu do 
hàng lỏng xuất khẩu 
giảm. Ngoài ra, lượng 
hàng khô quá cảnh chỉ 
đạt 55% so với cùng 
kỳ cũng ảnh hưởng 
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đến tổng sản lượng hàng 
thông qua cảng. Như 
vậy, có thể thấy rằng tình 
trạng thiếu hàng hóa – 
thừa cung trọng tải và 
thừa công suất cảng vẫn 
còn là bài toán khó với 
các doanh nghiệp vận tải 
biển và cảng biển trong 
năm 2014. 
     Dự báo của Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam 
(Vinalines) cũng cho 
thấy, giai đoạn 2014 - 
2015, ngành vận tải biển 
thế giới tiếp tục dư thừa 
cung trọng tải, trong khi 
giá cước thấp hơn giai 
đoạn 2008 tới gần 3 lần, 
chi phí vận hành lại gia 
tăng. Bên cạnh đó, khả 
năng cạnh tranh trên 
thị trường của đội tàu 
Việt Nam còn thấp. Tính 
đến hết năm 2013, thị 
phần vận tải hàng hóa 
xuất nhập khẩu của đội 
tàu Việt Nam mới chỉ 

chiếm khoảng 10 - 12%, 
chủ yếu đi các thị trường 
gần trong khu vực như 
Trung Quốc, Đông Nam 
Á và một số nước châu Á 
khác. Các thị trường lớn 
như châu Mỹ vẫn do các 
hãng tàu nước ngoài đảm 
nhận. Thị phần nội địa 
tương đối ổn định hơn 
do Bộ Giao thông vận 
tải dừng cấp phép vận 
chuyển container tuyến 
nội địa cho tàu ngoại. 
Nhưng với các mặt 
hàng phụ thuộc vào tàu 
chuyên dụng nước ngoài 
như xi măng rời, hóa 
chất thì tàu trong nước 
vẫn khó chen chân. 
     Tương tự, lượt tàu ra 
vào cảng giảm cũng đặt 
ra những thách thức lớn 
cho các doanh nghiệp 
kinh doanh cảng biển. 
Số lượt tàu vào và rời 
cảng biển trên toàn 
quốc năm 2013 đạt hơn 

85 nghìn lượt tàu, chỉ  
bằng 87% so với năm 
2012. Việc thu hút tàu 
vào làm hàng trong năm 
2014 cũng chưa có nhiều 
tín hiệu lạc quan. Ông 
Seong Won Hong, Tổng 
giám đốc cảng quốc tế 
Tân cảng Cái Mép, cho 
biết: “So sánh với khu 
vực Đông Nam Á thì lợi 
thế, ưu thế của khu vực 
cảng Cái Mép –Thị Vải 
là không thể phủ nhận. 
Hai năm qua, các tàu lớn, 
siêu lớn đã ghé vào làm 
hàng tại đây. Tuy nhiên, 
tỷ lệ nguồn hàng xuất 
nhập khẩu trong nước và 
hàng trung chuyển quốc 
tế của cụm cảng Cái 
Mép – Thị Vải lại có sự 
chênh lệch lớn so với mô 
hình của các cảng hiện 
đại trong khu vực như 
các cảng ở Hong Kong, 
Singapore, Thượng Hải, 
BuSan - Hàn quốc. Tại 
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các cảng này, nguồn hàng 
trung chuyển chiếm đến 
50%, còn hàng xuất nhập 
khẩu chỉ chiếm dưới 
50%, trong khi lượng 
hàng trung chuyển qua 
cụm cảng Cái Mép – Thị 
Vải chỉ chiếm dưới 10%”.
     Lượt tàu ra vào cảng 
giảm đồng nghĩa với việc 
phí bảo đảm hàng hải và 
hoa tiêu hàng hải giảm, 
gây khó khăn cho các 
công ty hoa tiêu và cả các 
Công ty mẹ - Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam và miền 
Bắc. Các hạng mục công 
trình hàng hải cần sửa 
chữa lớn hay việc đầu tư 
trang thiết bị, phương 
tiện mới, hiện đại phục 
vụ cho công tác bảo đảm 
hàng hải, hoa tiêu hàng 
hải đều bị cắt giảm hoặc 

tạm ngưng vì thiếu vốn. 
Việc nạo vét, duy tu các 
tuyến luồng theo đúng 
chuẩn tắc thiết kế chỉ 
được ưu tiên thực hiện 
ở các tuyến luồng lớn 
nhưng cũng chưa theo 
kịp với tốc độ bồi lấp của 
thiên nhiên.

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ
     Nhằm giúp các doanh 
nghiệp hàng hải giảm 
bớt gánh nặng, Chính 
phủ và Bộ GTVT đã đề 
ra nhiều giải pháp hỗ trợ 
thiết thực. Trước tiên, đó 
là việc tích cực kêu gọi 
đầu tư, tìm kiếm nguồn 
tài trợ để tiếp tục triển 
khai các dự án xây dựng 
hạ tầng cảng nhằm tạo 
nên một hệ thống đồng 
bộ, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp cảng hoạt 

động. Với nhóm cảng 
biển số 5 nói chung và 
cụm cảng Cái Mép – Thị 
Vải, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng 
đã chỉ đạo Bộ GTVT chủ 
trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành và địa phương liên 
quan triển khai đề án 
Nâng cao hiệu quả quản 
lý khai thác các cảng biển 
thuộc Nhóm cảng biển 
Đông Nam bộ (Nhóm 
số 5). Trong năm 2014, 
phấn đấu hoàn thành và 
đưa vào khai thác thêm 
03 dự án: Cảng quốc tế 
Cái Mép – Thị Vải, cảng 
SSIT và Cảng xăng dầu 
Vũng Tàu Petro (khu vực 
Cái Mép). Với dự án cảng 
nước sâu Lạch Huyện, 
giữa tháng 2/2014, Bộ 
đã khởi công xây dựng 
công trình cầu, đường ô 
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tô Tân Vũ – Lạch Huyện, 
kết nối giữa đường cao 
tốc Hà Nội - Hải Phòng 
với cảng nước sâu Lạch 
Huyện. Đây là hợp phần 
hết sức quan trọng và 
cần thiết của dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng cảng 
Lạch Huyện, tạo cơ sở 
cho cảng này trở thành 
cảng trung chuyển quốc 
tế đầu tiên của miền Bắc. 
Đây cũng là dự án đầu 
tiên thực hiện theo hình 
thức PPP giữa hai nước 
Việt Nam – Nhật Bản với 
tổng mức đầu tư lên tới 
11.849 tỷ đồng, trong đó, 
vốn vay ODA Nhật Bản 
là 10.049 tỷ đồng và phần 
vốn đối ứng của Chính 
phủ là 1.800 tỷ đồng. 

     Bên cạnh đó, Bộ 
Giao thông Vận tải 
cũng được Chính phủ 
giao chủ trì, phối hợp 
với Bộ Công thương chỉ 
đạo, hỗ trợ Tổng công 
ty Hàng hải Việt Nam 
(Vinalines) làm việc 
với từng ngành hàng, 
nhất là các đơn vị có 
lượng hàng vận chuyển 
xuất khẩu lớn, để trao 
đổi, thống nhất các 
biện pháp cụ thể nhằm 
ưu tiên, tạo thuận lợi 
cho các doanh nghiệp 
vận tải biển trong nước 
nâng cao thị phần vận 
chuyển hàng hóa xuất, 
nhập khẩu. Ngoài ra, 
các giải pháp cải cách 
thủ tục hành chính, 

tái cơ cấu, cổ phần hóa 
doanh nghiệp theo 
định hướng thị trường 
tiếp tục được Bộ GTVT 
quyết liệt triển khai 
nhằm tạo nên một môi 
trường đầu tư – kinh 
doanh thông thoáng, 
lành mạnh. 
     Hy vọng rằng, với sự 
vào cuộc, giúp sức của 
Chính phủ, Bộ GTVT 
và các Bộ, ngành, địa 
phương liên quan cùng 
với sự nỗ lực tự vượt 
khó của các doanh 
nghiệp, ngành hàng hải 
Việt Nam sẽ dần dần 
hồi phục, bỏ bớt được 
gánh nặng trên vai, để 
có thể từng bước đi lên 
trong những năm tới 
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Cam Ranh
hải cảng chiến lược

KHÓ CÓ MẢNH ĐẤT NÀO 
TRÊN ĐẤT VIỆT VÀ CẢ TRÊN 
THẾ GIỚI CÓ DẤU ẤN LỊCH 
SỬ, VỊ TRÍ ĐỊA LÝ LỪNG 
DANH NHƯ CAM RANH. 
TRONG TƯƠNG LAI, CAM 
RANH SẼ LÀ ĐIỂM TỰA 
VỮNG CHẮC CHO KHÁNH 
HÒA CẤT CÁNH.

ĐỨC DƯƠNG

VỊ THẾ MANG TẦM 
THẾ GIỚI 
      Cam Ranh đã có tên 
trên bản đồ thế giới là 
hải cảng nước sâu thiên 
nhiên tốt nhất thế giới 
từ hơn 100 năm qua. 
Thế giới có hàng vạn 
cảng nhưng như Cam 
Ranh chỉ có 3 địa danh: 
San Francisco (Mỹ), 
Rio de Janneiro (Brazil) 
và Sydney (Australia). 
Vịnh Cam Ranh có diện 
tích hơn 60km2, chỗ 
rộng hơn 10km, dài hơn 
20km, nhưng điều quan 
trọng là độ sâu tuyệt 
vời với trung bình 15m 
tới 20m, nơi sâu nhất ở 
Mũi Hời là 30m. Về mặt 
quân sự, đây là chỗ trú 

đậu cho tàu ngầm rất 
tuyệt vời. Bởi thế, gần 
như ngay từ cuối Thế kỷ 
XIX, khi thực dân Pháp 
xâm lược, triều đình nhà 
Nguyễn thất bại thì vịnh 
Cam Ranh được các nhà 
chiến lược hàng hải Pháp 
chiếm ngay để khai thác. 
Lịch sử đã nhắc đến hầu 
tước De Barthelemy - 
người khởi xướng xây 
dựng căn cứ tại đây và 
“vị khách tầm cỡ” đầu 
tiên ghé Cam Ranh 
tránh bão, củng cố lực 
lượng của hạm đội Baltic 
của Nga Sa Hoàng trên 
đường tăng cường lực 
lượng trong cuộc chiến 
tranh với Nhật năm 
1904. Chính vị thủy sư 

đô đốc Rojevenky của 
hạm đội Baltic khi đến 
đây phải thốt lên: “Đây 
là hải cảng thiên nhiên 
tuyệt vời về quân sự, tấn 
công và phòng thủ đều 
được”. Trước đó chưa lâu, 
lịch sử cuộc chiến thủy 
quân giữa nhà Tây Sơn 
và Nguyễn Ánh đều có 
cuộc tập kết chiến lược 
và kể cả giao tranh giành 
vị thế tại đây. 
     Thời hiện đại, thập niên 
60 của Thế kỷ XX, nơi đây 
trở thành căn cứ liên hợp 
chiến lược của Mỹ, cùng 
với căn cứ Subic tại Philip-
pines, Hải quân Mỹ hoàn 
toàn làm chủ biển Đông 
và Thái Bình Dương suốt 
một thời gian dài. 

     Về thương cảng trong 
nước, cảng - vịnh Cam 
Ranh càng có ưu thế 
tuyệt đối. Chẳng hạn 
như, để vào tới cảng Hải 
Phòng, tàu phải đi mất 3 
giờ, cảng Sài Gòn mất 9 
giờ, còn Cam Ranh chỉ 
đúng 1 giờ có thể đón tất 
cả mọi loại tàu có trọng 
tải lớn nhất. Cũng cần 
phải nhắc thêm, từ Cam 
Ranh ra tới đường hàng 
hải quốc tế trên biển 
Đông cũng gần nhất so 
với các cảng trong nước, 
chưa kể ở vị trí trung 
điểm giữa Singapore, 
Hong Kong, Philippines 
và Yokohama.
     Thật kỳ diệu, không 
có hải cảng nào lại có sân 
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bay với đường băng dài 
và tốt như Cam Ranh; 
trục đường quốc lộ và 
đường sắt Bắc - Nam 
chạy băng sát bờ vịnh chỉ 
vài km. Bởi thế, chính 
nơi đây là mảnh đất hội 
tụ các yếu tố “thiên thời - 
địa lợi và nhân hòa” cho 
Khánh Hòa cất cánh thời 
kỳ đổi mới.

HẢI CẢNG CHIẾN LƯỢC 
     Khi sân bay Cam 
Ranh trở thành sân bay 
dân dụng, mọi người 
đều ngỡ ngàng tới sửng 
sốt “vì sao trên bán đảo 
huyền thoại này lại có 
một phi cảng hảo hạng 
đến thế, chưa có sân bay 
nào mà được sử dụng 
cho quốc kế dân sinh với 
giá rẻ như Cam Ranh”. 
Nhưng chúng ta cũng 
phải nhớ rằng, chính con 
đường bây giờ mang tên 
Đại lộ Nguyễn Tất Thành 
đi từ Nha Trang men 
theo các dãy núi hùng vĩ 
đầu bán đảo tới sân bay 
xứng đáng là con đường 
biển đẹp đầy ý nghĩa. 

Cùng với con đường mở 
ra phía Bắc Nha Trang 
mang tên Phạm Văn 
Đồng và về phía Tây lên 
Đà Lạt, Khánh Hòa xứng 
đáng là tỉnh mở đường 
giỏi nhất Việt Nam.
     Có thể nói vui, Cam 
Ranh như cô gái đẹp 
tài sắc nhưng vì duyên 
phận nên lấy chồng 
muộn. Phải mãi tới gần 
20 năm sau khi đất nước 
đổi mới, Cam Ranh 
mới được trả lại những 
gì mình đã có mà chưa 
được đầu tư phát triển. 
     Sau này, khi thành 
phố phát triển không 
gian sẽ rất tuyệt vời vì 
tất cả đều hướng ra phía 
Đông Nam - đó là biển. 
Chưa hết, phía bán đảo 
còn hoang sơ nhưng 
có thể sánh ngang với 
bán đảo Sơn Trà của Đà 
Nẵng, và kỳ lạ làm sao 
khi đầm Thủy Triều còn 
đẹp hơn cả sông Hàn. 
Ở Việt Nam không có 
mảnh đất để xây dựng 
đô thị tuyệt trần hơn nơi 
đây. Ta thử hình dung 

xem có một “biển vịnh 
- đầm” làm trục cho 
thành phố và chắc chắn 
sẽ là thành phố công 
viên điển hình của nửa 
cuối Thế kỷ XXI.
     Ngày 2/4, khi làm 
việc với tỉnh Khánh 
Hòa, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng khẳng định: 
Cảng Cam Ranh sẽ vừa 
là quân cảng, vừa làm 
dịch vụ sửa chữa tàu cho 
quốc tế. Thủ tướng nói 
thêm: “Ta công bố với 
quốc tế về cơ sở này là 
ta cung cấp dịch vụ sửa 
chữa cho cả trong nước 
và các nước, không phân 
biệt. Giống như ở Singa-
pore, khi tàu ngầm của 
ta trên đường về cũng 
đi qua sử dụng dịch vụ 
ở đó”. Hiện tại, hai tàu 
ngầm Kilo đầu tiên của 
Việt Nam là Hà Nội và 
TP.HCM đang neo đậu 
tại đây. Lễ thượng cờ 
đối với hai tàu ngầm này 
cũng đã diễn ra trang 
trọng vào ngày 3/4 do 
chính Thủ tướng Chính 
phủ chủ trì.

     Theo chuyên gia Hi-
royuki Noguchi của Nhật 
Bản, với địa thế độc đáo 
trên “bàn cờ” toàn khu 
vực Đông Nam Á, vịnh 
Cam Ranh của Việt Nam 
có thể là “thanh kiếm 
sắc” chặn đứng mưu 
đồ “thò” ra Biển Đông 
của “đường lưỡi bò” mà 
Trung Quốc ra sức tuyên 
truyền bất chấp luật pháp 
quốc tế và sự phản đối 
của các nước trong khu 
vực những năm gần đây, 
khiến tình hình biển 
Đông không ngừng leo 
thang căng thẳng 

Cảng Cam Ranh ghi dấu 
buổi gặp gỡ lịch sử giữa Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và Cao ủy 
Đông Dương D’Argenlieu để 
thương thuyết lần cuối về 
việc vãn hồi hòa bình cho đất 
nước. Chỉ ít ngày trên vịnh 
Cam Ranh, Người đã hiểu 
rõ tình hình thế cuộc cũng 
như vai trò, ý nghĩa cực kỳ 
quan trọng của cảng Cam 
Ranh đối với công cuộc bảo 
vệ và xây dựng đất nước.

Vịnh Cam Ranh.



96 | biển | 04 - 2014

Đầu tháng 
3/2014, tàu 
đánh cá QNg 
95337TS của 

ông Bùi Hát, sinh năm 
1974, ngụ tại thôn Định 
Me, xã Bình Châu, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng 
Ngãi trở về với hơn 
600kg Trai tai tượng khai 
thác được ở ngư trường 
Trường Sa. Sau khi về 
đến thôn Định Tân, 
cũng thuộc huyện Bình 
Sơn, ông đã bị Đội kiểm 
soát lưu động, Đồn biên 
phòng Bình Hải, bộ đội 
biên phòng Quảng Ngãi 
bắt giữ. 

     Tại cơ quan điều tra, 
ông Bùi Hát cho biết: Tàu 
của ông xuất bến vào ngày 
12/1/2014 đi hành nghề 
lặn ở vùng biển quần đảo 
Trường Sa. Ông cùng các 
thuyền viên trên tàu đã 
phát hiện nơi có lượng Trai 
tai tượng lớn và tiến hành 
khai thác sau đó. Khi tàu 
của ông trở về và chuẩn 
bị đưa số Trai tai tượng 
trên đi tiêu thụ thì bị biên 
phòng bắt giữ. Ông Hát 
cũng như toàn bộ thủy thủ 
trên tàu đều không biết về 
thông tin: Trai tai tượng là 
loài thủy sinh bị cấm khai 
thác tại Việt Nam. 

Hậu quả do
thiếu hiểu biết

TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY, HÀNG CHỤC NGƯ 
DÂN Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG ĐỔ XÔ ĐI KHAI 
THÁC TRAI TAI TƯỢNG - HAY CÒN GỌI LÀ SÒ 

TƯỢNG, TRAI TƯỢNG. CHỈ ĐẾN KHI ĐƯA VÀO TIÊU 
THỤ, HỌ MỚI BIẾT TRAI TAI TƯỢNG NẰM TRONG 

DANH SÁCH CẤM ĐÁNH BẮT CỦA NHÀ NƯỚC. 
VIỆC THIẾU KIẾN THỨC VỀ THỦY SINH QUÝ HIẾM 
ĐANG ĐƯỢC BẢO VỆ KHIẾN KHÔNG ÍT NGƯ DÂN 

RƠI VÀO TÌNH HUỐNG KHÓ KHĂN.

VĂN TÁNH
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Theo kết quả Đề tài 
nghiên cứu độc lập cấp 
Bộ “Nghiên cứu phục 
hồi và phát triển nguồn 
lợi Trai tai tượng ở vùng 
biển Việt Nam” do Viện 
Nghiên cứu Hải sản 
thực hiện trong 3 năm 
từ 2009 - 2011 cho thấy, 
nguồn lợi Trai tai tượng 
tại các thủy vực tự nhiên 
đang có xu hướng giảm 
sút nghiêm trọng. Dựa 
trên kết quả đó, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã đề nghị các tỉnh 
ven biển cấm khai thác 
Trai tai tượng theo quy 
định tại Thông tư 02/2006/
TT-BTS và Thông tư 
62/2008/TT-BNN.

     Không chỉ ông Hát mà 
nhiều ngư dân khác cũng 
trong tình trạng tương 
tự. Kể từ cuối năm 2013, 
thông tin về việc ngư dân 
thu nhập hàng chục triệu 
đồng nhờ bán vỏ Trai tai 
tượng khiến nhiều người 
bắt đầu ồ ạt khai thác. 
Nhiều ngư dân chuyển 
đổi từ nghề lặn cá, hải 
sâm sang khai thác Trai 
tai tượng để đáp ứng 
nhu cầu tiêu thụ của các 
chủ nậu. Mỗi kg Trai tai 
tượng có giá từ 500.000 
đồng đến 40 triệu đồng 
tùy loại. Những vỏ Trai 
có độ dày càng lớn, sóng 
càng nhiều, đẹp thì giá 
trị càng cao. Vì lợi nhuận 
“khủng” đó, sau mỗi 
phiên biển, số lượng tàu 
khai thác Trai tai tượng 
lại ngày càng tăng. Khi 
các tàu chở hàng tấn Trai 
tai tượng vào bờ mới 
biết rằng đây là loài thủy 
sinh quý hiếm cấm khai 

thác. Số Trai tượng họ đã 
đánh bắt sau nhiều ngày 
lênh đênh trên biển phải 
nộp lại cho lực lượng 
chức năng. Tiếc của, một 
số ngư dân đến các tỉnh 
lân cận để tiêu thụ. Số 
khác thì trở về cảng Sa 
Kỳ, Quảng Ngãi và lén lút 
vận chuyển vào ban đêm 
để bán cho các chủ nậu. 
     Đại úy Ngô Doãn Tú, 
Phó đồn trưởng nghiệp 
vụ, đồn Biên phòng 
Bình Hải, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 
cho biết: “Trước tình 
hình ngư dân khai thác 
Trai tai tượng rầm rộ, 
từ ngày 19/2/2014, Sở 
Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Quảng 
Ngãi đã xuống phối hợp 
với xã Bình Châu và đồn 
Biên phòng làm công tác 
tuyên truyền công văn 
248 về việc cấm khai 
thác trái phép Trai tai 
tượng. Tuy nhiên, trong 

lúc đoàn công tác xuống 
cơ cở để tuyên truyền về 
việc ngăn cấm khai thác 
Trai tai tượng thì đã có 
hơn 10 phương tiện cùng 
hàng trăm ngư dân đã ra 
khơi hoặc đang đánh bắt 
trên các ngư trường”. 
     Tại vùng biển Việt 
Nam, không chỉ có Trai 
tai tượng mà còn nhiều 
loại thủy sinh quý hiếm 
khác thuộc diện cần 
được bảo vệ, cấm đánh 
bắt của quốc gia. Tuy 
nhiên, đó là những loại 
thủy sinh nào thì hầu 
hết ngư dân không có 
thông tin. Sự thiếu hiểu 
biết này không những 
khiến các loài thủy sinh 
quý hiếm không được 
bảo vệ mà ngư dân cũng 
gặp nhiều hệ lụy khi 
khai thác. Để tổ chức 
một phiên biển, các ngư 
dân phải bỏ hàng trăm 
triệu đồng và lênh đênh 
nhiều ngày trên biển. Tuy 

nhiên, khi nguồn lợi thu 
được từ biển trở về thuộc 
diện thủy sinh cấm đánh 
bắt, họ phải nộp lại cho 
Nhà nước. Tất cả công 
sức, tiền của của ngư 
dân đã bỏ ra coi như mất 
trắng. 
     Để đảm bảo những 
quy định của Nhà nước 
về việc bảo vệ các loài 
thủy sinh quý hiếm được 
thực thi, chính quyền địa 
phương các tỉnh có kinh 
tế biển cần chú trọng đến 
việc tuyên truyền thông 
tin, trang bị kiến thức 
kịp thời cho ngư dân về 
các loài thủy sinh cấm 
khai thác. Có như vậy, 
ngư dân mới có thể tham 
gia cùng Nhà nước bảo 
vệ những loài thủy sinh 
quý hiếm đồng thời biết 
khai thác tài nguyên biển 
một cách hợp pháp và 
hiệu quả, mang lại cuộc 
sống ấm no cho bản thân 
và gia đình  
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San hô
Trường Sa

BIỂN ĐẢO TRƯỜNG SA MANG VẺ ĐẸP ĐẦY 
QUYẾN RŨ CỦA HỆ SINH THÁI SAN HÔ XA 

BỜ HAY SAN HÔ ĐẠI DƯƠNG TỰA NHƯ 
NHỮNG VÙNG BIỂN ĐẢO NỔI TIẾNG THẾ 

GIỚI: HAWAII, CANARY, BALI…

DƯ VĂN TOÁN

Trường Sa, nơi cực 
Đông của Tổ quốc 
Việt Nam, nằm 
cách bờ biển vài 

trăm km, với hàng trăm đảo 
lớn nhỏ, với vùng biển có 
diện tích hơn 200 ngàn km2 . 
Đây cũng là nơi đầu tiên trên 
đất nước ta đón bình minh 
khởi đầu của ngày mới, cùng 
với cảnh quan biển hùng 
vĩ non xanh, nước biếc với 

môi trường rất xanh – sạch 
– đẹp. Đặc biệt, biển đảo 
Trường Sa mang vẻ đẹp đầy 
quyến rũ của hệ sinh thái 
san hô xa bờ hay san hô đại 
dương tựa như những vùng 
biển đảo nổi tiếng thế giới: 
Hawaii, Canary, đồng thời 
còn có tiềm năng rất lớn về 
du lịch biển như lặn biển, 
tắm biển, ngắm cá heo, câu 
cá biển, đua thuyền…

Đảo Trường Sa Lớn - quần đảo Trường Sa.
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GIÁ TRỊ SAN HÔ BIỂN
     San hô là cấu trúc 
sống lớn nhất trên hành 
tinh, các rạn san hô là 
nơi cư ngụ của 25 phần 
trăm các loài sinh vật 
biển. San hô cung cấp 
thức ăn, môi trường 
sống, trưởng thành và 
cả nơi trú ẩn, tránh 
khỏi kẻ thù cho cá và 
động vật khác. Các rạn 
san hô cũng cung cấp 
nguồn tài nguyên tuyệt 
vời cho con người, bao 
gồm thực phẩm, dược 
phẩm, lô cốt bảo vệ con 
người khỏi các cơn bão 
khi tham gia phá vỡ 
năng lượng sóng, thêm 
nữa, còn là những nơi 
lạ thường để thưởng 
ngoạn và khám phá đại 
dương. Việc khai thác 
san hô mang về thu 
nhập thường xuyên cho 
khoảng 500 triệu người.

     Hiện nay, diện tích 
san hô toàn thế giới 
khoảng 230 nghìn km2. 
Ở Việt Nam có khoảng 
hơn 1000 km2, chỉ 
chiếm 0,5% diện tích 
san hô thế giới.
     Các nhà khoa học ước 
tính rằng trừ khi chúng 
ta có hành động ngay lập 
tức, nếu không, chúng ta 
có thể mất đến 70 phần 
trăm các rạn san hô vào 
năm 2050. Sự gia tăng 
nhiệt độ của đại dương 
dù chỉ một vài độ có thể 
phá hủy các khu vực rất 
lớn các rạn san hô thông 
qua “ tẩy trắng” - một 
phản ứng gây mất đặc 
điểm sắc màu truyền 
thống và phá vỡ lãnh địa 
của tảo dinh dưỡng.
Vùng biển Việt Nam tập 
trung khoảng gần 400 
loài san hô trong tổng 
số 800 loài của thế giới, 

phân bố rộng rãi từ Bắc 
tới Nam. Rạn san hô biển 
tập trung với mật độ cao 
ở vùng biển Nha Trang, 
Trường Sa, Hoàng Sa. 
Điển hình như vùng biển 
Hòn Mun - Khánh Hòa, 
Hòn Đỏ, Núi Chúa-Ninh 
Thuận là những nơi bảo 
vệ tốt san hô, tạo ra môi 
trường sinh thái với trên 
2000 loài sinh vật đáy và 
cá trong đó khoảng 400 
loài cá san hô cùng nhiều 
hải sản quý. Đây đồng 
thời là những nơi du lịch 
lặn biển thu hút khách 
quốc tế và trong nước. 
Việt Nam có điều kiện 
tự nhiên rất phù hợp cho 
san hô sinh trưởng, nên 
có thể tạo ra những bãi 
san hô lớn phục vụ phát 
triển kinh tế du lịch bằng 
cách nhân tạo: cấy tảo 
trên các bãi đá hay đánh 
chìm thuyền.
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ĐA DẠNG SAN HÔ 
TRƯỜNG SA
     Vùng biển Trường 
Sa có khoảng 382 loài 
san hô cứng thuộc 70 
giống, 15 họ. Đây là nơi 
có số loài san hô khá cao, 
ngang bằng với số lượng 
loài phát hiện được trên 
toàn dải ven biển Việt 
Nam và bằng khoảng 1/2 
số loài san hô trên toàn 
thế giới. Trong thành 
phần khu hệ san hô ở 
quần đảo Trường Sa có 
giống Acropora thuộc họ 
Acroporidae luôn có số 
loài nhiều nhất và phổ 
biến nhất ở tất cả các đới. 
Nhiều nghiên cứu cũng 
đã chứng minh được khu 
hệ san hô ở Trường Sa có 
nhiều nét tương đồng với 
khu hệ san hô ở vùng Ấn 
Độ - Thái Bình Dương. 
Có nhà nghiên cứu nước 
ngoài đã ví san hô biển 
Trường Sa giống như 
một khu rừng rậm nhiệt 
đới, nhiều tầng, nhiều 

lớp, tạo nên một khung 
cảnh tuyệt ảo.
     Các nhà nghiên cứu 
biển Việt Nam và quốc tế 
đã chỉ ra rằng, trong quá 
trình sinh tồn và phát 
triển hàng triệu năm của 
mình, các rạn san hô đã 
tích tụ một lượng khổng 
lồ cacbonnat canxi, từ đó 
tạo nên sự hình thành 
của các đảo và tiếp tục 
bồi đắp cho các đảo ngày 
một cao hơn và mở rộng 
hơn để chúng ta có được 
quần đảo Trường Sa 
như ngày nay. Với giới 
hạn phân bộ ở độ sâu từ 
30 đến 40m dưới mực 
nước biển, các rạn san 
hô này là yếu tố quan 
trọng tạo nên sự đa dạng 
và nguồn lợi hải sản cho 
các đảo, đồng thời có 
ảnh hưởng rất lớn đến sự 
hình thành tiếp nối của 
các đảo trong tương lai. 
Điểm đặc biệt của quần 
đảo Trường Sa là lớp phủ 
bề ngoài của các đảo đều 

có nguồn gốc từ sinh vật 
mà quan trọng nhất là 
đá san hô với độ dày trên 
20m và đến nay lớp phủ 
này vẫn ngày càng dày 
thêm nhờ sự phát triển 
hàng nghìn hecta rạn san 
hô bao phủ bên ngoài. 
Đồng thời, đây là khu 
vực có các rạn san hô 
dạng vòng (atoll rif) rất 
đặc trưng mà vùng biển 
ven bờ không có. San hô 
ở đây rất phát triển do 
môi trường nước trong, 
sạch, chất đáy phù hợp, 
nhiệt độ ổn định. 
     Sự phân bố mật độ san 
hô trong khu vực quần 
đảo được chia thành ba 
đới được quy định bởi độ 
sâu và những khác biệt 
trong sự hiện diện của các 
chủng, loài san hô . Với 
đới mặt bằng, rạn san hô 
có độ che phủ trải rộng từ 
500m2 đến trên 1000m2. 
San hô sinh sống tại đới 
này chủ yếu là dạng khối 
hoặc cành ngắn, bám chắc 
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vào nền đáy để không 
bị những cơn sóng lớn 
cuốn trôi. Đới kế tiếp 
là đới sườn dốc, nằm ở 
độ sâu dưới 20m. Ở đới 
này, độ phủ của san hô 
khá rộng, phát triển tốt 
và phong phú về chủng 
loài như san hô cành, san 
hô xanh, san hô sừng. 
Đới chân rạn là vùng 
nước sâu từ 40 đến 50m, 
nước biển sạch là điều 
kiện lý tưởng để san hô 
phát triển. Có tới 2.397 
loài sinh vật (trong đó 
có 364 loài san hô, 739 
sinh vật đáy và gần 600 
loài cá) sống ở khu vực 
các vùng nước quanh 
đảo, nhiều loại có tên 
trong sách đỏ thế giới 
cho thấy sự đa dạng 
sinh thái ở Trường Sa. 
     Trường Sa Lớn được 
phủ màu xanh của cây 
bàng vuông nổi tiếng, 
cây phong ba, cây muống 
biển, ven đảo là những 
rạn san hô hùng vĩ. Nam 
Yết đẹp thơ mộng với 
những tán dừa xanh, 
những cây nhàu, mù u, 
đu đủ đua nhau kết quả. 

Phía dưới màu xanh ấy, 
là một vành đai san hô 
bao quanh dài trên 3km, 
rộng khoảng 250km2 
theo hình thái rạn san 
hô viền bờ giống như các 
đảo khác. Tuy vậy, phần 
dưới biển phía Nam đảo 
lại là những vách đá 
dựng đứng với nhiều loại 
san hô bám độc đáo. Hòn 
đảo này cũng được đánh 
giá là nơi phong phú nhất 
về thành phần loài san 
hô và xuất hiện cả san 
hô đỏ vô cùng quý hiếm. 
Đảo cũng sở hữu một 
danh sách dài gồm 166 
loài cá với mật độ dày 
hơn hẳn các đảo còn lại. 
Nhiều loại cá có giá trị 
kinh tế cao như cá mú, 
hồng, hè, bò... Hệ sinh 
thái rạn san hô ở Nam 
Yết đạt bậc 4 theo chuẩn 
thế giới, nghĩa là thuộc 
loại tốt. Đảo Thuyền 
Chài là một quần thể san 
hô thuộc hình thái rạn 
vòng atoll, bao quanh 
một vụng nước ở giữa. 
Đây là một hình thái 
tương đối hiếm trên thế 
giới và độ phủ của 299 

loài san hô cũng đạt cao 
nhất trong các đảo.
     Các nhà khoa học và 
các cơ quan nghiên cứu 
biển đã đệ trình Chính 
phủ cho phép thành lập 
khu bảo tồn sinh thái 
biển tại hai điểm đảo 
Nam Yết và Thuyền Chài 
để quản lý và bảo vệ kho 
dự trữ thiên nhiên lớn 
với hàng ngàn loại sinh 
vật đặc trưng.
     Nếu được du lịch lặn 
biển, tắm biển hè tại 
Trường Sa, bạn sẽ có 
được những niềm vui với 
cảnh quan đại dương bao 
la đẹp ngang tầm Bali, 
Hawaii, Canary…  San 
hô Trường Sa cũng được 
nhiều nhà nghiên cứu 
quốc tế đã đưa vào danh 
mục tiềm năng di sản 
của UNESCO. Nếu được 
công nhận là di sản thiên 
nhiên thế giới, tương lai 
Trường Sa sẽ trở thành 
quần đảo du lịch đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, tạo 
thêm nhiều điều kiện để 
bảo tồn và phát triển tài 
nguyên môi trường biển 
đảo Việt Nam 
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Quy chế phối 
hợp tìm kiếm 
cứu nạn trên 
biển mới được 

ban hành gồm các quy 
định về hoạt động phối 
hợp tìm kiếm, cứu nạn 
trên biển và trong vùng 
nước cảng biển; trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp 
tìm kiếm, cứu nạn của 
Ủy ban Quốc gia Tìm 
kiếm Cứu nạn, các Bộ, 
ngành, ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ven 
biển và các tổ chức, cá 
nhân. Quy chế được áp 
dụng đối với tổ chức, 
cá nhân Việt Nam và 
tổ chức, cá nhân nước 
ngoài liên quan đến 
hoạt động tìm kiếm, 
cứu nạn trên vùng biển 
Việt Nam và trong vùng 
nước cảng biển.
     Theo Quy chế, nguyên 
tắc phối hợp tìm kiếm, 
cứu nạn trên biển và 
trong vùng nước cảng 

biển là phải phối, kết hợp 
mọi nguồn lực để nâng 
cao hiệu quả của hoạt 
động tìm kiếm, cứu nạn 
trên biển và trong vùng 
nước cảng biển; ưu tiên 
các hoạt động để cứu 
người bị nạn và bảo vệ 
môi trường; Chủ động, 
sẵn sàng lực lượng cho 
hoạt động ứng phó theo 
từng khu vực, tính chất 
vụ việc; Đảm bảo thông 
tin cho hoạt động tìm 
kiếm cứu nạn; ưu tiên 

Quy chế mới về
Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn

trên biển và trong vùng nước cảng biển
KỂ TỪ NGÀY 10/3, QUYẾT 
ĐỊNH 06/2014/QĐ-TTG SẼ 

CHÍNH THỨC THAY THẾ 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2007/

QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 
7 NĂM 2007 CỦA THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN 
HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP 

TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN 
BIỂN. QUY CHẾ MỚI NHẰM 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT 
ĐỘNG TÌM KIẾM CỨU NẠN 

TRÊN BIỂN VÀ TRONG 
VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN.
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tiếp nhận, xử lý thông 
tin tìm kiếm, cứu nạn; 
báo cáo kịp thời đến cấp 
có thẩm quyền khi xét 
thấy tình huống vượt quá 
khả năng của lực lượng 
ứng cứu; Chỉ huy thống 
nhất, phối hợp, hiệp 
đồng chặt chẽ các lực 
lượng, tàu thuyền hoạt 
động trên biển tham gia 
tìm kiếm, cứu nạn; Đảm 
bảo an toàn cho người, 
tàu thuyền tham gia tìm 
kiếm, cứu nạn.
     Đối với lực lượng, 
phương tiện tham gia 
tìm kiếm, cứu nạn trên 
biển và trong vùng nước 
cảng biển, Quy chế quy 
định: Lực lượng, phương 
tiện tìm kiếm, cứu nạn 
chuyên trách trực thuộc 
Cục Hàng hải Việt Nam, 
các đơn vị tìm kiếm, cứu 
nạn chuyên trách hoặc 
kiêm nhiệm thuộc các 
Bộ, ngành, địa phương và 
các tổ chức, cá nhân; Lực 
lượng, phương tiện thuộc 
quyền quản lý, sử dụng 
của Cảng vụ Hàng hải, 
Cảng vụ Đường thủy nội 
địa, Ban quản lý cảng cá; 
Lực lượng, phương tiện 
của Công an, Quân đội, 
của các tổ chức, cá nhân 
tại địa phương và của 
các cơ quan Trung ương 
đóng tại địa phương; 
Lực lượng, phương tiện 
khác hoạt động trên 
biển và trong vùng nước 
cảng biển; Lực lượng, 
phương tiện, thiết bị bảo 
đảm thông tin liên lạc, 
cấp cứu y tế và các bảo 
đảm khác cho hoạt động 
tìm kiếm, cứu nạn; Lực 
lượng, phương tiện tìm 
kiếm, cứu nạn của nước 
ngoài được cơ quan có 

thẩm quyền Việt Nam 
cho phép.
     Bên cạnh đó, Quy 
chế cũng quy định 
trách nhiệm của các Bộ, 
ngành, UBND các tỉnh 
trong phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn trên biển. Trong 
đó, trách nhiệm của Bộ 
Giao thông vận tải là: 
Chủ trì, phối hợp với Ủy 
ban Quốc gia Tìm kiếm 
Cứu nạn, các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương ven biển xây dựng 
và triển khai các phương 
án kết hợp việc sử dụng 
lực lượng, phương tiện 
của các chuyên ngành 
Hàng hải, Hàng không, 
Đường thủy nội địa 
thuộc Bộ kết hợp việc 
thực hiện nhiệm vụ của 
mình với việc sẵn sàng 
tham gia trực và tìm 
kiếm, cứu nạn trên biển 
và ven biển; Chủ trì, phối 
hợp với Ủy ban Quốc gia 
Tìm kiếm Cứu nạn chỉ 
đạo hệ thống tìm kiếm, 
cứu nạn hàng hải, hàng 
không tổ chức tốt việc 
điều phối hoạt động tìm 
kiếm, cứu nạn trên biển; 
Tổ chức thực hiện Quy 
chế phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn hàng không dân 
dụng và Quy chế phối 
hợp tìm kiếm cứu nạn 
trên biển và trong vùng 
nước cảng biển; Chỉ 
đạo các cơ quan, đơn vị 
thuộc Bộ huy động lực 
lượng, phương tiện của 
mình tham gia tìm kiếm, 
cứu nạn trên biển khi có 
tình huống xảy ra đối với 
tàu bay, tàu biển; điều 
động lực lượng tìm kiếm 
cứu nạn thuộc Bộ tham 
gia phối hợp tìm kiếm 
cứu nạn phương tiện, 

tàu thuyền của Bộ ngành 
khác và địa phương 
theo yêu cầu của Ủy ban 
Quốc gia Tìm kiếm Cứu 
nạn; Cấp phép cho lực 
lượng, phương tiện tìm 
kiếm cứu nạn hàng hải 
của nước ngoài tham gia 
tìm kiếm, cứu nạn trên 
vùng biển Việt Nam sau 
khi thống nhất Bộ Quốc 
phòng, Bộ Ngoại giao, 
đồng thời báo cáo Ủy 
ban Quốc gia Tìm kiếm 
Cứu nạn; Thông báo các 
tần số (kênh) trực canh, 
cấp cứu - khẩn cấp của 
hệ thống Đài thông tin 
duyên hải Việt Nam, 
các phương thức liên 
lạc với Trung tâm Phối 
hợp tìm kiếm, cứu nạn 
hàng hải, Trung tâm 
Phối hợp tìm kiếm cứu 

nạn hàng không cho các 
phương tiện hoạt động 
trên biển, các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan 
trong nước và nước ngoài 
biết để thông tin, phối 
hợp tìm kiếm, cứu nạn 
trên biển; Thông tin, 
báo cáo Ủy ban Quốc 
gia Tìm kiếm cứu nạn 
về hoạt động tìm kiếm, 
cứu nạn trên biển của 
các lực lượng, phương 
tiện thuộc Bộ theo quy 
định; Tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến đến các 
tổ chức, cá nhân và chủ 
phương tiện hoạt động 
trên biển và trong vùng 
nước cảng biển về những 
quy định pháp luật liên 
quan đến công tác an 
toàn hàng hải và tìm 
kiếm, cứu nạn 
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CÔNG ƯỚC LIÊN HIỆP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 
(UNCLOS) NĂM 1982 ĐƯỢC XEM LÀ CÔNG 

CỤ HỮU HIỆU ĐỂ BẢO VỆ LỢI ÍCH CỦA CÁC 
QUỐC GIA CÓ BIỂN TRÊN THẾ GIỚI. ĐỂ 

UNCLOS RA ĐỜI ĐÃ CÓ MỘT QUÁ TRÌNH 
DÀI MÂU THUẪN VÀ PHÁT TRIỂN.

HỒNG CHUYÊN  

Vấn đề mở rộng 
và xác định 
phạm vi các 
vùng biển thuộc 

các quyền quốc gia luôn 
luôn là vấn đề quan trọng 
trong lịch sử nhân loại, là 
đề tài phong phú và phức 
tạp của nhiều diễn đàn, 
được cả cộng đồng quốc 
tế quan tâm; có khi còn là 
nguyên nhân hoặc nguồn 
gốc của nhiều xung đột, 
chiến tranh ở những quy 
mô khác nhau giữa các 
quốc gia.
     Quá trình hình thành 
và mở rộng phạm vi các 
vùng biển quốc gia gắn 
liền với sự hình thành và 
phát triển của Luật pháp 
quốc gia và quốc tế trong 
lịch sử khám phá, khai 
thác và sử dụng biển của 
nhân loại.
     Từ khi được thành lập, 
các quốc gia ven biển mới 
luôn có xu hướng mở rộng 
quyền lực ra hướng biển. 
Nhưng xu hướng này lại 
mâu thuẫn với tham vọng 
muốn duy trì quyền tự do 
hoạt động trên biển của 
các cường quốc hàng hải 
lâu năm. Trong quá trình 
đấu tranh giữa 2 xu hướng 
đó đã xuất hiện các nguyên 
tắc, chế định, quy định 
pháp lý nhằm điều chỉnh 
các mối quan hệ và điều 
hòa lợi ích giữa các quốc 
gia. Chính điều đó đã tạo 
nền móng cho Luật Biển ra 
đời và phát triển. 
     Thời điểm lịch sử đánh 
dấu sự khởi đầu hình 
thành và phát triển của 
Luật Biển thế giới là vào 
thế kỷ XVI, khi mà quyền 
thống trị của Tây Ban Nha 
và Bồ Đào Nha trên biển 
đã vấp phải sự trỗi dậy của 

UNCLOS
hình thành như thế nào?
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Hà Lan, với tư cách là 
một cường quốc hàng 
hải thương mại mới. 
     Vào thế kỷ XIX, 
quan niệm “quyền lực 
quốc gia chấm dứt tại 
nơi sức mạnh vũ khí 
của quốc gia đó hết hiệu 
lực” đã được cụ thể hóa 
bằng tầm bắn của súng 
thần công là 3 hải lý. 
Nước Anh là một cường 
quốc hàng hải lúc đó và 
đã chấp nhận nguyên 
tắc xác định chiều rộng 
lãnh hải là 3 hải lý.
     Cuối thế kỷ XIX, 
nguyên tắc chiều rộng 
lãnh hải 3 hải lý không 
còn đủ để bảo vệ nghề 
cá của các quốc gia 
ven biển, vì vậy nhiều 
quốc gia đã có những 
quy định khác nhau về 
chiều rộng của lãnh hải 
mình, 4 hoặc 6 hải lý, 
và cả phạm vi bảo vệ 
nghề cá nữa.
     Sau chiến tranh thế 
giới lần thứ 1 (1930), 
Hội Quốc liên đã triệu 
tập Hội nghị quốc tế 
về Luật Biển đầu tiên 
tại LaHay; hội nghị 
này đã thừa nhận chủ 
quyền của quốc gia ven 
biển đối với lãnh hải 
và quyền đi qua không 
gây hại trong lãnh hải, 
nhưng không thống 
nhất được chiều rộng 
lãnh hải.
     Sau chiến tranh thế 
giới lần thứ 2, Hoa Kỳ 
khẳng định quyền bảo 
vệ nghề cá ở ngoài lãnh 
hải, đặc biệt là Tuyên 
bố Truman (1945) đã 
khẳng định chủ quyền 
đối với tài nguyên thiên 
nhiên của đáy biển và 
lòng đất dưới đáy biển 

thuộc thềm lục địa của 
mình mà theo quan 
niệm lúc bấy giờ thì 
giới hạn của thềm lục 
địa kết thúc ở nơi có độ 
sâu 200m nước. Nhiều 
quốc gia ven biển theo 
chân Hoa Kỳ đã tuyên 
bố chủ quyền đối với 
tài nguyên thềm lục địa 
của họ và tình hình đó 
đã tạo ra một vấn đề 
mới của Luật Biển quốc 
tế… Một số nước Nam 
Mỹ như Pê ru, Chi Lê, 
Ecuador không có thềm 
lục địa tự nhiên, nên đã 
đòi hỏi mở rộng một 
vùng biển rộng đến 200 
hải lý.
     Năm 1958, để giải 
quyết tình trạng nói 
trên, Liên hiệp quốc 
đã triệu tập Hội nghị 
quốc tế về Luật Biển lần 
thứ nhất tại Geneve có 
86 nước tham dự. Hội 
nghị này đã thông qua 
được 4 Công ước quốc 
tế về Luật Biển: Công 
ước về lãnh hải và vùng 
tiếp giáp lãnh hải; Công 
ước về đánh cá và bảo 

tồn tài nguyên sinh vật; 
Công ước về thềm lục 
địa; Công ước về biển 
cả. Tuy nhiên một số 
nội dung quan trọng 
chưa được giải quyết: 
chiều rộng lãnh hải, 
quyền đi qua eo biển 
quốc tế, giới hạn vùng 
đánh cá, ranh giới ngoài 
của thềm lục địa.
     Năm 1960, cũng tại 
Geneve, LHQ lại triệu 
tập Hội nghị luật biển 
lần thứ 2 để giải quyết 
những tồn tại nói trên. 
Nhưng Hội nghị này 
cũng không đi đến kết 
quả gì.
     Năm 1973, LHQ lại 
triệu tập Hội nghị luật 
biển lần thứ 3 để tiếp tục 
thảo luận và thông qua 
Công ước Luật Biển mới.
     Sau 5 năm trù bị 
(1967-1972) và qua 9 
năm thương lượng 
(1973-1982), trải qua 
11 khóa họp, ngày 30 
tháng 4 năm 1982, Hội 
nghị của LHQ về Luật 
Biển lần thứ 3 đã thông 
qua được một Công ước 

mới, gọi là Công ước 
của LHQ về Luật Biển 
năm 1982, với tỷ lệ 130 
phiếu thuận, 4 phiếu 
chống, 17 phiếu trắng 
và 2 nước không tham 
gia bỏ phiếu. Sau đó, 
ngày 10 tháng 12 năm 
1982, tại Montego Bay 
(Jamaica), 117 Đoàn 
đại biểu quốc gia, trong 
đó Việt Nam, đã chính 
thức ký Công ước này. 
Công ước có hiệu lực từ 
ngày 16 tháng 11 năm 
1994 và được xem là 
công cụ hữu hiệu để bảo 
vệ lợi ích của các quốc 
gia có biển trên thế giới, 
giữ gìn an ninh, an toàn 
hàng hải, đảm bảo tự do 
thông thương hàng hải, 
chủ quyền biển đảo và 
đặc quyền kinh tế của 
mỗi quốc gia. Việc tôn 
trọng các điều khoản 
của UNCLOS 1982 có 
ý nghĩa rất lớn đối với 
việc thiết lập và duy trì 
hòa bình, phát triển của 
thế giới, nhất là trong 
thế kỷ của đại dương 
hiện nay 

Phân chia biển theo Công ước Luật biển 1982.
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nhảy cầuđẹp & mạo hiểm
TRONG CÁC KỲ THẾ VẬN HỘI, NHẢY CẦU LÀ 

MỘT TRONG NHỮNG MÔN THỂ THAO THU HÚT 
NGƯỜI XEM. VẬN ĐỘNG VIÊN NHẢY CẦU ĐÒI HỎI 

PHẢI CÓ SỰ KẾT HỢP NHUẦN NHUYỄN GIỮA 
THỂ DỤC VÀ NGHỆ THUẬT. NHỮNG CÚ XOAY 

NGƯỜI TUYỆT ĐẸP TRÊN KHÔNG HAY SỰ MẠO 
HIỂM MỖI KHI TIẾP NƯỚC ĐỀU KHIẾN NGƯỜI 

XEM KHÔNG THỂ RỜI MẮT.

HẠ MY
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Nhảy cầu có 
hai loại: 
Nhảy cầu 
và nhảy cầu 

mạo hiểm. Sự khác 
nhau giữa hai loại hình 
này là độ cao giữa tấm 
nhảy và mặt nước. 
Điểm cuốn hút chung 
của hai loại nhảy cầu 
này là những cú xoay 
người tuyệt đẹp khiến 
người xem không ngớt 
thán phục.

NHẢY CẦU -
NHỮNG VŨ CÔNG 
TRÊN KHÔNG
     Nhảy cầu là môn thể 
thao nhảy hoặc rơi vào 
nước từ một nền tảng 
hoặc bàn đạp, trong 
khi thực hiện cú nhào 
lộn. Môn thể thao này 
được quốc tế công nhận 
và là một trong những 
môn thi đấu tại các kỳ 
Thế vận hội. Vận động 
viên nhảy cầu đòi hỏi 
rất nhiều kỹ năng: Sự 

nhạy bén, tự tin, sức 
phán đoán, dẻo dai và 
cả những kỹ năng nhà 
nghề của một vũ công. 
Nếu nhảy cầu đơn là 
màn trình diễn của một 
vận động viên thì nhảy 
cầu đôi lại yêu cầu sự 
kết hợp nhuần nhuyễn 
và ăn ý giữa hai vận 
động viên với nhau.
     Để thực hiện một 
cú nhảy hoàn hảo, vận 
động viên phải tính 
toán thời điểm bắt 
đầu nhảy. Sự chính 
xác đến từng giây giúp 
vận động viên có thời 
gian thực hiện các cú 
lộn người trên không 
theo nhiều kiểu. Có 
vận động viên chọn 
cách co người để xoay 
trên không trước khi 
bung người tiếp nước. 
Có vận động viên 
chọn cách thả lỏng, 
thẳng người và xoay 
trước khi tiếp nước. 
Dù chọn cách nào, vận 

động viên cũng phải 
đảm bảo thẳng người 
khi tiếp nước để tránh 
những chấn thương. 
Độ cao giữa tấm nhảy 
và mặt nước thường 
là 10m. Vận động viên 
sẽ tiếp nước bằng tay 
trước. 
     Nếu những cú xoay 
đẹp mắt trên không 
khiến người xem trầm 
trồ thì thời điểm vận 
động viên tiếp nước lại 
khiến khán giả hồi hộp. 
Việc mang đến những 
cảm xúc trái ngược 
trong thời gian ngắn 
khiến nhảy cầu có sức 
hút đặc biệt với người 
xem. Khán giả đến xem 
nhảy cầu không chỉ 
để cổ vũ cho vận động 
viên mà còn để chiêm 
ngưỡng những cú lộn 
người trên không tuyệt 
đẹp. Đó cũng là lý do 
các vận động viên nhảy 
cầu được gọi là các vũ 
công trên không.
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NHẢY CẦU MẠO HIỂM 
- MÔN THỂ THAO CỦA 
“NGƯỜI ĐIÊN”
     Vẫn sở hữu đầy đủ tính 
chất của môn nhảy cầu 
nhưng khi tham gia môn 
nhảy cầu mạo hiểm, vận 
động viên phải bắt đầu 
nhảy từ độ cao 27m, tương 
đương với chiều cao của 
ngôi nhà 8 tầng. Cũng có 
nghĩa là trước khi tiếp 
nước, vận động viên có 
thể đạt được vận tốc tới 
96km/h. Áp lực chạm nước 
mạnh gấp 9 lần lực vận 

động viên nhảy cầu từ độ 
cao 10m. Điều này khiến 
vận động viên nhảy cầu 
mạo hiểm phải tiếp nước 
bằng chân thay vì bằng tay 
như nhảy cầu bình thường. 
Đó là lý do tại sao người ta 
gọi nhảy cầu mạo hiểm là 
môn thể thao của “người 
điên”. Mỗi lần nhảy cầu 
mạo hiểm là một lần đùa 
với tử thần. Một khi vận 
động viên đã rời tấm cầu là 
sẽ không còn đường quay 
lại. Và chỉ cần tiếp nước sai 
một ly thì vận động viên 

sẽ gặp nhiều chấn thương, 
nghiêm trọng hơn nữa là sẽ 
chết. Tuy nhiên, với những 
người ưa mạo hiểm, đây lại 
là thử thách đầy kích thích 
mà họ muốn chinh phục. 
     Trang Boston.com đã 
tổng hợp những hình ảnh 
đẹp của môn nhảy cầu. 
Đây là bộ ảnh đậm chất 
thể thao và nghệ thuật 
làm mãn nhãn bất kỳ ai 
đã từng được xem nó. Qua 
đó cũng làm tăng số lượng 
fan hâm mộ môn thể thao 
này trên khắp thế giới 
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“Bom tấn” ngoại & hài Việt
THỜI TIẾT OI BỨC CỦA NHỮNG NGÀY CHỚM HÈ SẼ 
ĐƯỢC MÀN ẢNH RỘNG VIỆT THÁNG 4, 5 “GIẢI NHIỆT” 
BẰNG CÁC TÁC PHẨM BOM TẤN, SIÊU ANH HÙNG VÀ 
NHỮNG BỘ PHIM HÀI “CỘP MÁC” VIỆT. CUỘC CHẠY 
ĐUA PHÒNG VÉ CỦA NHỮNG TÁC PHẨM NÀY HỨA HẸN 
MỘT MÙA PHIM HẤP DẪN VÀ THÚ VỊ.

HẠ MY
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CAPTAIN AMERICA: 
THE WINTER SOLDIER
    Captain America: 
The Winter Soldier 
là phần tiếp theo loạt 
phim về người đội 
trưởng anh hùng nước 
Mỹ. Sau thành công của 
The Avenger, Captain 
America Steve Rogers 
sẽ trở lại cùng người 
cộng sự quyến rũ Black 
Widow. Anh quay về 
thủ đô Washington để 

phục vụ cho tổ chức 
S.H.I.E.L.D của chính 
phủ. Tuy nhiên, anh 
luôn cảm thấy khó hòa 
nhập với cuộc sống 
của thời đại mới. Bên 
cạnh đó, những xung 
đột tâm lý khiến Rogers 
trở nên nghi ngờ mọi 
người xung quanh. Sự 
xuất hiện của nữ điệp 
viên xinh đẹp Natasha 
Romanoff với biệt danh 
là Black Widow - Góa 

phụ đen khiến anh thay 
đổi. Chính cô là người 
giúp anh lấy lại niềm tin 
để tiếp tục chiến đấu và 
hòa nhập vào cuộc sống 
mới. Khi kẻ thù hùng 
mạnh xuất hiện, Black 
Widow cũng là một trợ 
thủ đắc lực cùng Cap-
tain America chinh 
chiến. Captain America 
ra rạp tại Việt Nam 
cùng thời điểm với thị 
trường Bắc Mỹ. 

04.
04.
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RIO 2
     Phần 2 của Rio trở lại 
khi chú vẹt xanh Blue 
đã có một gia đình hạnh 
phúc cùng Jewel và ba vẹt 
con xinh xắn. Khi biết 
được mình không phải là 
những chú vẹt xanh duy 
nhất trên thế giới, gia 
đình vẹt Blue quyết định 
thực hiện một chuyến 
du hành đến rừng rậm 
Amazon huyền bí để 

tìm kiếm đồng loại của 
mình. Trong chuyến du 
hành này, Jewel đã gặp 
lại người cha thất lạc 
nhiều năm cũng như bạn 
bè cô ngày trước. Jewel 
và lũ trẻ nhanh chóng 
hòa nhập, vui thích với 
không gian sống mới 
còn Blue lại cảm thấy lạc 
lõng trong chính mái 
ấm của mình. Điều gì 
sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu 

Blue sẽ thay đổi hay để 
khu rừng Amazon lấy 
đi vợ và các con mình? 
Giống như phần 1, Rio 2 
cũng tràn ngập màu sắc 
và âm nhạc. Nhiều ngôi 
sao điện ảnh và ca nhạc 
nổi tiếng thế giới cùng 
tham gia lồng tiếng cho 
các nhân vật trong phim 
như Anne Hathaway, 
Bruno Mars, Will.I.A, 
Jamie Foxx...

11.04.2014
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XUI MÀ HÊN
     Xui mà hên là câu 
chuyện kỳ lạ về Thành 
- một tay giang hồ vừa 
mới ra tù. Tuy nhiên, 
đón hắn không phải 
là sự tự do mà là một 
cuộc chạy trốn có một 
không hai. Trợ giúp 
cho Thành thoát hiểm 

là Hiền - người bạn 
nối khố của hắn. Tuy 
nhiên, Hiền lại là một 
anh chàng ngờ nghệch, 
ngu ngơ. Sự kết hợp 
của cả hai mang đến 
không chỉ rắc rối cho 
bản thân mà còn cho 
những người xung 
quanh. Đặc biệt là khi 

Thành lại vô tình trở 
thành một siêu đầu bếp 
có một không hai. Ngay 
từ khi tung ra poster, tạo 
hình “vàng chóe” của 
Hiếu Hiền đã nhận được 
sự quan tâm từ công 
chúng. Phim hứa hẹn sẽ 
mang đến những phút 
giây hài hước, vui nhộn.

25.04.2014
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BÍ MẬT LẠI BỊ MẤT
     Bí mật lại bị mất là 
tác phẩm điện ảnh đầu 
tay của nam ca sĩ Lý Hải. 
Trong phim, anh cũng 
đảm nhận vai chính. 
Bí mật lại bị mất xoay 
quanh câu chuyện về một 
bí mật ở ngôi chùa cổ xưa 
khiến nhiều người tò mò. 
Những con người tham 

lam sẵn sàng sát hại 
nhau để sở hữu báu vật 
ấy. Sóc là chàng trai canh 
giữ báu vật cho chùa. Tuy 
nhiên, anh lại nghiện 
rượu nặng và trong một 
phút say xỉn, Sóc đã tiết 
lộ thông tin mật khiến 
vật quý bị đánh cắp. Là 
người gây tai họa, Sóc 
phải lên đường tìm kiếm, 

giành lại vật quý. 
     Sau khi thực hiện 
series Trọn đời bên em, 
Lý Hải quyết tâm thực 
hiện một tác phẩm điện 
ảnh và Bí mật lại bị mất 
ra đời. Trong phim, anh 
hợp tác cùng nhiều danh 
hài như Nhật Cường, 
Trấn Thành, Cát Phượng, 
Trường Giang... 

26.04.2014
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THE AMAZING SPIDER
MAN 2: RISE OF ELECTRO
     Sự trở lại của người 
Nhện cũng được khán 
giả chờ đợi. Sau phần 1 
khá thành công, Peter 
Parker bắt đầu cuộc 
sống của một anh hùng 
giấu mặt. Trong phần 2 
này, kẻ thù của Parker là 
Người Điện. Gã Người 

Điện vốn là một kỹ sư 
điện với vẻ ngoài đáng 
thương, làm việc tại tập 
đoàn công nghệ Oscorp. 
Sau một lần vô tình bị 
sét đánh trong lúc làm 
việc, gã bỗng sở hữu siêu 
năng lực phóng điện phi 
thường. Người Điện là kẻ 
thù chính và nguy hiểm 
nhất của Peter Parker 

trong The Amazing 
Spider Man 2. Ngoài ra, 
Người Nhện còn phải đối 
mặt với hiểm họa khác 
là tê giác máy khổng lồ 
Rhino. Bên cạnh đó, câu 
chuyện phim giả tình 
thật của Người Nhện và 
cô bạn gái Gwen Stacy 
cũng là yếu tố đáng chú ý 
của phần 2.

02.
05.

201
4
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NƯỚC - 2030
    Nước - 2030 là tác 
phẩm điện ảnh mới 
nhất của đạo diễn nổi 
tiếng Việt Nam Nguyễn 
Võ Nghiêm Minh. Tác 
phẩm này từng được ra 
mắt tại nhiều liên hoan 
phim quốc tế và nhận 
được lời tán thưởng từ 
giới chuyên môn cũng 
như khán giả nước ngoài. 

Vào tháng 4 này, Nước 
- 2030 sẽ chính thức ra 
mắt khán giả Việt. Phim 
lấy bối cảnh năm 2030. 
Tại thời điểm đó, đất 
đai vùng ven biển miền 
Nam Việt Nam bị ngập 
chìm trong nước. Trong 
bối cảnh ấy hiện lên mối 
quan hệ đan xen phức 
tạp về lý trí, tình cảm, cái 
tốt, cái xấu... 

     Tại trang web chính 
của LHP Berlin 2014, 
tác giả Beatrice Behn 
đã có bài phê bình về 
phim với cảm nhận 
tích cực: “Đây thực sự 
là một tác phẩm điện 
ảnh nổi bật. Không chỉ 
là một bộ phim viễn 
tưởng, một bộ phim khải 
huyền về những điều sẽ 
xảy đến trong tương lai, 

cũng không hoàn toàn 
là phim kinh dị hay câu 
chuyện tình yêu, mà 
Nước - 2030 là sự tổng 
hợp và pha trộn các yếu 
tố trên. Không dễ xếp 
Nước - 2030 vào thể loại 
phim nào bởi nó bất chấp 
tất cả thể loại và cái nhìn 
thông thường để làm nên 
một màu sắc rất riêng, với 
những cái nhìn mới...”.

09.05.2014
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WHITE HAIRED WITCH
     White Haired Witch 
- Bạch Ma Phát Nữ khá 
quen thuộc với khán giả 
truyền hình yêu thích các 
phim bộ Trung Quốc. 
Được chuyển thể từ tiểu 
thuyết võ hiệp kinh điển 
cùng tên của nhà văn 
Lương Vũ Sinh, phim 
xoay quanh mối tình 
ngang trái của Luyện 

Nghê Thương và Trác 
Nhất Hàng. Cả hai vốn 
yêu thương sâu đậm. Tuy 
nhiên, vì nảy sinh hiểu 
lầm, Nhất Hàng đã bỏ 
rơi Nghê Thường khiến 
cô đau khổ, sinh ra thù 
hận và trở thành ma nữ 
tóc trắng. 
     Tác phẩm do đạo diễn 
Trương Chi Lượng chỉ 
đạo diễn xuất. Ngoài ra, 

đạo diễn của Bản sắc 
anh hùng Từ Khắc cũng 
góp mặt với vai trò cố 
vấn nghệ thuật đặc biệt. 
Phim có sự tham gia của 
dàn sao đình đám điện 
ảnh Hoa Ngữ như Phạm 
Băng Băng, Huỳnh Hiểu 
Minh, Triệu Văn Trác, 
Vương Học Bình...

16.04.2014
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MALEFICENT
    Điện ảnh tháng 5 
sẽ khép lại bằng một 
tác phẩm được cả thế 
giới chờ đợi: Malefi-
cent. Đây là tác phẩm 
đánh dấu sự trở lại của 
nữ hoàng hành động 
Angelina Jolie. Lấy cảm 
hứng từ bộ phim Sleep-
ing Beauty phát hành 
năm 1959, Maleficent 
khai thác nhân vật 
phản diện: Bà tiên hắc 

ám. Là một phụ nữ trẻ, 
đẹp, tốt bụng và trong 
sáng, Maleficent có một 
cuộc sống bình dị. Cô 
lớn lên giữa một vương 
quốc hòa bình ẩn sâu 
trong rừng. Cho đến 
một ngày, đội quân xâm 
lược đe dọa đất nước, 
Maleficent trở thành 
người bảo vệ trung 
thành nhất. Tuy nhiên, 
cô đã bị phản bội. Hành 
động tàn nhẫn đó biến 

trái tim thuần khiết 
của Maleficent thành 
đá. Quyết tâm trả thù, 
Maleficent đã buông lời 
nguyền rủa độc ác đến 
Aurora - kẻ thừa kế của 
nhà vua từng xâm lược 
nước mình. Nhưng khi 
cô bé lớn lên, Maleficent 
nhận ra rằng Aurora 
nắm giữ chìa khóa hòa 
bình của vương quốc 
và có lẽ là cả hạnh phục 
thật sự của cô 

30.05.2014
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Hải đăng Bạch Long Vĩ
Thắp sáng tình yêu
biển đảo
NẰM TRÊN ĐIỂM CAO NHẤT CỦA ĐẢO TIỀN TIÊU BẠCH 
LONG VĨ, NGỌN HẢI ĐĂNG CHÍN TẦNG THÁP NƠI ĐÂY 
KHÔNG NHỮNG LÀM NHIỆM VỤ SOI ĐƯỜNG, CHỈ LỐI 
CHO TÀU THUYỀN QUA LẠI MÀ CÒN THẮP SÁNG LÊN 
TÌNH YÊU VỚI BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG.

HOÀNG HẢI
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ĐẢO TIỀN TIÊU
     Bạch Long Vĩ là đảo 
xa bờ nhất trong vịnh 
Bắc Bộ, có vị trí quan 
trọng về kinh tế, xã hội, 
an ninh quốc phòng, bảo 
vệ chủ quyền biển đảo 
của Tổ quốc. 
     Tương truyền vào 
thời dựng nước Việt, giặc 
xâm lược nước ta với lực 
lượng hùng hậu, quân 
ta lực yếu hơn nên phải 
rút lui. Khi ấy, rồng mẹ 
từ trên cao phun xuống 
những đống trứng, biến 
thành những hòn đảo đá 
sừng sững ngăn cản quân 
xâm lược. Thuyền giặc 
va vào đá vỡ tan tành, 
quân ta thừa thắng xông 
lên giết giặc. Rồng mẹ và 
bầy con sau đó ở lại đất 
Việt. Chỗ rồng mẹ phun 
trứng xuống là Hạ Long, 
đuôi của đàn rồng con 
vẫy trắng xóa là Bạch 
Long Vĩ. 

     Theo nghiên cứu thám 
sát của người Pháp được 
công bố năm 1944, việc 
thu thập các thông tin về 
đảo Bạch Long Vĩ là một 
công việc cực kỳ quan 
trọng do vị trí tiền đồn 
đắc địa của nó đối với 
vịnh Hạ Long. Bạch Long 
Vĩ nằm cách vùng đất ở 
cực Nam vịnh Hạ Long 
chừng 38 dặm, cách ngọn 
hải đăng Norway 42 dặm, 
cách cửa sông Hồng đổ ra 
biển 65 dặm và cách mũi 
Pillar - điểm địa đầu phía 
Tây đảo Hải Nam của 
Trung Hoa là 83 dặm. 
     Ý thức được tầm quan 
trọng của Bạch Long Vĩ, 
hơn 20 năm trước, đúng 
ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh 
(26/3/1993), 62 đoàn viên 
ưu tú, tuổi đời mới chỉ 
mười tám, đôi mươi, đại 
diện cho tuổi trẻ thành 
phố Cảng đã tình nguyện 

xuống tàu đi xây dựng, 
kiến thiết huyện đảo 
Bạch Long Vĩ thành một 
đơn vị hành chính cấp 
huyện nhằm phát triển 
kinh tế - quốc phòng - xã 
hội toàn diện, một trung 
tâm dịch vụ hậu cần 
nghề cá của ngư trường 
vịnh Bắc Bộ. Khi Tổng 
đội Thanh niên xung 
phong Hải Phòng đưa 
bức tượng Trần Hưng 
Đạo từ đất liền ra đảo, 
trên đường đi của tàu 
Bạch Long có một đàn cá 
heo hộ tống vị đại vương 
nước Nam với chiến 
công lừng lẫy chống giặc 
ngoại xâm phương Bắc. 
Câu chuyện kể như một 
huyền thoại, phản ánh 
sâu sắc niềm tin của 
quân và dân huyện đảo, 
những người ngày đêm 
xây dựng và bảo vệ Bạch 
Long Vĩ, đảo tiền tiêu 
của Tổ quốc. 
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9 TẦNG THÁP YÊU 
THƯƠNG
     Tài liệu nghiên cứu 
thám sát của người Pháp 
(công bố năm 1944) 
cũng chỉ rõ rằng: Đảo 
Bạch Long Vĩ hình tam 
giác, có chu vi 7km, ở 
giữa là cao nguyên (cao 
58m so với mực nước 
biển) với một số sườn 
khá dốc đứng, số khác 
được cây xanh bảo phủ. 
Quanh đảo cách chừng 
0,5-0,75 dặm là những 
dãy đá ngầm, do vậy tàu 
bè khi qua lại đây cần 
chú ý trong khoảng 2 
dặm. Trên các bản đồ 
của Anh và một số bản 
đồ của Pháp, Bạch Long 
Vĩ được đặt tên là Night-
ingale, có thể xuất xứ từ 
tên con tàu từng cập bến 
nơi đây hoặc theo nghĩa 
không hay trong tiếng 
Anh (night in gale: đêm 
đầy bão) do đặc điểm 
thời tiết xấu, vùng này 
thường xuyên có bão. 
Vì vậy, Chính quyền 
Pháp thời đó thành lập 
chức danh lý trưởng 
trên Bạch Long Vĩ, giao 
nhiệm vụ vẫy cờ hiệu 
khi có tàu đến neo đậu 
tại đây và được cấp con 
dấu riêng theo quyền 
hạn. Điều này cho thấy, 
việc xây dựng hải đăng 
trên đảo Bạch Long Vĩ 
để soi đường, chỉ lối cho 
tàu thuyền qua lại trong 
khu vực là rất cần thiết. 

     Năm 1995, hải đăng 
Bạch Long Vĩ được hoàn 
thành và đưa vào sử 
dụng. Ban ngày, hải đăng 
chín tầng tháp (cao 21m 
và cao hơn 100m so với 
mực nước biển) nổi bật 
giữa bầu trời trong xanh 
còn ban đêm, ánh sáng 
đèn quét xa 26 hải lý 
(khoảng 50km), giúp tàu 
thuyền hoạt động trong 
vùng biển ngoài khơi 
vịnh Bắc bộ định hướng 
và định vị, đảm bảo an 
toàn, tránh đá ngầm hay 
sóng dữ. Lá cờ đỏ tung 
bay trên đỉnh tháp đèn 
cùng những đặc tính, 
thông số kỹ thuật của hải 
đăng trên bản đồ hàng 
hải quốc tế “nói” với thế 
giới đây là hải phận của 
Việt Nam, một phần 
không thể tách rời của 
Tổ quốc.
     Chín tầng tháp của 
hải đăng cũng chính là 
chín tầng yêu thương, 
nơi những người công 
nhân gác đèn biển mang 
trong mình tình yêu sâu 
nặng với biển đảo, Tổ 
quốc, sẵn sàng bám trụ 
trên điểm cao nhất của 
đảo tiền tiêu, mặc cho 
khó khăn, thiếu thốn, 
mặc cho “cái rét quắt 
tai, cái nắng cháy lưng” 
hay những đêm mưa gió 
bão bùng, các anh vẫn 
thay phiên nhau túc trực 
24/24 giờ, đảm bảo cho 
đèn sáng, hướng dẫn tàu 

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

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

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

Hình ảnh trục vớt container trong vụ tai nạn Tàu Trường Hải Star

ĐẠI DIỆN, TRẠM TRỰC THUỘC:
- Đại diện tại Phú Mỹ:
Đ/c: Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel/Fax : 0643.893126.
- Trạm thường trực tại Côn Đảo:
Đ/c: Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel/Fax : 0643.830056.
- Trạm thường trực tại Cái Mép:
Tel/Fax : 0643.893093.



CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; Cung ứng dịch vụ vận 
hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển | Điều tiết đảm bảo an toàn hàng 
hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước 
cảng biển và luồng hàng hải | Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an 
toàn hàng hải và công nghiệp khác | Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn 
hàng hải: AIS, VTS, DGPS...| Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu. Quản lý, 
vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn hàng hải | Tổ chức vận tải, 
tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ 
thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển 
| Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container | Vận tải 
biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch 
vụ cho thuê văn phòng. Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh cảng 
biển; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan | Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; 
Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Mua bán vật tư, thiết bị ngành hàng hải | Tham gia 
việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp | Thực hiện 
các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

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

Hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên

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



- Các dịch vụ:
+ Bốc xếp, kiểm đếm, ủy thác giao nhận hàng hóa.
+ Kinh doanh kho, bãi.
+ Vận chuyển hàng hóa đường bộ.
+ Hỗ trợ, lai dắt tàu biển.
+ Đại lý hàng hải, môi giới tàu biển, cung ứng tàu biển.
+ Các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.
-  Năng lực tiếp nhận:
+ Luồng vào cảng: 8,6 hải lý.
+ Độ sâu luồng: -10,2m.
+ Chế độ thủy triều: bán nhật triều.
+ Biên độ triều: 1,5m.
+ Mớn nước cao nhất tàu ra vào cảng: 10,7m.
+ Tổng chiều dài bến: 362m.
  - Cỡ tàu tiếp nhận của bến số 1: 30.000 DWT.
  - Cỡ tàu tiếp nhận của bến số 2: 50.000 DWT.
+ Tổng diện tích mặt bằng: 890.000 m2.
  - Kho: 20.000 m2.
  - Bãi: 50.000 m2.
-  Thiết bị chính:
+ 02 tàu lai: 960HP và 1.500HP.
+ 01 trạm cân điện tử 80 tấn.
+ 09 cẩu bờ: 10 – 40 tấn.
+ 05 gàu ngoạm: 1,4 – 8,0 m3.
+ 60 xe xúc, đào, gạt, xe nâng và xe tải các loại.

Add: Số 29 Đường Nguyễn Trọng Kỷ - P. Cam Linh
TP. Cam Ranh – T. Khánh Hòa
Tel: 058.3854565 – 3854307 | Fax: 058.3854536
Email: mail@camranhport.vn
Website: http://www.camranhport.vn

CÔNG TY TNHH MTV

CẢNG CAM RANH



Cao ốc Pilotco1 Building
Đ/c: 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng, Q. 1, TP. HCM.

Điện thoại: 08 39101496

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

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

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

Hoa tiêu dẫn tàu khách quốc tế
cập cảng Sài Gòn

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

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

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

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

- Dịch vụ Khách sạn du lịch;

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

- Kinh doanh bất động sản.

Chủ tịch kiêm Giám đốc:
Ông Quách Đình Hùng

Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Bá Uân

Ông Nguyễn Hữu Láng

An toàn hàng hải là mục tiêu của chúng tôi!



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

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

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

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation

 Số 10, đường 3/2, phường 8, 

TP.  Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 +84.064.3854457

 +84.064.3858312

 office@vms-south.vn

 www.vms-south.vn

ANH HÙNG LAO ĐỘNG
trong thời kỳ đổi mới

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

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

Hoa tiêu hàng hải


