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Hải đồ điện tử

Kiểm nghiệm máy đo sâu

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT HÀNG HẢI MIỀN NAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

        Bạn đọc thân mến!
        Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2012. Một năm đầy khó khăn, thách 
thức với doanh nghiệp nói riêng, nền kinh tế - xã hội nước nhà nói chung và 
cả thế giới. Sự suy thoái, giảm phát phủ bóng đen lên toàn cầu. Tuy nhiên, đây 
cũng là quy luật của sự phát triển. Qua đó, những bong bóng của nền kinh tế sẽ 
được loại bỏ bớt. Các doanh nghiệp có chính sách và định hướng phát triển tốt sẽ 
khẳng định được bản lĩnh, chỗ đứng của mình. Các doanh nghiệp còn yếu kém 
sẽ tự bị đào thải. Trong bức tranh tối màu ấy, những gam sáng của sự sáng tạo, 
tình đoàn kết và nỗ lực chung của tập thể cũng vì thế mà trở nên đáng quý, đáng 
trân trọng hơn.
        Số tạp chí cuối cùng của năm 2012 này, trước hết, Ban biên tập Tạp chí 
Biển xin dành tặng cho toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền Nam. Cảm ơn gần 2.000 cán bộ công nhân viên đã cùng 
Tổng công ty vượt qua một năm nhiều khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được Đảng và Nhà nước giao: Bảo đảm an toàn hàng hải trên phạm vi từ 
phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đến hết địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quần 
đảo Trường Sa. 
        Ban biên tập cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc gần xa, 
quý cộng tác viên đã luôn theo dõi và ủng hộ Tạp chí Biển trong suốt năm qua, 
để từ một tạp chí mới xuất bản đã dần trở nên quen thuộc và hữu ích với độc 
giả, góp phần nuôi dưỡng và thắp sáng tình yêu với biển đảo quê hương trong 
tim mỗi người.
        Hy vọng rằng, sang năm 2013, Tạp chí Biển sẽ có thêm nhiều làn sóng mới, 
không ngừng hoàn thiện nội dung và hình thức, tiếp tục nhận được những tình 
cảm yêu mến của quý độc giả trên khắp mọi miền đất nước. 
        Trân trọng!



Liên hệ

Quảng cáo
Vũ Đăng Hùng

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



CÔNG ĐOÀN VMS-South
người bạn của cán bộ

 công nhân viên 

Cái tìNh Nơi MiềN truNG
nắng gió

ĐẢNG ỦY VMS-South
nghiêM TÚc QUán TRiỆT

nghỊ QUYẾT TW 4 

wallYpOwer 55
hoàn hảo cho
những chUYẾn đi xa

êM ĐềM
làng chài Mũi né

ViCtOrYa’S SeCret
Tôn vinh sự hoàn hảo

08 34

38

46

10

24



Cá ếCh
“cư dân“ độc đáo

của biển

NhữNG thiêN ĐườNG
shopping châU á

hẢi ĐăNG Kiz KuleSi
biểU Tượng của
isTanbUl

bóNG ChuYềN bãi biểN
Môn Thể Thao gợi cảM
nhấT hành Tinh

Sự trỗi dậY
của các vỆ Thần

phú quốC
những hương vỊ

khó QUên

60

106

110

122

58

76
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đảng ủy vms-south
Nghiêm túc quán triệt

N g h ị  q u y ế t  Tr u n g  ư ơ n g  4 Đăng Hùng      Ngọc Nam

Ngay khi 
Nghị quyết 
Trung ương 
4 “Một số 

vấn đề cấp bách về xây 
dựng Đảng hiện nay” 
được ban hành cùng các 
văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn của cấp ủy cấp trên; 
Ban Thường vụ Đảng 
ủy VMS-South đã tập 
trung chỉ đạo, triển khai, 
nghiên cứu, quán triệt 

nghiêm túc Nghị quyết, 
trong đó, có việc thực 
hiện kiểm điểm, tự phê 
bình và phê bình của các 
tập thể, cá nhân.
      Hội nghị kiểm điểm 
tập thể Ban Thường 
vụ và các ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy 
VMS-South theo tinh 
thần Nghị quyết Trung 
ương 4 được tổ chức 
từ ngày 30/10/2012 đến 

ngày 02/11/2012 dưới 
sự theo dõi, chỉ đạo của 
đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Ủy viên dự khuyết 
Trung ương Đảng, Phó 
bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- 
Vũng Tàu. Tiếp đó, Ban 
Thường vụ Đảng ủy 
Tổng công ty phân công 
các đồng chí ủy viên Ban 
Thường vụ theo dõi, chỉ 
đạo và dự kiểm điểm tại 
các tổ chức Đảng trực 

01.



12 - 2012 | biển | 9

TIN TỨC & SỰ KIỆN

thuộc Đảng ủy Tổng 
công ty, đảm bảo việc 
kiểm điểm, tự phê bình 
và phê bình diễn ra trên 
tinh thần nghiêm túc, 
xây dựng và cầu thị.
     Nội dung kiểm điểm, 
tự phê bình và phê bình 
của các tập thể và cá 
nhân theo 3 vấn đề cấp 
bách mà Nghị quyết 
Trung ương 4 đã nêu: 
Đấu tranh ngăn chặn 
đẩy lùi tình trạng suy 
thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống của 
một bộ phận không nhỏ 
cán bộ đảng viên, trước 
hết là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, để nâng 
cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng; 
Xây dựng đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý trong 
cơ quan, đơn vị, đáp ứng 
yêu cầu của thời kỳ công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế; Thực 
hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ, tập thể lãnh đạo, 
cá nhân phụ trách. 

     Kiểm điểm của tập thể 
cấp ủy đảng và cá nhân 
đảng viên Đảng bộ Tổng 
công ty cho thấy đảng 
viên sinh hoạt trong 
Đảng bộ VMS-South 
không có biểu hiện suy 
thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống, có 
ý thức trách nhiệm, tổ 
chức kỷ luật và đoàn kết, 
gắn bó, góp phần xây 
dựng Đảng bộ Tổng công 
ty ngày càng trong sạch, 
vững mạnh.
     Công tác đánh giá, 
quy hoạch, bố trí, sắp 
xếp, điều động, luân 
chuyển cán bộ được thực 
hiện nghiêm túc, đúng 
nguyên tắc tập trung 
dân chủ, bảo đảm công 
khai, minh bạch, thống 
nhất và đạt hiệu quả 
cao; không có tình trạng 
cục bộ, địa phương, độc 
đoán, được sự đồng tình 
nhất trí cao của tập thể.
     Tuy nhiên, bên cạnh 
những ưu điểm, vẫn còn 
tồn tại một số khuyết 

điểm. Đó là chất lượng 
sinh hoạt của một số chi 
bộ chưa đồng đều. Một 
số ít cán bộ, đảng viên và 
người lao động còn dao 
động về vấn đề Biển Đông 
và có băn khoăn trước các 
hiện tượng tiêu cực, tham 
nhũng, lãng phí trong xã 
hội vẫn xảy ra mà chưa 
có biện pháp hữu hiệu để 
ngăn chặn kịp thời.
     Trong thời gian tới, 
Đảng ủy Tổng công ty 
sẽ tiếp tục triển khai và 
chỉ đạo chặt chẽ công tác 
nhận xét, đánh giá, phân 
loại, khen thưởng tổ chức 
đảng và đảng viên năm 
2012; xây dựng và thông 
qua đề án quy hoạch cán 
bộ chủ chốt của Đảng bộ 
Tổng công ty nhiệm kỳ 
2015 - 2020, đảm bảo 3 độ 
tuổi, tỷ lệ nữ và các yêu 
cầu theo chỉ đạo của Tỉnh 
ủy; xây dựng kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
gắn với quy hoạch và nhu 
cầu bố trí, sử dụng, luân 
chuyển cán bộ 

02.

01. Đ/c Phạm Đình Vận- 
Bí thư Đảng ủy VMS-
South phát biểu tại Hội 
nghị Quán triệt và triển 
khai thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4.
02. Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh 
- Ủy viên dự khuyết  Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy BR-VT tặng hoa 
chúc mừng đ/c Phạm Đình 
Vận tại Lễ Công bố nâng 
cấp Đảng bộ cơ sở VMS-
South lên Đảng bộ cấp trên 
cơ sở VMS-South.
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Công đoàn vms-south
n g ư ờ i  b ạ n  c ủ a  c á n  b ộ  c ô n g  n h â n  v i ê n

Hải Âu      Ngọc Nam

Tháng 11 đánh dấu bằng không 
khí rộn ràng Trong Toàn Tổng 
công Ty bảo đảm an Toàn hàng 

hải miền nam (VmS-SouTh). Từ 
khối Văn phòng đến các công 
Ty, đơn Vị Trực Thuộc đều làm 

TốT công Tác chuẩn bị Và Tổ 
chức đại hội công đoàn các 

cấp. những gương mặT Vui Tươi, 
hồ hởi cho Thấy công đoàn 
cùng các hoạT động, phong 

Trào do công đoàn pháT động, 
Triển khai đã Thực Sự đi Vào đời 

Sống của hơn 1800 cán bộ công 
nhân Viên (cbcnV) nơi đây.

Năm 
2012, 
Công 
đoàn 

VMS-South chuyển 
từ Công đoàn Cục 
Hàng hải Việt Nam 
về trực thuộc Công 
đoàn Giao thông 
vận tải Việt Nam. 
Đây cũng là năm 
đầu tiên, Công đoàn 
VMS- South tổ chức 

và hoạt động theo 
chức năng nhiệm vụ 
của công đoàn cấp 
trên cơ sở. Số lượng 
đoàn viên công đoàn 
Tổng công ty tăng 
từ 1018 đoàn viên 
lên 1796 đoàn viên 
(trong tổng số 1815 
CBCNV) với sự tiếp 
nhận thêm 6 Công 
đoàn cơ sở chuyển 
từ Công đoàn Cục 

Hàng hải Việt Nam 
sang, gồm: Công 
đoàn Công ty Hoa 
tiêu hàng hải khu 
vực I, V, VII, VIII, IX 
và Công đoàn Công 
ty Trục vớt cứu hộ 
Việt Nam. Điều này 
mang đến cho Công 
đoàn VMS-South 
những động lực phát 
triển mới, ngày càng 
lớn mạnh hơn.

01.
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Tuyên truyền, 
giáo dục hiệu quả
     Công tác tuyên 
truyền, giáo dục trong 
các tổ chức đoàn thể 
luôn là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm. Ý 
thức được điều này, Công 
đoàn VMS-South đã tổ 
chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền, giáo dục 
với các hình thức khác 
nhau nhằm chuyển tải 
sâu rộng và hiệu quả đến 
từng CBCNV. 
     Chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, các chỉ 
thị, Nghị quyết Đảng các 
cấp và cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đều được Công 
đoàn Tổng công ty tuyên 

truyền nghiêm túc và 
quán triệt đến từng Công 
đoàn cơ sở, từ đó, nhân 
rộng đến các đoàn viên 
công đoàn. Bên cạnh 
đó, trước tình hình biển 
Đông ngày một phức tạp 
và Tổng công ty lại là đơn 
vị được giao nhiệm vụ 
bảo đảm an toàn hàng 
hải ở khu vực quần đảo 
Trường Sa, Công đoàn 
đã chủ động mời báo cáo 
viên đến nói chuyện thời 
sự cho CBCNV và đoàn 
viên nghe để mọi người 
hiểu rõ chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà 
nước ta trong việc xử lý, 
giải quyết tình hình Biển 
Đông. Công đoàn Tổng 
công ty cũng vận động 
CBCNV, đoàn viên công 
đoàn tích cực hưởng ứng 

cuộc vận động: “Góp đá 
xây dựng Trường Sa”, 
“Tấm lưới nghĩa tình” 
ủng hộ ngư dân đánh cá 
trên biển và ủng hộ bộ đội 
Quần đảo Trường Sa do 
Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam và các tổ chức 
chính trị - xã hội của Việt 
Nam phát động.
     Với Năm An toàn giao 
thông 2012, Công đoàn 
VMS-South đã tổ chức 
“Hội thi Cán bộ Công 
đoàn giỏi với an toàn giao 
thông”. Từ cuộc thi vui 
và ý nghĩa này, sự hiểu 
biết của cán bộ Công 
đoàn và người lao động 
về Luật Giao thông đường 
bộ và các luật liên quan 
đến quyền lợi người lao 
động như: Luật Lao động, 
Điều lệ Công đoàn, Luật 

Bảo hiểm… được tăng 
lên rõ rệt. Hưởng ứng 
Chiến dịch làm cho thế 
giới sạch hơn năm 2012, 
Công đoàn Tổng công 
ty đã chỉ đạo các Công 
đoàn cơ sở trực thuộc 
triển khai chương trình 
và kết hợp với Chính 
quyền thực hiện các hoạt 
động hưởng ứng cụ thể, 
sôi nổi, tích cực.
     Bên cạnh đó, Công 
đoàn VMS-South còn 
tổ chức các lớp tập huấn 
kỹ năng hoạt động công 
đoàn cho các cán bộ 
công đoàn chủ chốt, để 
từ đây, các cán bộ này 
sẽ gây dựng phong trào 
đến từng công đoàn cơ 
sở, góp phần đưa tổ chức 
công đoàn các cấp ngày 
càng phát triển.

02.
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Hoạt động phong 
trào sôi nổi
     Ngay từ đầu năm 
2012, Công đoàn Tổng 
công ty đã phối hợp với 
Chính quyền tổ chức 
thành công Hội nghị 
người lao động năm 
2012. Sau đó, Công 
đoàn phối hợp với 
Chính quyền và Đoàn 

Thanh niên Tổng công 
ty tổ chức Hội thao 
kỷ niệm 37 năm Ngày 
thành lập (03/10/1975 – 
03/10/2012) và đón nhận 
danh hiệu Anh hùng lao 
động trong thời kỳ đổi 
mới do Nhà nước trao 
tặng cho Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam. Hội thao 
đã thu hút 338 vận động 
viên trong toàn Tổng 
công ty tham dự, tranh 
tài ở các nội dung: Ten-
nis, bóng đá nam mini, 
bóng chuyền nam, bóng 
bàn, cờ tướng, chạy việt 
dã, bơi tự do, bida tự 
do, cầu lông. Đây thực 
sự là những ngày hội 
vui khỏe, góp phần thắt 
chặt thêm tình đoàn kết, 
thân ái giữa các CBCNV 
trong toàn Tổng công ty.

     Hưởng ứng Năm An 
toàn giao thông 2012, 
Công đoàn Tổng công 
ty tổ chức “Hội thi Cán 
bộ Công đoàn giỏi với 
an toàn giao thông” với 
sự tham gia của 11 đơn 
vị công đoàn cơ sở trực 
thuộc.  Từ kết quả của 
hội thi, Công đoàn cho 
thành lập đoàn tham dự 
“Hội thi Cán bộ Công 
đoàn giỏi với an toàn 
giao thông” do Công 
đoàn Giao thông vận tải 
Việt Nam tổ chức và đạt 
được 2 giải Ba cá nhân và 
1 giải Ba toàn đoàn. 
     Thực hiện sự chỉ đạo 
của Công đoàn GTVT 
Việt Nam về phong trào 
thi đua lao động sáng tạo 
trong CNVCLĐ, Công 
đoàn Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam đã tổ chức 
triển khai sâu rộng đến 
Công đoàn cơ sở các 
đơn vị trực thuộc phong 
trào lao động giỏi, lao 
động sáng tạo, đổi mới 
tổ chức, quản lý sản 
xuất kinh doanh, nâng 
cao chất lượng dịch vụ. 
Song song đó là công tác 
BHLĐ, ATVSLĐ&PCCN. 
Vì vậy, trong thời gian 
qua, CBCNV Tổng công 
ty đã vượt qua những 
khó khăn, hạn chế chung 
của tình hình kinh tế suy 
thoái, tích cực lao động, 
sáng tạo, không để xảy ra 
vụ tai nạn lao động nào.
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Chăm lo chu đáo đời 
sống CBCNV
     Công đoàn Tổng công 
ty luôn phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền 
thực hiện tốt các chế độ 
chính sách cho người lao 
động như: tiền lương, 
tiền thưởng và các chế độ 
chính sách khác đã được 
Nhà nước ban hành, tổ 
chức khám sức khỏe định 
kỳ cho toàn thể CBCNV 
trong Tổng công ty. Với 
đặc thù của ngành bảo 
đảm an toàn hàng hải, 
người lao động phải làm 
việc trong những điều 
kiện gian khó, nguy hiểm, 
Công đoàn đã quan tâm, 
mua thêm các loại hình 
bảo hiểm thương mại 
như bảo hiểm tai nạn, 
phẫu thuật, nằm viện cho 
người lao động nhằm bù 
đắp thu nhập cho người 
lao động khi bị ốm đau, 
tai nạn phải 

nghỉ 
việc để 
điều trị. 

Trong 
tình hình suy thoái kinh 
tế toàn cầu, một số doanh 
nghiệp phải cắt giảm 
nhân công nhưng Công 
đoàn và Chính quyền 
Tổng công ty luôn cố 
gắng đảm bảo đủ công 
việc cho người lao động, 
không cắt giảm nhân 
công lao động, đảm bảo 
thu nhập ổn định để 
người lao động an tâm 
công tác. 

     Mỗi dịp hiếu, hỷ hay 
mỗi khi đoàn viên gặp 
hoạn nạn, khó khăn, 
Công đoàn đều cử đoàn 
thăm hỏi kịp thời. Công 
đoàn đã hỗ trợ một phần 
kinh phí cho 2 đoàn 
viên công đoàn có hoàn 
cảnh khó khăn chi trả 
viện phí trong quá trình 
điều trị bệnh với số tiền 
20.000.000 đồng. Công 
đoàn cơ sở Công ty Trục 
vớt cứu hộ Việt Nam 
tham mưu chính quyền 
hỗ trợ đoàn viên công 
đoàn có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn mỗi tháng 
1.000.000 đồng trong 
năm 2012 từ quỹ phúc 
lợi của Công ty. Vào dịp 
Lễ, Tết, các ngày kỷ 
niệm lớn trong năm 
như: Ngày Giỗ tổ 
Hùng Vương; Ngày 
Quốc tế Phụ nữ 
(8/3); Ngày thành 
lập Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt Nam 
(20/10); Ngày 
Quốc tế Thiếu 
nhi (1/6),…, 
Công đoàn cùng 
chính 

quyền tổ chức những 
chương trình ý nghĩa, 
đem đến cho CBCNV 
những tình cảm và sự 
quan tâm nồng ấm. Từ 
đó, mỗi đoàn viên thêm 
gắn bó với Công đoàn, 
thi đua vừa lao động, sản 
xuất giỏi, vừa hoạt động 
phong trào tốt.
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Tích cực hoạt động 
xã hội
     Không những làm tốt 
việc chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần cho 
CBCNV, thường xuyên 
tổ chức những chương 
trình, phong trào bổ ích, 
thú vị trong toàn Tổng 
công ty, Công đoàn 
VMS-South còn tích cực 
tham gia các hoạt động 
xã hội, vì cộng đồng.
Thực hiện chủ trương 
của Đảng và Nhà nước 
về “Thực hiện chiến 
lược biển Việt Nam đến 
năm 2020”, Công đoàn 
và Chính quyền Tổng 

công ty đã trích từ quỹ 
phúc lợi của Tổng công 
ty ủng hộ, tặng quà cho 
huyện đảo Trường Sa, 
tỉnh Khánh Hòa với số 
tiền là 250.000.000 đồng 
nhằm động viên tinh 
thần của các chiến sỹ, 
nhân dân nơi đây. 
     Công đoàn cũng 
phát động phong trào 
quyên góp, hưởng ứng 
cuộc vận động ủng hộ 
phụ nữ và trẻ em nghèo 
do Công đoàn Giao 
thông vận tải Việt Nam 
phát động. Kết quả thu 
được tổng số tiền là 
35.000.000 đồng. Công 

03.
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đoàn phối hợp với 
chính quyền phát động 
quyên góp và đã ủng 
hộ xây dựng, tôn tạo 
di tích lịch sử Truông 
Bồn với tổng số tiền 
250.000.000 đồng. 
     Bên cạnh đó, Công 
đoàn tài trợ Sở Lao 
động Thương binh & 
Xã hội tỉnh Thái Bình 
100.000.000 đồng cải 
thiện chỗ ở cho người 
có công với cách mạng; 
Hỗ trợ xây tặng 2 căn 
nhà tình nghĩa cho 2 
thương binh bậc 3/4 và 
4/4  trong kháng chiến 
chống Mỹ hiện ngụ tại 

huyện Cái Nước, tỉnh 
Cà Mau và huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu; Ủng 
hộ kinh phí thực hiện 
chương trình “Dấu ấn 
tuổi xuân”, thông qua 
chương trình trao sổ tiết 
kiệm cho các nữ Thanh 
niên xung phong có 
hoàn cảnh khó khăn; 
Ủng hộ Trường Đại 
học Giao thông vận tải 
TP.HCM và trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam 
20.000.000 đồng gây 
quỹ học bổng cho sinh 
viên; Ủng hộ Hội Nhà 
báo Bà Rịa – Vũng Tàu 
20.000.000 đồng tổ chức 

Kỷ niệm 87 năm ngày báo 
chí cách mạng Việt Nam.
     Với những phong 
trào, hoạt động sôi nổi, 
thiết thực cùng sự quan 
tâm, chăm lo chu đáo 
đến đời sống CBCNV, 
Công đoàn VMS-South 
đã trở thành người bạn 
thân thiết của hơn 1.700 
CBCNV Tổng công ty, 
góp phần gắn kết người 
lao động trong một tổ 
chức vững mạnh để từ 
đó mọi người cùng đồng 
sức, đồng lòng, quyết 
tâm xây dựng Tổng 
công ty ngày càng phát 
triển vượt bậc 

04.

01. Lễ Khai mạc Hội thao kỷ 
niệm 37 năm ngày thành lập 
TCT BĐATHH miền Nam.
02. VMS-South đạt 2 giải ba 
cá nhân và 1 giải ba toàn đoàn 
tại “Hội thi Cán bộ Công đoàn 
giỏi với an toàn giao thông” do 
Công đoàn Giao thông vận tải 
Việt Nam tổ chức.
03. Đ/c Phạm Đình Vận – 
TGĐ VMS-South cùng đ/c 
Quách Đình Hùng – Phó 
TGĐ, Trưởng Ban Vì sự tiến 
bộ của phụ nữ phát hiệu lệnh 
cho cuộc thi leo núi xuất phát.
04. Chị em phụ nữ chụp ảnh 
lưu niệm cùng Ban lãnh đạo 
Tổng công ty nhân kỷ niệm 
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
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8
Văn Thanh

Từ ngày 22 
đến ngày 
24/11, tại Hà 
Nội, Ủy ban 

An toàn giao thông 
Quốc gia (UBAT-
GTQG) phối hợp với 
Ngân hàng Thế giới tổ 
chức “Hội nghị Quốc 
tế về An toàn giao 
thông tại Việt Nam 
năm 2012”. Có hơn 500 
đại biểu trong nước và 
quốc tế tham dự Hội 
nghị gồm: Lãnh đạo 
UBATGTQG, Lãnh 
đạo Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam; đại 
diện các bộ ngành là 

cơ quan thành viên 
của UBATGTQG, 
Ban ATGT các tỉnh, 
thành phố, các cơ quan 
nghiên cứu, các trường 
Đại học, các tổ chức 
Quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ cùng các 
chuyên gia nghiên cứu 
về giao thông, phát 
triển bền vững và bảo 
đảm trật tự ATGT. 
     Phát biểu khai mạc 
Hội nghị sáng 22/11, 
Phó Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định 
phát triển GTVT sẽ 
tiếp tục là động lực 
cho việc phát triển 

KT-XH cho Việt Nam 
trong thời gian tới. Tuy 
nhiên, Phó Thủ tướng 
cũng chỉ rõ nguy cơ 
mất cân bằng giữa nhu 
cầu giao thông và năng 
lực cung ứng về hạ 
tầng, dịch vụ. Sự mất 
cân bằng đó là nguyên 
nhân trực tiếp của tình 
trạng ùn tắc giao thông 
tại khu vực đô thị lớn, 
trên các trục chính và 
các điểm giao thông 
trọng yếu. Đặc biệt 
làm tăng mức độ phức 
tạp và tính nghiêm 
trọng của các vụ 
TNGT trên cả nước. 

n h i ệ m  v ụ
t r ọ n g  t â m  v ề

an toàn
Giao thông

n ă m  2 0 1 3
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     Trong 10 năm từ 
2002 - 2011, bình quân 
mỗi năm Việt Nam xảy 
ra 16.000 vụ TNGT làm 
khoảng 11.000 người 
chết và nhiều người bị 
thương. Năm 2012, tuy 
điều kiện nâng cấp phát 
triển kết cấu hạ tầng giao 
thông còn chưa theo kịp 
tốc độ phát triển phương 
tiện nhưng công tác đảm 
bảo TTATGT đã được 
thực hiện mạnh mẽ, ý 
thức chấp hành pháp 
luật của người tham gia 
giao thông đã từng bước 
được nâng lên. Trật tự 
kỷ cương giao thông bắt 
đầu được thiết lập lại. 
Số người chết vì TNGT 
năm 2012 giảm 17% so 
với cùng kì năm trước. 
Tuy nhiên, đây mới là kết 
quả bước đầu. Tình hình 
TTATGT nhìn chung vẫn 
còn rất nghiêm trọng và 
diễn biến phức tạp gây 
thiệt hại lớn về người và 

tài sản ở nước ta. Từ đó, 
cho thấy tính bền vững là 
một thách thức lớn trong 
công tác đảm bảo TTAT-
GT ở Việt Nam.
     Phó Thủ tướng mong 
muốn “Hội nghị Quốc tế 
về ATGT năm 2012 “ tại 
Việt Nam sẽ là diễn đàn 
công bố, trao đổi và thảo 
luận các kết quả nghiên 
cứu khoa học về TTAT-
GT của Việt Nam và nước 
ngoài, qua đó góp phần 
tích cực vào việc xây dựng 
các đề án, chính sách, 
chiến lược và kế hoạch 
đảm bảo ATGT trước mắt 
và lâu dài ở Việt Nam.  
      Trong 2 ngày liên 
tiếp (22, 23/11), hơn 
500 đại biểu trong và 
ngoài nước đã nghe các 
chuyên gia về giao thông 
trình bày 69 tham luận 
liên quan mật thiết đến 
ATGT như: Cách tiếp 
cận mới cho ATGT đô 
thị; Quản lý chung về 

ATGT đường bộ ; Hạ 
tầng giao thông đường 
bộ an toàn; Phương tiện 
giao thông an toàn và 
thân thiện; Người tham 
gia giao thông; Ứng phó 
sau tai nạn giao thông; 
Chiến lược quốc gia đảm 
bảo TTATGT đường bộ 
đến 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030…. Các 
đại biểu đã đưa ra nhiều 
bài học kinh nghiệm, 
đề xuất nhiều giải pháp 
có thể áp dụng vào công 
tác đảm bảo TTATGT 
tại Việt Nam. Các ý 
kiến tham luận tại hội 
nghị được các thành 
viên BTC tổng hợp 
thành các báo cáo để 
trình lên các bộ ngành 
liên quan xây dựng giải 
pháp trình Chính phủ 
Việt Nam xây dựng các 
đề án, chính sách, kế 
hoạch đảm bảo TTAT-
GT trong giai đoạn 
trước mắt và lâu dài. 

     Phát biểu bế mạc hội 
nghị chiều 23/11, Bộ 
trưởng Bộ GTVT Đinh 
La Thăng - Phó Chủ 
tịch thường trực UBAT-
GTQG ghi nhận và trân 
trọng cảm ơn các chuyên 
gia, các nhà khoa học 
trong và ngoài nước, các 
tổ chức quốc tế đã tham 
dự và đóng góp những ý 
kiến trí tuệ và tâm huyết 
cho hội nghị. Công tác 
đảm bảo TTATGT đòi 
hỏi sự nỗ lực rất lớn của 
nhà nước và toàn xã hội, 
trong đó sự đóng của 
các nhà khoa học, các 
chuyên gia có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng. 
     Bộ trưởng Đinh La 
Thăng nhấn mạnh: “Với 
các đề xuất về giải pháp, 
các khuyến nghị với 
UBATGTQG, các Bộ, 
ngành liên quan, chúng 
tôi sẽ chỉ đạo và phối hợp 
với các cơ quan hữu quan 
của Việt Nam nghiên 

Bộ trưởng Bộ 
GTVT Đinh La 
Thăng phát biểu 
tại Hội nghị.
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cứu triển khai trong thời 
gian sớm nhất. Trước mắt, 
từ kết quả của hội nghị 
này, ngay trong năm 2013, 
UBATGTQG sẽ triển khai 
và tham mưu cho chính 
phủ tập trung chỉ đạo 8 
vấn đề sau: 
     Nghiên cứu, hoàn thiện 
tiêu chuẩn, giải pháp thiết 
kế, đặc biệt là tiêu chuẩn 
làn đường dành cho mô tô, 
xe máy; tiêu chuẩn thiết kế 
về các yếu tố hình học cải 
thiện tầm nhìn nhằm hạn 
chế TNGT; Hoàn thiện cơ 
chế phân làn xe theo tốc độ 
và ứng dụng hệ thống cam-
era trong quản lý dòng xe; 
Thống nhất quy định về hệ 
thống và cách đặt biển báo 
hiệu đường bộ; Tăng cường 
chất lượng thẩm định 
ATGT, tập trung đào tạo 
nguồn nhân lực cho công 
tác thẩm định ATGT, đặc 
biệt chú trọng chuyên gia 
và chức danh chủ nhiệm đồ 
án thẩm định ATGT. 
     Triển khai văn hóa 
giao thông tại Việt Nam 
được coi là một giải pháp 
then chốt nhằm đẩy lùi 
TNGT một cách bền vững 
và giảm UTGT, trước hết 
tập trung vào chủ đề năm 
ATGT 2013: Nâng cao 
tinh thần trách nhiệm của 
người thực thi công vụ và 
ý thức tự giác của người 
tham gia giao thông. Ban 
hành bộ tiêu chí về văn 
hóa giao thông và các biện 
pháp triển khai thực hiện.
     Đổi mới nội dung, 
phương thức giáo dục 
ATGT trong trường học. 
Tập trung tổ chức tốt cuộc 
thi giao thông thông minh 
cho học sinh phổ thông 
trên internet, với mục 
tiêu tối thiểu 3 triệu học 

sinh tham gia. Nghiên 
cứu để đến năm 2015 có 
thể cấp được chứng chỉ 
ATGT cho học sinh. 
     Triển khai đề án Nâng 
cao chất lượng đào tạo, sát 
hạch và cấp giấy phép lái 
xe; xây dựng chương trình 
kiểm soát lái xe sau đào 
tạo; có biện pháp nâng cao 
kỹ năng và giáo dục đạo 
đức người lái xe.
     Tập trung đào tạo, 
nâng cao năng lực và 
trách nhiệm trong thực 
thi công vụ của lực lượng 
trực tiếp làm nhiệm vụ 
tuần tra, kiểm soát và xử 
lý vi phạm về TTATGT. 
Xây dựng các chuyên đề 
cưỡng chế theo các hành 
vi là nguyên nhân trực 
tiếp gây TNGT như tốc 
độ, làn đường, bia rượu..
     Tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát trong công tác 
đăng kiểm phương tiện. 
Nghiên cứu và đưa ra lộ 
trình áp dụng qui chuẩn 
kỹ thuật và kết cấu chống 
cháy phương tiện. Có giải 
pháp để kiểm soát ngay 
việc quá tải trọng của 
phương tiện từ khâu thiết 
kế đến lưu thông trên 
đường. Kiểm soát tốt hơn 
khí thải xe cơ giới.
     Đào tạo nhân lực và đầu 
tư trang thiết bị y tế cho 
công tác sơ cấp cứu và điều 
trị nạn nhân TNGT. Tiếp 
tục tập huấn cho lực lượng 
CSGT, thanh tra giao 
thông về kỹ năng sơ cấp 
cứu người bị nạn, đồng 
thời xây dựng chương 
trình đào tạo đội ngũ lái 
xe taxi, xe khách và tình 
nguyện viên về tham gia 
cấp cứu TNGT. Xây dựng 
các Trung tâm cứu hộ, cứu 
nạn khu vực... 
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Luồng soài rạp

Sáng 24/11, UBND 
TP.HCM đã làm 
lễ khởi công nạo 
vét luồng Soài 

Rạp (giai đoạn 2) trên 
địa bàn huyện Nhà Bè.  
Đến dự có Thứ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải 
Nguyễn Văn Công, 

đại sứ Vương quốc Bỉ 
Bruno Angelet. 
     Theo ông Lê Hoàng 
Minh, giám đốc Ban 
quản lý đầu tư dự án nạo 
vét luồng Soài Rạp, giai 
đoạn 2 sẽ nạo vét khoảng 
11,5 triệu m3 bùn đất 
nhằm tạo luồng hàng 

hải dài 54km (TP.HCM, 
Long An và Tiền Giang) 
đến độ sâu - 9,5m (hệ hải 
đồ) so với mực nước sông 
Soài Rạp. Đồng thời lắp 
đặt hệ thống báo hiệu 
hàng hải, hệ thống phao 
tiêu nhằm đảm bảo dẫn 
đường cho tàu chở hàng 

có trọng tải từ 30.000-
50.000 tấn chạy cả ngày 
lẫn đêm. Tổng công ty 
Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam sẽ thực 
hiện điều tiết đảm bảo 
an toàn giao thông hàng 
hải trong thời gian thi 
công dự án. 

01.

Phạm Hoàng      Ngọc Nam
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     Luồng sông Soài Rạp 
là luồng thứ hai cho tàu 
biển về TP. HCM và rút 
ngắn khoảng 20km so 
với luồng tàu biển đi trên 
sông Lòng Tàu về các 
cảng biển TP. Tổng mức 
đầu tư dự án là 2.797 tỉ 
đồng, trong đó vốn tài 

trợ từ Vương quốc Bỉ là 
76 triệu euro, vốn đối 
ứng từ ngân sách thành 
phố là 624 tỉ đồng.
     Tại buổi Lễ,Thứ 
trưởng Bộ Giao thông 
vận tải Nguyễn Văn 
Công nhấn mạnh sự 
hình thành của luồng 

hàng hải trên sông Soài 
Rạp góp phần giảm 
tải cho tuyến luồng 
sông Lòng Tàu, thúc 
đẩy tiến độ di dời các 
cảng trên sông Sài Gòn, 
đáp ứng nhu cầu phát 
triển không gian đô thị 
TP.HCM. Đồng thời, 

tạo tiền đề khai thác 
tiềm năng phát triển 
cảng và thúc đẩy sự phát 
triển hơn nữa các khu 
đô thị, khu công nghiệp 
dọc sông Soài Rạp, thu 
hút đầu tư vào TP.HCM, 
Long An, Tiền Giang và 
các vùng phụ cận 

01. Thứ trưởng Bộ GTVT 
Nguyễn Văn Công phát 
biểu tại Lễ khởi công.
02. Bấm nút khởi công 
dự án nạo vét luồng Soài 
Rạp giai đoạn 2.
03. Cảng SPCT - khu vực 
điểm đầu nạo vét sông 
Soài Rạp giai đoạn 2.

02.

03.



| biển | 12 - 201222

VMS -  outh

K h ó a  h ọ c  p h â n  đ ị n h  r a n h  g i ớ i  h à n g  h ả i
Những kiến thức bổ ích

Nguyễn Trọng Thành      Ngọc Nam

Ghi nhận các 
hoạt động 
đóng góp 
tích cực của 

Tổng công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải miền Nam 
(VMS-South) trực thuộc 
Bộ Giao thông vận tải 
đối với lĩnh vực khảo sát 
thủy đạc khu vực Đông 
Nam Á, Tổ chức thủy đạc 
thế giới IHO đã quyết 
định chọn Việt Nam là 
điểm đến để tổ chức khóa 
học chuyên đề kỹ thuật 
về ranh giới hàng hải, 
đường cơ sở và thềm lục 
địa mở rộng thuộc nội 

dung Công ước Luật biển 
quốc tế (United Nations 
Convention on Law of the 
Sea - UNCLOS). Khóa 
học chuyên đề kỹ thuật 
lần này thuộc chương 
trình hoạt động đào tạo 
nâng cao năng lực thường 
niên của tổ chức thủy đạc 
thế giới IHO.
     Được sự chấp thuận 
của Bộ Giao thông vận 
tải tại công văn số 4195/
BGTVT-HTQT ngày 
31 tháng 5 năm 2012 , 
Tổng công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải miền 
Nam chủ trì phối hợp với 

Ủy ban Thủy đạc Đông 
Á (EAHC) và Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Bắc (VMS-
North) tổ chức khóa học 
“Các khía cạnh kỹ thuật 
của ranh giới hàng hải, 
đường cơ sở và thềm lục 
địa mở rộng” từ ngày 
19 đến 23/11 tại TP. Hồ 
Chí Minh với sự tham 
gia của 19 học viên từ 
các nước thành viên của 
EAHC như: Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Trung Quốc, 
Indonesia, Malaysia, 
Singapore, Thái Lan và 
Việt Nam.

     Khóa học được tổ chức 
giảng dạy theo phương 
pháp lý thuyết kết hợp với 
thực hành, dưới sự dẫn 
dắt của 2 chuyên gia về 
Luật biển của Văn phòng 
Thủy đạc Anh (UKHO): 
Tiến sĩ Robin Cleverly và 
Thạc sĩ John Brown. Các 
học viên được đặt vào 
tình huống giả định thực 
tế, trong một ngữ cảnh 
phân định ranh giới cụ 
thể. Học viên làm việc 
với nhau theo nhóm, 
cùng giải quyết vấn đề 
với sự phân xử của các 
trọng tài giả định.

01.
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Tổ chức Thuỷ đạc Quốc tế (tiếng Anh: Interna-
tional Hydrographic Organization, viết tắt là 
IHO) là một tổ chức liên chính phủ đại diện cho 
cộng đồng thuỷ đạc quốc tế. Tại Liên Hiệp Quốc, 
tổ chức này có vai trò của một quan sát viên và 
là cơ quan có thẩm quyền được công nhận trong 
lĩnh vực khảo sát thủy đạc và đo vẽ hải đồ hàng 
hải. Trong các hiệp định và văn kiện tương tự, khi 
đề cập đến hoạt động đo vẽ hải đồ và thuỷ đạc thì 
thông thường các tiêu chuẩn và quy cách của Tổ 
chức Thủy đạc Quốc tế (IHO) sẽ được sử dụng. 

     Thông qua khóa học, 
các học viên nắm vững 
được các nguyên tắc kỹ 
thuật cơ bản áp dụng 
trong công tác phân 
định ranh giới trên 
biển, hiểu được tầm 
quan trọng của khía 
cạnh kỹ thuật trong 
quá trình phân định 
ranh giới, các nguyên 
tắc pháp lý phía sau sự 
phân định ranh giới và 
vận dụng nguyên tắc 
đó trong nhóm ranh 
giới cùng với các luật 
sư, chính trị gia và các 
chuyên gia khác. Khóa 
học cũng giúp thu hẹp 
khoảng cách giữa các 
nước thành viên tổ 
chức thủy đạc Đông Á 
(EAHC) trong các vấn 
đề kỹ thuật cơ bản của 
khảo sát thủy đạc và 
bản đồ, ứng dụng trong 
công tác quản lý đường 
cơ sở trên biển và môi 
trường biển.  
     Khóa học đã kết thúc 
thành công và để lại ấn 
tượng tốt đẹp cho các 
đại diện của các quốc gia 
thành viên thuộc tổ chức 
thủy đạc IHO về công 
tác tổ chức khóa học của 
nước chủ nhà Việt Nam. 
Thay mặt tổ chức Thủy 
đạc Đông Á EAHC, Ông 
Mario a Princer - đặc 
phái viên của Chủ tịch 
EAHC chuyển lời cám 
ơn đến Việt Nam, cụ 
thể là Bộ Giao thông 
vận tải - đơn vị chủ 
quản của hai Tổng công 
ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam và 
miền Bắc, đồng thời, 
hy vọng tiếp tục duy 
trì mối quan hệ tốt đẹp 
trong thời gian tới 

03.

02.

01. Ông Phạm Quốc Súy - Phó TGĐ 
VMS-South phát biểu khai mạc lớp học.
02. Tiến sĩ Robin Cleverly - chuyên 
gia về Luật biển của Văn phòng Thủy 
đạc Anh (UKHO) tận tình chỉ bảo 
các học viên.
03. Ban Lãnh đạo VMS-South, VMS-
North, chụp hình lưu niệm cùng 
giảng viên và các học viên tại Lễ Bế 
mạc lớp học.
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Cái tình
n ơ i  m i ề n  Tr u n g  n ắ n g  g i ó

ấn Tượng đầu Tiên khi 
chúng Tôi Từ miền nam 
ra miền Trung công Tác 
đó chính là cái nắng Và 
cái gió nơi đây: khô ran. 
khắc nghiệT. dự báo mộT 
chuyến đi dài VấT Vả. Thế 
nhưng, càng đi, chúng 
Tôi lại càng Say mảnh đấT 
này bởi phong cảnh Và 
bởi cái Tình của những 
người làm công Tác bảo 
đảm an Toàn hàng hải 
khu Vực nam Trung bộ.

Hải Ánh      Ngọc Nam

01.
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Chúng tôi có 
dịp theo chân 
đoàn công tác 
của Công ty 

Bảo đảm an toàn hàng 
hải Nam Trung Bộ, trực 
thuộc Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, ra thăm và 
kiểm tra các trạm hải 
đăng, trạm luồng thuộc 
3 tỉnh: Khánh Hòa, Bình 

Định, Phú Yên trong 
vòng một tuần. Hành 
trình kéo dài giữa cái 
nắng nóng khô ran và 
“đứng” gió. Thời tiết 
khắc nghiệt hơn nhiều 
so với khí hậu miền 
Nam. Hơn nữa, các 
trạm đèn, trạm luồng lại 
nằm ở các khu vực khó 
khăn, hiểm trở: chênh 
vênh trên núi cao hay xa 

xôi ngoài hải đảo, giữa 
mênh mông sóng nước. 
Muốn đến được nơi, 
lên tận ngọn hải đăng, 
chúng tôi phải trải qua 
nhiều chặng đường ngồi 
trên xe ô tô, trên tàu, 
trên cano rồi tiếp đó là 
đi bộ, lội dốc, leo núi, 
trèo cầu thang… Nhưng 
mọi vất vả đó đều chỉ là 
một phần rất nhỏ so với 

những gian khó của các 
cán bộ công nhân viên 
trạm luồng, trạm đèn. 
Càng đi, chúng tôi lại 
càng khâm phục sức chịu 
đựng bền bỉ, kiên cường, 
tinh thần làm việc đầy 
trách nhiệm vì tình yêu 
nghề và yêu biển sâu 
đậm của những người 
làm công tác bảo đảm an 
toàn hàng hải nơi đây.
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Trạm là nhà
     Con người thường có 
tình cảm “mến đất” khi 
ở lâu một nơi nào đó. 
Dù không phải là nơi 
chôn nhau cắt rốn, thì 
nơi ấy cũng sẽ trở thành 
chốn quê nhà. Vì thế, 
với những người công 
nhân gác luồng, gác hải 
đăng, trạm chính là nhà, 
là nơi họ gắn bó phần 
lớn cuộc đời mình ở đó. 
Chỉ có điều, trạm không 
nằm ở nơi “đất lành 
chim đậu” nên để mến 
được đất, gắn bó được 
với trạm, họ phải trải 
qua rất nhiều gian khổ, 
thử thách khắc nghiệt. 
     Cái nắng miền 
Trung cháy da cháy thịt. 
Những cơn bão nơi đây 
cuồng phong, dữ dội. 
Anh em gác trạm luồng, 
hải đăng nơi đây cứ vậy 
“trân” mình chịu khổ, 
chịu cực. Mùa nắng 
thiếu thốn nước dùng, 
mùa mưa lo che chắn 
bão giông. Không ít lần, 
như trên Cù Lao Xanh, 
cả đảo bị cô lập đến gần 
1 tháng với đất liền bởi 
mưa bão quá lớn, không 
có tàu nào dám ra khơi, 
cập đảo. Trạm hải đăng 
lại nằm tít trên đỉnh 
đồi, cách nhà dân hơn 
chục km đường dốc, 
chỉ có mấy anh em ôm 
bụng chịu đói, đương 
đầu với bão gió. 
     Lại có những trạm 
hải đăng xa đất liền 
hàng chục hải lý, bốn 
bề là biển cả, hoang vu, 
không một bóng người. 

Dân trong vùng truyền 
miệng nhau câu vè: 
“Nhất cọp hồ Na, nhì 
ma hòn Đỏ”. Xưa kia, 
những tàu vượt biên 
gặp nạn, xác người trôi 
dạt vào đảo thành ma 
tứ xứ. Đến tận bây giờ, 
cũng không có mấy 
người dân dám đặt 
chân lên đảo, lại càng 
không dám ngủ lại 
đây. Vậy mà 5 anh em 
gác hải đăng Hòn Đỏ 
vẫn sống và làm việc, 
kiên cường, dũng cảm, 
tự vượt qua những 
thiếu thốn vật chất 
và cả nỗi sợ hãi tâm 
linh cùng nỗi cô đơn 
thường trực, đêm đêm 
giữ cho ngọn hải đăng 
tỏa sáng, soi lối cho 
tàu thuyền qua lại an 
toàn trong khu vực. 
     Ngay đến hải đăng 
Đại Lãnh, được xem 
là mũi cực Đông của 
Tổ quốc, nơi đón ánh 
bình minh đầu tiên trên 
biển, cuộc sống của 
anh em cũng mới chỉ 
đỡ vất vả hơn trong vài 
năm trở lại đây. Anh 
Nguyễn Ngọc Thắng, 
trạm trưởng hải đăng 
Đại Lãnh, tâm sự với 
chúng tôi rằng: “Mũi 
Đại Lãnh nằm sừng 
sững giữa những vách 
đá dựng đứng và biển 
sâu thăm thẳm. Trước 
kia, nơi đây hoàn toàn 
hoang vắng. Gần chục 
năm trời, anh em gác 
hải đăng phải đi bộ 
7km đường rừng hoặc 
chèo thuyền 5km qua 

biển mới có thể tới được 
chân mũi. Mãi đến năm 
2004, tỉnh Phú Yên mới 
đầu tư, mở đường lên 
núi, lúc đó, những du 
khách thích khám phá 
mới biết tới địa danh 
này, rồi tìm đến đây 
đón ánh mặt trời đầu 
tiên trên biển vào dịp 
cuối tuần. Và anh em 
trong trạm mới vơi bớt 
đi phần nào nỗi nhớ 
người, nhớ tiếng”. 
     Có tới hàng trăm, 
hàng ngàn nỗi gian 
truân, khổ cực như thế 
mà những công nhân 
trạm quản lý luồng, 
hải đăng không thể 
nhớ và kể hết được. 
Chỉ biết rằng, với tình 
yêu nghề, yêu biển, họ 
đã quyết tâm một lòng 
bám trụ với trạm, với 
đảo. Không những vậy, 
từ chính bàn tay, khối 
óc của mình, họ đã biến 
trạm, biến đảo ngày 
thêm tươi đẹp. Tại tất 
cả những trạm luồng, 
trạm đèn mà chúng tôi 
đến thăm đều nổi bật 
lên màu xanh mát của 
cây cỏ, đây đó điểm 
xuyết những hòn non 
bộ tự chế như một khu 
vườn nhỏ xinh xắn của 
gia đình. Các anh em 
gác đèn còn tăng gia sản 
xuất, trồng rau, nuôi 
gà, heo, đào ao thả cá, 
vừa cải thiện đời sống 
vừa tạo thêm sợi dây 
liên kết, nối gần hơn với 
đất liền, bản quán, cho 
trạm thêm hơi ấm của 
một mái nhà.
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Đoàn thanh niên là bạn
     Tiếp thêm sức mạnh cho 
những người gác đèn, gác 
luồng chính là lực lượng 
đoàn viên thanh niên của 
Công ty. Mỗi người một 
công việc chuyên môn 
nhưng khi trạm đèn cần 
là họ có mặt, cùng chung 
tay lao động, bạt rừng, lấp 
biển, làm những con đường 
lên hải đăng.
     Chúng tôi đến hải đăng 
Gành Đèn vào giữa trưa. 
Nắng rực như lửa. Giữa một 
khoảng trắng toàn cát, hiện 
lên con đường nối trạm với 
hải đăng sát mép biển. Con 
đường đặc biệt được xếp 
từ các tảng đá nhỏ xen lẫn 
với bê tông, thành từng bậc 
thang ôm vòng quanh các 
tảng đá lớn, lên tới chân 
ngọn đèn. Công trình thanh 
niên này được các bạn đoàn 
viên của Công ty tự thi công, 
xây dựng ròng rã 2, 3 tháng 
dưới cái nắng gay gắt, không 
một bóng cây. Kể từ khi có 
con đường, anh em trong 
trạm ra quản lý, vận hành 
hải đăng đỡ đi một phần 

vất vả. Hải đăng cũng được 
gia cố thêm các kè đá, tránh 
nước biển xâm mòn móng 
và tránh bớt gió cát. Con 
đường đẹp cũng tạo điều 
kiện cho du khách ra ngắm 
hải đăng cùng bức tranh 
thiên nhiên tuyệt đẹp của 
gành đá, biển trời.
     Bước chân đoàn thanh 
niên còn đến với hải đăng 
Đại Lãnh, Mũi Dinh… Đi 
đến đâu, đoàn thanh niên 
cũng mang theo sức trẻ, trái 
tim tình nguyện và tiếng 
hát đầy nhiệt huyết, góp 
thêm niềm vui và nghị lực 
cho các cán bộ công nhân 
trạm luồng, trạm đèn bằng 
những hành động thiết thực, 
ý nghĩa. Những công trình 
thanh niên này còn giúp cho 
đoàn có thêm quỹ để gây 
dựng các phong trào: Văn 
hóa, văn nghệ, thể thao, câu 
lạc bộ Anh văn…, tổ chức 
cho các đoàn viên thanh 
niên Công ty, trong đó có cả 
các công nhân trẻ của trạm 
luồng, trạm đèn đi tham 
quan, cắm trại, giao lưu, kết 
nghĩa với các đơn vị bạn.

02.
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Công ty là gia đình lớn
     Đoàn công tác chúng 
tôi đi cùng có 5 người 
của Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải Nam 
Trung Bộ gồm: Giám 
đốc, trưởng Phòng Kế 
hoạch vật tư, chuyên viên 
Phòng Kế hoạch vật tư 
kiêm Phó bí thư Đoàn, 
chuyên viên Phòng Hành 
chính và tài xế. Hành 
trình một tuần qua 3 
tỉnh với lịch công tác 
dày đặc, ít có dịp nghỉ 
ngơi nhưng không khí 
lại không hề nặng nề, 
căng thẳng. Trong công 
việc, mọi người giữ 
đúng cương vị, làm việc 
nghiêm túc, khoa học, 
khẩn trương và đầy trách 
nhiệm. Nhưng ngoài 
công việc, mọi người 
thân tình và vui vẻ như 
anh em trong một gia 
đình. Không có hình ảnh 
của một Giám đốc đạo 
mạo như lẽ thường mà 

chúng tôi chỉ thấy một 
người lãnh đạo xông xáo, 
dẫn đầu đoàn vượt núi, 
vượt đảo, tận tay trao 
quà cho trạm, ân cần hỏi 
thăm từng anh em, chỉ 
đạo tinh tường mọi hoạt 
động kiểm tra, giám sát 
và đưa ra những biện 
pháp kịp thời, chính xác, 
giải quyết ngay những 
thắc mắc, đề đạt của anh 
em. Đây cũng là truyền 
thống quý báu của Tổng 
công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải miền Nam. 
Ban lãnh đạo của Tổng 
công ty và các công ty 
trực thuộc đều là những 
người đã từng sống, gắn 
bó với biển, đảo, làm 
việc ở nhiều vị trí khác 
nhau trong các bộ phận 
của bảo đảm hàng hải 
trước khi trở thành lãnh 
đạo. Họ am hiểu nghề, 
cảm thông sâu sắc những 
gian khó của cán bộ công 
nhân viên, tạo điều kiện 

tốt nhất để người lao 
động làm việc, sáng tạo 
và trân trọng, ngợi khen 
mọi nỗ lực, cố gắng của 
cá nhân, tập thể. Vì thế, 
mỗi công ty trở thành 
một gia đình lớn với 
người lao động. 
     Chúng tôi không khỏi 
xúc động khi sau một 
ngày công tác dài mệt 
nhọc, thay vì nghỉ lại ở 
hải đăng Đại Lãnh, đợi 
đến sáng hôm sau mới 
đi tiếp thì giám đốc Bùi 
Đức Thắng lại quyết định 
cho cả đoàn rời hải đăng, 
xuống núi, để ghé thăm 
2 công nhân trạm luồng 
mới thuê nhà trong một 
con hẻm nhỏ sâu hút gần 
cảng. Công ty còn khó 
khăn, chưa xây dựng 
được trạm và chỗ ở cho 
công nhân gác luồng nơi 
đây. Ngay khi có sóng 
điện thoại, biết được địa 
chỉ, ông Thắng đã chẳng 
nề hà đêm tối, đưa cả 

đoàn đến thăm, trao quà, 
động viên tinh thần anh 
em tiếp tục làm việc, tiếp 
tục cố gắng. 
     Chúng tôi nghiệm ra 
rằng, có lẽ chính cái tình 
rất thật, rất nồng ấm của 
Giám đốc dành cho cán 
bộ công nhân viên, của 
Đoàn thanh niên dành 
cho anh em trạm luồng, 
trạm đèn và của những 
người gác đèn dành cho 
nhau, bên cạnh lòng yêu 
nghề, yêu biển đã tạo nên 
sức mạnh, động lực để 
mọi người trong Công 
ty cùng đoàn kết, phấn 
đấu, hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được 
giao. Và dù vẫn còn 
những khó khăn, gian 
khổ ở phía trước, thì 
với tình cảm sâu nặng 
ấy, Công ty Bảo đảm 
an toàn hàng hải Nam 
Trung Bộ sẽ vẫn vững 
bước đi lên và phát triển 
ngày thêm lớn mạnh 

03.
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Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam 
Trung Bộ đã đạt được nhiều bằng khen 
của Bộ ngành, địa phương vì những 
thành tích xuất sắc trong lao động, sáng 
tạo, góp phần bảo đảm an toàn hàng 
hải trong khu vực và xây dựng Tổ quốc, 
đơn cử là danh hiệu “Tập thể lao động 
xuất sắc năm 2011” do Bộ Giao thông 
vận tải trao tặng; bằng khen của UBND 
Tỉnh Bình Định cho tập thể có thành tích 
xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn 
hàng hải, góp phần phát triển kinh tế, xã 
hội tỉnh năm 2010, 2011; Bằng khen cho 
tập thể tàu TL216 vì đã không ngại khó 
khăn cứu đói kịp thời cho đồng bào xã 
đảo Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn.

01. Hải đăng Hòn Lớn - Khánh Hòa.
02. Con đường bê tông dẫn lên hải đăng 
Gành Đèn do các bạn đoàn viên Đoàn 
thanh niên Công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải Nam Trung Bộ thi công.
03. Ông Bùi Đức Thắng - Giám đốc 
Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam 
Trung Bộ thăm và tặng quà anh Nguyễn 
Ngọc Thắng - Trạm trưởng trạm hải 
đăng Đại Lãnh trong chuyến công tác.
04. Hải đăng Đại Lãnh - Phú Yên.

04.
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Tàu biển Việt Nam bị lưu giữ ở nước ngoài

dưới góc nhìn của
cơ quan quản lý

đã hơn 1 năm kể Từ khi chỉ Thị 09/cT-bgTVT, 
ngày 24/10/2011 của bộ giao Thông Vận Tải 

được ban hành, qua các Số liệu Thống kê 
10 Tháng của năm 2012 cho Thấy, hầu hếT 

Tàu biển ViệT nam bị lưu giữ ở nước ngoài 
qua kiểm Tra pSc là do lỗi kỹ ThuậT liên 

quan Tới Trang ThiếT bị của Tàu, quá Trình 
Vận hành, duy Tu, bảo dưỡng của Thuyền 

Viên Và chủ Tàu.

Hồng Hạnh

Giảm nhưng chưa bền
     Cụ thể, trong hai quý 
đầu của năm, 31 lượt tàu 
biển Việt Nam đã bị lưu 
giữ tại nước ngoài với 
67,02% khiếm khuyết lưu 
giữ liên quan đến trang 
thiết bị của tàu; 14,89% 
khiếm khuyết liên quan 
đến giấy tờ, tài liệu của 

tàu; 18,08% khiếm khuyết 
lưu giữ liên quan đến 
việc vận hành của thuyền 
viên. Trong 31 lượt tàu bị 
lưu giữ đa phần các tàu 
hoạt động tại nước ngoài 
trong thời gian dài, chưa 
trở về Việt Nam để các 
Cảng vụ hàng hải thực 
hiện kiểm tra. 
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      Đối chiếu với cùng 
kỳ năm ngoái, số lượt tàu 
biển Việt Nam bị lưu giữ 
tại nước ngoài đã giảm 
đáng kể trong khi số lượt 
tàu bị kiểm tra không 
giảm đi nhiều, chứng tỏ 
đội tàu biển Việt Nam 
vẫn là đối tượng bị “ưu 
tiên” kiểm tra, đặc biệt 
là tại các cảng của Trung 
Quốc (kiểm tra 90 lượt, 
lưu giữ 18 lượt tàu), 
Indonesia (kiểm tra 106 
lượt, lưu giữ 06 lượt).
     Trong khoảng thời 
gian 1 tháng (từ 20/8 
đến 20/9/2012), 74 lượt 
tàu biển Việt Nam được 
kiểm tra ở nước ngoài 
(trong đó có 15 lượt 
tàu kiểm tra theo dạng 
follow-up), phát hiện 275 
khiếm khuyết các loại 
liên quan đến 59 lượt tàu, 
lưu giữ 05 lượt.
     Với 16 khiếm khuyết 
dẫn đến lưu giữ 05 lượt 
tàu biển Việt Nam tại 
nước ngoài, có 62,5% 
khiếm khuyết lưu giữ 

liên quan đến trang thiết 
bị của tàu; 31,25% khiếm 
khuyết liên quan đến 
vận hành của thuyền 
viên; 6,25% khiếm 
khuyết liên quan đến 
giấy tờ, tài liệu của tàu. 
     Ngay trong tháng 10, 
chính quyền cảng các 
nước đã lưu giữ 03 lượt 
tàu Việt Nam trong tổng 
số 70 lượt tàu được kiểm 
tra ở nước ngoài. Trong 08 
khiếm khuyết dẫn đến lưu 
giữ tàu, có 62,5% khiếm 
khuyết lưu giữ liên quan 
đến trang thiết bị của tàu; 
25% khiếm khuyết liên 
quan đến vận hành của 
thuyền viên; 12,5% khiếm 
khuyết liên quan đến giấy 
tờ, tài liệu của tàu. 
     Căn cứ các số liệu 
thống kê cho thấy, hầu 
hết các tàu biển Việt 
Nam bị lưu giữ là do lỗi 
kỹ thuật liên quan tới 
trang thiết bị của tàu, 
quá trình vận hành, duy 
tu, bảo dưỡng của thuyền 
viên và chủ tàu.

Các nguyên nhân chủ yếu
     Ngành Vận tải biển thế 
giới nói chung và ngành 
Vận tải biển Việt Nam nói 
riêng đang “tuột dốc” do 
những tác động bất lợi của 
tình hình kinh tế trong 
và ngoài nước. Khó khăn 
về tài chính, nguồn hàng 
vận chuyển khan hiếm, 
giá nhiên liệu và chi phí 
đầu vào liên tục tăng, giá 
cước sụt giảm… đã khiến 
các chủ tàu, công ty quản 
lý khai thác tàu khó khăn 
chồng chất khó khăn. 
     Doanh thu sụt giảm 
kéo theo việc bảo quản, 
bảo dưỡng tàu theo định 
kỳ cũng như công tác 
cung ứng vật tư, phụ 
tùng của chủ tàu rất hạn 
chế, dẫn đến tình trạng 
kỹ thuật của tàu không 
đáp ứng được yêu cầu 
của các tổ chức quốc tế…
     Thuyền viên không 
được trả lương đúng hạn 
theo hợp đồng, dẫn đến ý 
thức kỷ luật kém và tinh 
thần làm việc yếu.

     Ngoài ra cũng phải 
kể đến tình trạng 
nhũng nhiễu, tiêu cực 
của sỹ quan kiểm tra 
nhà nước (PSCO) tại 
cảng biển của một số 
quốc gia như Trung 
Quốc, Indonesia, Ấn Độ.

Tàu Ngọc Hà (Công ty CP Vận tải Biển Bắc), bị chính quyền hàng hải Trung Quốc lưu giữ (04/9/2012)
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Đề xuất giải pháp         
     Để thực hiện tốt việc 
kiểm tra tàu biển và tăng 
cường các biện pháp 
nhằm giảm thiểu tàu 
biển Việt Nam bị lưu 
giữ PSC ở nước ngoài, 
Cục Hàng hải Việt Nam 
đã chỉ đạo các Cảng 
vụ hàng hải thực hiện 
nghiêm túc các chỉ đạo 
của Cục về thực hiện 
Năm An toàn giao thông 
2012, Nghị quyết 88/
NQ-CP ngày 24/8/2011 
của Chính phủ và Chỉ 
thị 09/CT-BGTVT ngày 
24/10/2011 của Bộ 
trưởng Bộ GTVT.
     Các Cảng vụ hàng hải 
phải tăng cường kiểm 
tra, giám sát tàu biển 
Việt Nam chạy tuyến nội 
địa, đặc biệt chú trọng 
đến định biên, hàng hóa 
vận chuyển trên tàu và 
vùng hoạt động của tàu; 
có các hình thức phù 
hợp với điều kiện thực 
tại của Cảng vụ để giám 
sát hoạt động của các 
phương tiện thủy nội 
địa. Thực hiện tốt thông 
tri của Tokyo-MOU về 
những lưu ý cho sỹ quan 
kiểm tra nhà nước cảng 
biển; nghiêm túc tuân 
theo chỉ đạo của Cục 
Hàng hải Việt Nam về 
việc thực hiện Chiến 
dịch kiểm tra tập trung 
2012 (CIC 2012-FSS).

     Bên cạnh đó, các Cảng 
vụ hàng hải cần thường 
xuyên cập nhật thông 
tin về PSC để nắm được 
“danh sách đen” của đội 
tàu, chủ tàu Việt Nam và 
cập nhật những sửa đổi 
mới nhất của các công 
ước quốc tế liên quan đến 
an toàn, an ninh hàng hải 
và phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường. Cập nhật đầy 
đủ, kịp thời các biên bản 
kiểm tra vào phần mềm 
cơ sở dữ liệu kiểm tra 
tàu biển; cập nhật đúng 
quy định các biên bản 
kiểm tra PSC lên APCIS 
và thông báo cho chính 
quyền tàu mang cờ khi 
lưu giữ tàu… Phân tích 
các khiếm khuyết mà tàu 
biển Việt Nam rời cảng 
bị lưu giữ, từ đó làm rõ 
trách nhiệm của các bên 
liên quan; tổng hợp phản 
ánh của thuyền trưởng 
tàu về việc kiểm tra của 
PSCO nước ngoài báo cáo 
Cục Hàng hải Việt Nam.
     Để các chủ tàu, công ty 
quản lý khai thác tàu có ý 
thức hơn đối với việc xây 
dựng hình ảnh đẹp cho 
đội tàu quốc gia, các Cảng 
vụ hàng hải cần tăng 
cường kiểm tra đối với 
các tàu Việt Nam bị lưu 
giữ. Yêu cầu các chủ tàu, 
công ty quản lý khai thác 
tàu cung cấp lịch trình 
làm hàng tại cảng cụ thể, 

chính xác để làm cơ sở 
bố trí lịch kiểm tra tàu 
phù hợp. Song song, tăng 
cường công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn cho 
thuyền viên về các quy 
định an toàn, an ninh 
hàng hải và phòng ngừa ô 
nhiễm môi trường mà các 
PSCO hay tập trung kiểm 
tra; khuyến cáo thuyền 
viên, chủ tàu về các lỗi 
lưu giữ thường gặp. Quan 
trọng là từng bước nâng 
cao chất lượng đội ngũ 
sỹ quan kiểm tra, phối 
hợp với các đơn vị trong 
việc kiểm tra tàu. Các 
PSCO chủ động nghiên 
cứu cập nhật những điều 
khoản mới của các công 
ước quốc tế. Đề xuất hình 
thức khen thưởng kịp 
thời đối với người tốt, 
việc tốt và cũng có các 
biện pháp xử lý nghiêm 
những hành vi nhũng 
nhiễu sai phạm (nếu có).
     Với mong muốn lưu 
giữ mãi tên mình trong 
“Danh sách trắng” của 
Tổ chức Hàng hải quốc 
tế IMO, đội tàu biển quốc 
gia Việt Nam phải từng 
bước cải thiện hình ảnh 
của mình trong con mắt 
của chính quyền hàng 
hải các nước, mà hành 
động thể hiện rõ nét nhất 
là giảm thiểu số lượng 
tàu biển Việt Nam bị lưu 
giữ ở nước ngoài 

Tất cả các quốc gia có quyền kiểm tra các tàu treo cờ nước ngoài vào cảng của họ để đảm bảo 
chúng phù hợp với các tiêu chuẩn của IMO/ ILO về an toàn và bảo vệ môi trường. Hoạt động 
kiểm tra này được gọi là Kiểm soát của Chính quyền cảng (Port State Control - PSC). Kiểm soát 
của Chính quyền cảng được dùng như một công cụ cho bất kỳ Quốc gia nào để: 
• Kiểm soát tiêu chuẩn an toàn,
• Bảo vệ lãnh thổ của họ trước các nguy cơ về mất an toàn và ô nhiễm môi trường,
• Không cho các tàu dưới tiêu chuẩn vào vùng biển của họ.
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WallypoWer 55
h o à n  h ả o  c h o  n h ữ n g  c h u y ế n  đ i  x a

Bảo Khánh      Wally Yachts năng động Và mạnh mẽ, WallypoWer 55 
được Sản xuấT Với Tiêu chuẩn “du Thuyền 
đi xa” Và Sự ThậT là nó đã chinh phục 
được Tham Vọng du ngoạn của những 
chủ nhân khó Tính nhấT.
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Tại Monaco 
vừa qua, 
Wallypower 
55 đã giới 

thiệu một khái niệm 
mới: Mẫu thuyền 
mang phong cách thể 
thao, linh hoạt với 
một tấm kính chắn 
gió lớn thay mui kim 
loại bao quanh toàn 
bộ khu vực khoang 
lái. Phần đuôi thuyền 
phía sau rộng khoảng 
10m2 cho bạn cảm 
giác như đang ngồi 
trong ban công xinh 
đẹp ngay trên biển. 
Khoang lái bao gồm 
khu vực để ngồi lái 
và khu vực thư giãn, 
được thiết kế thoải 
mái và cân đối, mỗi 
khu một bên, có kính 
chắn gió che phủ 
hoàn toàn nên hành 

khách có thể thư giãn 
và tắm nắng một cách 
thoải mái khi thuyền 
chạy. Một bàn ăn 
dành cho sáu người 
được đặt ở bên mạn 
trái. Bánh lái và trạm 
định hướng nằm bên 
mạn phải với hai ghế 
lái, đối diện là hai ghế 
ngồi dành cho khách 
hàng. Toàn bộ khoang 
lái có thể được che phủ 
bởi mái che hay mui 
kim loại, bảo vệ các 
khu vực tránh khỏi 
ánh nắng mặt trời.
     Hệ thống động 
cơ đầy sáng tạo với 
bốn động cơ Volvo 
D6 435 Hp, kèm theo 
động cơ IPS 600 hỗ 
trợ gia tăng công suất 
động cơ, tăng thêm 
30% tính năng với 
20% hoạt động. Tốc 

độ tối đa dự đoán 
trên 40 hải lí.
     Một chi tiết đổi 
mới khác là phần cầu 
phao có thể thu lại 
bằng thủy lực ở phần 
đuôi thuyền (2,1 x 
1,6m), được dùng như 
bậc hành lang để lên 

thuyền và thang bơi 
tùy vào vị trí giống 
như tính năng của 
cầu phao trên chiếc 
Wallypower 118. Cầu 
cũng có thể được dùng 
để dịch chuyển và 
nâng mô tơ nước lên 
thuyền từ mặt nước.
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     Phần nội thất có một 
phòng khách, hai hoặc 
ba cabin với các phòng 
tắm, một nhà bếp và một 
khoang thủy thủ có sẵn 
phòng vệ sinh bên trong. 
Chiếc Wallypower 55 
được xuất xưởng với tiêu 
chuẩn “Du thuyền đi xa” 
và sự thật là nó hoàn hảo 
với tiêu chuẩn đó.
     Bên cạnh đó, với 
Wallypower, Wally còn 
mang đến một phong 
cách trang trí về nội thất 
và ngoại thất với tiêu 
chuẩn cao. Để khởi đầu 
cho những phong cách 
riêng biệt, nhóm thiết 

kế của Wally đã phát 
triển thiết kế theo các 
chủ đề khác nhau, sáng 
tạo không ngừng để có 
được một du thuyền 
mang phong cách riêng 
biệt và độc đáo, thể 
hiện tham vọng du 
ngoạn của chủ thuyền.
     Chiếc Wallypower 
55 được đóng ở nhà 
máy đóng thuyền mới, 
chuyên về các sản phẩm 
của Wallypower ở Forlì, 
Ý. Chiếc Wallypower 
55 đầu tiên được hạ 
thủy vào mùa hè năm 
2009 với giá thành vào 
khoảng 1,7 triệu Euro 



CÔNG NGHỆ TÀU BIỂN

12 - 2012 | biển | 37

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chiều dài:                                               17,40m
Chiều rộng:                                              5,40m
Mớn nước:                                                1,10m
Trọng lượng nước rẽ:                              24 tấn
Kiến trúc hàng hải:                                  Wally
Thiết kế ngoại thất: Wally/Stefano Pastrovich
Thiết kế nội thất:                                      Wally
Động cơ:                                Volvo D6 435 Hp
Tốc độ tối đa:                                        42 hải lí
Bồn nhiên liệu:                                         2,600l
Bồn chứa nước ngọt:                                  400l
Số khách:                                                 6 người
Thủy thủ đoàn:                                       2 người
Hãng sản xuất:                              Wally Yachts
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 Thế Nhân

nằm ẩn mình Sau những rặng 
dừa xanh cao VúT của xứ biển 

phan ThiếT, làng chài mũi né 
luôn có mộT Sức húT kì lạ 

cho những ai muốn Tìm hiểu 
Và hòa mình Vào cuộc Sống 

của ngư dân nơi đây.

THƯ VIỆN ẢNH
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THƯ VIỆN ẢNH

01. Từ sáng sớm, những người dân chài 
đã có mặt trên bãi biển Mũi Né, chuẩn bị 
ngư cụ cho một ngày làm việc.
02. 03. Những chiếc ghe, thuyền thúng 
chòng chành giăng lưới trên biển.

01.

03.

02.
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06. 07.
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THƯ VIỆN ẢNH

04. 05. Cùng gồng mình, hợp sức kéo 
những mẻ lưới đầu tiên.
06. 07. 08. Lưới đầy, cá nặng, họ bắt đầu 
lọc các loại cá, tôm...

04.
05.

08.

THƯ VIỆN ẢNH
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12.

13.

11.

09. Nô nức vận chuyển những thúng cá 
vừa bắt được lên bờ.
12. Người dân, thương lái khắp vùng tụ 
họp mua bán ngay trên bãi biển. 
10. 11. 13. Nào cá, tôm, sò, ốc, mực ghẹ… 
- món quà của biển khơi giúp cuộc sống 
ngư dân thêm trù phú 
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 Ngọc Nam (TH)

nhắc đến Thương hiệu VicToria’S SecreT là nhắc đến biểu Tượng của Sự 
quyến rũ, Trẻ Trung Và đầy lãng mạn, mang đến cho phụ nữ Vẻ đẹp kiêu 

Sa, gợi cảm nhấT. hãy cùng Tạp chí biển chiêm ngưỡng “Sự hoàn hảo” của 
phái đẹp qua bộ ảnh của Siêu mẫu miranda kerr, 1 Trong 10 Thiên Thần 

“nóng bỏng” nhấT VicToria’S SecreT.

t ô n  v i n h  s ự  h o à n  h ả o
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Mirand
a K

err

Miranda Kerr, tên đầy đủ là Miranda May 
Kerr, sinh ngày 20/4/1983 tại Australia. Sở 
hữu chiều cao 1,75m, số đo 3 vòng: 81 – 61 – 
86 và gương mặt đẹp đến mê hồn, với nụ cười 
duyên cùng đôi má lúm đồng tiền, Miranda 
Kerr được mệnh danh là thiên thần ngọt 
ngào nhất của hãng nội y nổi tiếng thế giới 
Victoria’s Secret và là sự lựa chọn hàng đầu 
của các tạp chí thời trang đẳng cấp toàn cầu.

THỜI TRANG BIỂN
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cá
ếch

“ c ư  d â n ”  đ ộ c  đ á o 
c ủ a  b i ể n

Bình Minh

biển cả bao la Và chứa đựng Vô Vàn điều kỳ 
Thú.  những “cư dân” của biển Vì Thế cũng 

độc đáo không kém Từ hình dáng, màu Sắc 
đến cách ngụy Trang, Săn mồi, Tìm kiếm “bạn 

đời”,  Sinh Sản…  cá ếch hiSTriohiSTrio là 
mộT Trong những “đại biểu” độc đáo đó. 

VMS -  outh



KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG

12 - 2012 | biển | 5910 - 2012 | biển | 59

Cá ếch Histriohistrio 
thuộc họ cá vây 
chân - các vây bên 
dưới trông giống 

như những cái chân. Tuy 
nhiên, trong khi hầu hết họ 
nhà cá vây chân chỉ sống dưới 
đáy biển thì cá ếch lại sống ở 
tầng nước gần mặt biển. Loại 
cá này thường sống quanh 
quẩn giữa những đám tảo 
đuôi ngựa.
     Hình dáng cá Histriohistrio 
thật kỳ lạ. Khắp thân mình có 
những sợi tua và nhiều cái vây 
phồng lên trông giống như tảo 
biển. Da cá ếch láng, không 
có vảy, mềm xốp và có những 
nếp gấp. Da lại có nhiều màu 
từ màu kem nhợt đến màu 
nâu xanh hay nâu đậm. Có 
nhiều chỗ u nhô lên và nhiều 
đốm màu không theo một trật 
tự nào cả. Trông bề ngoài da 
cá ếch rất giống da ếch, chính 
vì thế chúng mới được đặt cho 
cái tên “cá ếch”. 
     Kiểu ngụy trang – nằm 
lẫn với tảo biển - giúp cá ếch 
dễ dàng tiếp cận con mồi mà 
không bị phát hiện. Khi đến 
đúng tầm, cá ếch há to hàm 
hút nước cùng với con mồi 
vào trong miệng. Thức ăn chủ 
yếu của chúng là động vật 
không xương sống và cá nhỏ. 
Mặc dù vậy, cá ếch cũng có 
thể nuốt những con mồi to 
bằng phân nửa kích thước của 
chúng. Thậm chí, nhiều lúc 
chúng cũng sẵn sàng ăn thịt 
cả đồng loại của mình. 
     Ngoài cách săn mồi theo 
kiểu “rình rập” như trên, cá 
ếch còn săn theo kiểu “nhử 
mồi”. Một phần vây lưng của 
chúng có những sợi tưa nhỏ 

hướng về phía trước được sử 
dụng như cần nhử mồi, hễ 
những con cá nhỏ ngây thơ 
nào tưởng đó là mồi ngon mà 
lao tới thì sẽ nhanh chóng bị 
hút vào trong miệng cá.
     Hình dáng và cấu tạo đặc 
biệt của cá ếch còn giúp chúng 
nhanh chóng thoát được 
những cuộc tấn công của kẻ 
thù. Nhờ vây ức mạnh nên cá 
ếch có thể “nắm” lấy thân tảo 
và “leo trèo”, luồn lách xung 
quanh, trốn thoát khỏi cuộc 
truy lùng.  Nếu kẻ thù vẫn 
kiên trì theo đuổi và tấn công, 
cá ếch sẽ lập tức hút nước vào, 
tự bơm mình thành quả bóng 
to khiến cho kẻ thù không sao 
nuốt chúng được. 
     Đôi lúc chúng bị kẻ thù đe 
dọa một cách bất ngờ, trong 
tình trạng khẩn cấp ấy, cá ếch 
nhảy liều ra khỏi nước để nằm 
trốn trên một đám tảo nổi. 
Chúng có thể sống ngoài môi 
trường nước một thời gian. 
     Cá ếch có mặt ở hầu hết 
các nơi có tảo đuôi ngựa sinh 
sống (trong những vùng biển 
nhiệt đới). Thỉnh thoảng, 
chúng cũng được người ta 
nhìn thấy ở cách rất xa nơi 
chúng thường ở - những 
trường hợp này là do bão 
cuốn những đám tảo đuôi 
ngựa đi xa và vì thế mang 
theo luôn cả cá ếch. Nhưng 
nếu đến vùng nước lạnh cá 
ếch sẽ không thể sống sót.
     Cá Histriohistrio trưởng 
thành có thân mình dài từ 15 
- 19cm, mang của chúng nhỏ 
nhưng miệng lại to. Người ta 
hay bắt những con cá kỳ lạ và 
tuyệt đẹp này bán cho những 
người thích nuôi cá cảnh 
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N h ữ n g
ThiÊn đườngShopping

C h â u  Á

Nguyên Trinh

Tháng 12 gõ cửa 
chào đón mùa noel 
Và năm mới Sang. 
Thời điểm Vàng của 
các Tín đồ Shop-
ping khắp nơi Trên 
Thế giới. Và những 
Thiên đường mua 
Sắm châu á là 
những điểm đến 
không Thể bỏ qua.

Châu Á 
quyến rũ 
khách du 
lịch ở nét 

văn hóa đặc sắc đậm 
chất phương Đông. 
Châu Á còn “hút 
người” bởi những 
thiên đường mua 
sắm dành cho mọi 
đối tượng. Những 
quý ông, quý bà, quý 
cô sẽ không bao giờ 
biết chán khi đặt 

chân tới những kinh 
đô mua sắm này. 
Hàng hóa đa dạng, 
mẫu mã phong phú, 
thiết kế tinh xảo, 
giá cả phải chăng và 
phong cách phục vụ 
mang phương châm 
“khách hàng luôn 
đúng” đã biến Châu 
Á trở thành điểm 
dừng chân cho tất cả 
tín đồ shopping trên 
khắp thế giới.
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     Được mệnh danh là 
“thành phố không bao 
giờ ngủ”, Hồng Kông 
như một ống kính 
vạn hoa về văn hóa và 
màu sắc không ngừng 
chuyển động. Nơi đây 
còn nức tiếng là thiên 
đường cho những ai 
thích mua sắm. 
     Các khu mua sắm 
tập trung chủ yếu ở 
đảo Hồng Kông và bán 
đảo Cửu Long. Những 
cửa hàng hiệu cao cấp 
tọa lạc tại các tòa nhà 
sang trọng xen lẫn với 
các khu phố bán đồ rẻ 
và “không” hiệu. 

     Nếu bạn là tín 
đồ của hàng hiệu, 
hai cửa hàng Sogo 
và Mitsukoshi nằm 
đối diện nhau trên 
đường Hennessy tại 
khu Causeway Bay 
là lựa chọn số 1. Đi 
bộ qua những con 
phố vòng quanh khu 
Causeway Bay, hàng 
chục ki-ốt, cửa hiệu 
nằm kề nhau chuyên 
bán hàng độc. Đây 
là thiên đường cho 
những vị khách chỉ 
ưa sở hữu những 
món hàng có một 
không hai. Bên cạnh 

đó, khu Jarrdine’s 
Bazaar và Jardine’s 
Crescent ở quảng 
trường Thời Đại 
cũng là nơi chuyên 
cung cấp đồ thời 
trang độc đáo và rẻ.  
Ngoài ra, những con 
phố khác cũng phục 
vụ cho sở thích mua 
sắm của du khách 
khi tới Hong Kong. 
Có thể kể đến như 
phố Lee Garden 
chuyên bán đồ hết 
mốt giảm giá từ 30 – 
70%, hay phố Nathan 
chuyên bán hàng 
điện tử…

Hongkong
thành phố không bao giờ ngủ



DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

12 - 2012 | biển | 63



VMS -  outh

| biển | 12 - 201264

     Singapore tập trung 
nhiều trung tâm mua 
bán lớn như Raffles 
City, CityLink Mall, 
Suntec City…tấp nập 
khách đến tận đêm 
khuya để “midnight 
shopping” (mua sắm 
ban đêm). Hàng hóa 
ở đây phục vụ 24/24 
theo nhu cầu của 
khách hàng. Sản phẩm 
được giảm giá từ 10 
đến 20% tùy loại. 
     Đặc biệt, du khách 
không thể bỏ qua 
đại lộ mua sắm nổi 
tiếng nhất Singapore 
Orchard Road. Đoạn 

đường rợp bóng mát, 
rộng rãi chính là nhân 
tố thiên thời, địa lợi 
biến Orchard Road trở 
thành trung tâm mua 
sắm, bày bán trang 
phục, đồ điện tử, các 
nhãn hiệu thời trang 
và các mặt hàng cao 
cấp nổi tiếng. Cả ngày 
lẫn đêm, Orchard 
Road luôn đông đúc, 
sống động. 
     Singapore còn nổi 
tiếng với Vịnh Maria 
Bay – trung tâm mua 
sắm ngầm duy nhất 
ở quốc đảo Sư tử. 
Trung tâm mua sắm 

khổng lồ này tự hào 
mang đến cho khách 
hàng các sự lựa chọn 
đa dạng về hàng hóa, 
cửa hiệu, hoạt động 
giải trí bao gồm 15 
rạp chiếu phim lớn 
nhất Singapore hiện 
nay. Ngoài ra, khách 
du lịch có thể tới 
Làng Hà Lan và phố 
Dempsey để chiêm 
ngưỡng các cửa hiệu 
thủ công mỹ nghệ, đồ 
dùng trong nhà, bày 
bán những tác phẩm 
sao chép và những sản 
phẩm xuất sắc “không 
đụng hàng”.

Singapore
những đại lộ mua sắm

VMS -  outh



DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

12 - 2012 | biển | 65

DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

12 - 2012 | biển | 65



VMS -  outh

| biển | 12 - 201266



DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

12 - 2012 | biển | 67

    Sức hút của Bang-
kok – Thái Lan chính 
là hàng thủ công mỹ 
nghệ, thổ cẩm, đá quý, 
đồ trang sức, tranh 
nghệ thuật và đồ cổ. 
Đặc biệt tại đây, tài 
nghệ mua hàng của 
bạn sẽ được phô diễn 
tối đa… nếu mặc cả 
tốt, bạn có thể có 
những món hàng 
tuyệt đẹp với giá cả 
không ngờ. 
     Soi “Lalai Sap” là 
một trong những chợ 
trưa nổi tiếng nhất 

Bangkok. Chợ chỉ mở 
vào giờ ăn trưa đến 
giữa chiều. Quần áo, 
vải vóc, đồ ăn, quà 
biếu và rất nhiều đồ 
lặt vặt khác mà du 
khách có thể tìm thấy. 
Giá cả rất dễ chịu. 
Trong khi đó, Quảng 
trường Siam hướng 
đến tầng lớp cao hơn 
với hàng loạt nhà 
hàng sang trọng như 
Hard Rock, Center 
Point, Discovery 
Center, rạp hát, nhà 
sách… Ở đây cũng có 

khu phố chuyên bán 
quần áo và phụ tùng 
độc đáo cho khách du 
lịch là tuổi teen. Một 
nơi nữa không thể bỏ 
qua khi đến Bangkok 
mua sắm: Pratu Nam. 
Vô số quầy vải đẹp 
và quần áo may sẵn, 
giá cả khá dễ chịu và 
lúc nào cũng tấp nập 
người mua. Ngoài ra, 
văn hóa Thái Lan rất 
đa dạng và phong phú, 
bạn có thể “đổi gió” 
bằng cách đi thăm thú 
các khu chợ nổi.

Bangkok
thành phố “vàng” của tín đồ shopping
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     Thủ đô Seoul - Hàn 
Quốc cũng là một 
trong những thiên 
đường mua sắm thú vị 
nhất với các dãy phố 
mua sắm, cửa hiệu 
sang trọng, những 
gian hàng hiện đại 
cùng khu chợ trời 
truyền thống… Các 
thương hiệu thời 
trang danh tiếng của 
thế giới đều có cửa 
hàng tại thành phố 
thiên đường này. 
Điểm thú vị ở Seoul là 
các khu mua sắm dưới 
lòng đất. Seoul hiện 
có khoảng 28 khu vực 
mua sắm dưới lòng 
đất, trong số đó có 

chợ ngầm Hoehyeon 
- trung tâm của các 
cửa hàng đĩa nhạc còn 
lưu giữ nhiều đĩa than 
(LP) đủ các thể loại từ 
nhạc cổ điển cho tới 
nhạc pop. 
     Các chợ trời truyền 
thống tại Seoul là 
những địa điểm tuyệt 
vời để thưởng thức 
văn hóa địa phương. 
Trong đó, Nam-
daeum là một trong 
số những chợ lâu 
đời và nổi tiếng nhất 
Hàn Quốc. Người ta 
thường nói đùa rằng 
chợ Namdaeum có 
bán mọi thứ và cung 
cấp mọi món hàng 

mà khách mua cần, 
trừ “các loại vũ khí 
hạt nhân và xe tăng”. 
Chợ Namdaeum như 
một “mê cung” giữa 
các lối đi, với trên 
300.000 khách hàng 
địa phương và khách 
du lịch nước ngoài 
mỗi ngày. Ngoài ra, 
du khách không thể 
bỏ qua Itaewon đặc 
biệt nổi tiếng là “phố 
đồ cổ” của Seoul. Du 
khách đam mê các 
loại vật dụng và phụ 
kiện trang sức có 
thể đi dọc con phố 
này để thưởng thức 
sự tinh tế của thiên 
đường mua sắm.

Seoul
mê cung mua sắm
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     Tokyo là một trong 
những thành phố lớn 
nhất, nhộn nhịp nhất 
thế giới. Nơi đây bày 
bán mọi thứ bạn cần 
từ những sản phẩm 
công nghệ mới nhất, 
những đồ gia dụng 
hiện đại, đồ điện nội 
thất cho đến những 
sản phẩm thủ công 
truyền thống của 
Nhật…Những ai là tín 
đồ của hàng điện tử 
thì khu mua bán Aki-
habara là sự lựa chọn 
hàng đầu. Hàng trăm 
món đồ điện tử được 
trưng bày nơi đây tha 
hồ cho du khách nhìn 
ngắm và thưởng thức. 
Giá đồ điện tử ở đây 
rẻ hơn từ 20-30%, có 
cả hệ thống bán ưu 
tiên miễn thuế cho 
người nước ngoài. 
Nếu là khách hàng ưa 

chuộng hàng hóa của 
Sony thì có hẳn một 
tòa nhà Sony cho bạn 
thoải mái lựa chọn.
      Đại lộ Omote – 
Sando cũng là nơi 
không thể bỏ qua. 
Đây được xem là đại 
lộ thời trang của To-
kyo, là nơi bạn có thể 
đi dạo, ngắm cảnh, 
chiêm ngưỡng những 
xu hướng thời trang 
mới nhất của thế giới. 
     Ngoài ra, có rất 
nhiều đặc khu riêng 
cho từng mặt hàng 
phục vụ tối đa sở 
thích của du khách. 
Đến Mandarake là 
đến với thế giới của 
tất cả những ấn phẩm 
manga từ xưa đến nay. 
Kapabashi - Dori là 
quê hương của nhiều 
cửa hàng chuyên cung 
cấp các món ăn mô 

hình. Bạn có thể tìm 
tại đây tất cả các món 
ăn độc đáo của Nhật 
như Sushi, Sashimi …, 
tất cả đều bằng nhựa. 
Ameyoko là một con 
đường với đầy đủ các 
sản phẩm tạp hóa như 
quần áo, túi xách, giày 
dép, mỹ phẩm, gia vị 
thực phẩm, thực phẩm 
tươi và khô. Biển Decks 
Tokyo là khu mua sắm 
khổng lồ với số lượng 
lớn các nhà hàng, cửa 
hiệu biển, các quán 
cafe và trung tâm giải 
trí. Tại đây có bày bán 
đầy đủ các sản phẩm 
quần áo thời trang, đồ 
gỗ hiện đại và cổ xưa, 
đồng hồ, các thiết bị đồ 
chơi, mỹ phẩm, và các 
vật phẩm từ biển. Sẽ là 
một thiếu sót nếu bạn 
đến  Tokyo mà không 
ghé thăm nơi này.

Tokyo
không gì là không có
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     Manila, thủ đô 
Philippines, gồm 17 
thành phố vệ tinh 
hợp lại. Đi du lịch 
Philippines hiện nay 
không phải xin visa 
nhập cảnh và tiếng 
Anh được sử dụng 
rộng rãi. Chính vì 
vậy, nhiều du khách 
lựa chọn nơi này để 
mua sắm. Nổi tiếng 
nhất là Makati City 
với khu tài chính, 
kinh doanh thương 

mại khổng lồ. Tại 
đây có các tòa cao 
ốc trưng bày đủ loại 
hàng hóa, có những 
hành lang thông từ 
tòa nhà này sang tòa 
nhà khác. Một số 
trung tâm mua sắm 
để bạn tham khảo: 
Rustan’s chuyên bán 
các sản phẩm địa 
phương; LandMart 
bán hàng hóa địa 
phương và hàng nhập 
khẩu; ShoeMart bán 

quần áo và giày dép; 
Park Square bán băng 
đĩa, đồ gia dụng, đồ 
thể thao và đồ chơi... 
Ngoài ra, bạn có thể 
tham quan khu chợ 
mua bán ngọc trai ở 
Green Hill, chợ hàng 
thủ công mỹ nghệ ở 
Quiabo. Nếu muốn 
mua hàng giảm giá, 
bạn có thể đến khu 
Chinatown, nhưng 
phải chú ý về chất 
lượng hàng hóa. 

Manila
thiên đường mua sắm mới nổi
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     Người Quảng Châu tự 
phong cho mình là “kinh 
đô bán sỉ”. Họ chủ yếu 
phục vụ cho công nghiệp 
may mặc nhưng cũng 
không bỏ qua những 
khách hàng mua lẻ từng 
chiếc về làm quà. Điểm 
shopping ấn tượng nhất 
là trung tâm thương 
mại Bạch Mã gần bến xe 
liên tỉnh Quảng Châu. 
Những gian hàng thời 

trang dành cho giới trẻ, 
thích mặc kiểu Tokyo 
Street, giá rẻ bất ngờ, 25 
tệ (khoảng 50.000 đồng). 
Hàng may mặc ở Quảng 
Châu phục vụ cho mọi 
đối tượng khách hàng, từ 
người già, em bé, phụ nữ 
có thai và tất nhiên là cả 
thanh thiếu niên. Những 
ai mê giày, dây lưng và 
túi xách thì thả bộ dọc 
đường Sanyuanli. Đây 

là mê cung của mẫu mã 
và giá cả. Người đi mua 
không lo không tìm thấy 
hàng, mà chỉ sợ không có 
đủ thời gian và tài chính. 
Hàng da và giả da trên 
đường Guanghua Yi có 
tới vài cây số dãy siêu 
thị, lớn gấp hàng chục 
lần Diamond Plaza (TP. 
HCM). Các loại chất 
liệu khác như jean, voan 
thì vô kể. Chợ trung 

tâm chuyên bán vải sợi 
ở Quảng Châu 5 tầng 
(chưa kể hầm), dài ngút 
mắt với cơ man nào là 
cửa hàng vải sợi. Các 
công ty dệt cũng không 
bỏ lỡ cơ hội xuất hiện tại 
khu chợ này. Chợ phụ 
liệu cũng riêng biệt nằm 
đối diện khu chợ vải. 
Người mua, kẻ bán tấp 
nập. Mẫu mã riêng biệt, 
tinh xảo 

Quảng châu
kinh đô bán sỉ
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phú
quốc

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

Tràng An

phú quốc Với biển Trời 
mênh mông, Với rừng già 

bao phủ 2/3 diện Tích, có bãi 
biển được xếp Vào loại đẹp 

nhấT Thế giới, Và những 
món ngon độc đáo, không 

Thể lầm lẫn Với bấT cứ nơi 
nào, đang dần Trở Thành 

điểm du lịch Thu húT du 
khách khắp năm châu.

Phú Quốc 
là hòn đảo 
lớn nhất 
Việt Nam, 

cũng là hòn đảo lớn 
nhất trong quần thể 
22 đảo tại đây, với 
tổng diện tích trên 
593km2, nằm trong 
vịnh Thái Lan. Nơi 
đây không chỉ đón 

khách thập phương 
đến nghỉ ngơi với 
cảnh đẹp hoang sơ 
thơ mộng, mà biển, 
rừng, sông, suối còn 
chắt lọc cho hòn đảo 
trù phú này nhiều 
nguyên liệu tươi 
ngon, tạo nên những 
món ăn độc đáo, 
khó quên.

VMS -  outh
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Gỏi cá trích Phú Quốc
     Trong sự phong phú 
về nguồn thực phẩm 
của biển và sự độc đáo 
của cách chế biến, từ 
lâu, gỏi cá trích đã trở 
thành là món ăn mang 
đậm hương vị của vùng 
biển đảo Phú Quốc được 
nhiều người ưa thích.
     Cá trích có rất nhiều 
ở vùng biển Phú Quốc và 
ngư dân có thể khai thác 
quanh năm. Vì thế, việc 
lựa chọn những con cá 
mới đánh bắt được còn 
tươi để làm gỏi tương 
đối dễ dàng. Đây cũng là 
lợi thế của biển đảo Phú 
Quốc và cũng là điều 
kiện thuận lợi để cho cư 
dân ở đây nghĩ ra cách 
chế biến món ngon này.
     Cá trích mang về cạo 
sạch vảy rồi rửa thật sạch, 
sau đó thái mỏng ra từng 
miếng một. Kế đến vắt lấy 

nước cốt chanh, ớt thái 
mỏng thành sợi, củ hành 
tây thái nhỏ rồi trộn đều 
lên cá trích đã thái sẵn. 
Bánh tráng, rau sống, dừa 
khô là những thứ không 
thể thiếu trong món ăn 
dân dã này. Rau thì luôn 
có trong các cánh rừng 
nguyên sinh của đảo. Dừa 
thì được cư dân trồng rất 
nhiều. Còn bánh tráng 
thì phải là bánh tráng do 
chính người dân Phú Quốc 
tự làm lấy vì bánh tráng ở 
đây có hương vị riêng biệt 
so với những nơi khác, 
vừa dày vừa dẻo lại vừa 
to. Do vậy, khi cuốn với 
gỏi cá trích, bánh tráng 
không bị bể và ăn rất ngon 
miệng. Đây cũng là nét 
đặc trưng của nghề làm 
bánh tráng ở Phú Quốc.
     Nước chấm gỏi cá 
trích cũng rất đặc biệt, 
nó được làm từ ớt, tỏi 

và đậu phộng rang. Tất 
cả những thứ này được 
đâm nhuyễn rồi trộn lại 
với nhau, pha thêm nước 
mắm chính hiệu Phú 
Quốc sẽ tạo ra một hương 
vị vừa cay nồng, thơm 
lừng và khó quên khi 
chấm với gỏi cá trích. Bởi 
thế mà dân gian có câu:

Nước mắm ngon đem 
dầm con cá trích
Anh có vợ rồi đứng xích 
cho xa

     Nét đặc biệt của cư 
dân Phú Quốc là khi ăn 
gỏi cá trích phải uống 
chút rượu sim, bởi cá 
trích có rất nhiều đạm và 
còn tươi sống, khi ăn gỏi 
cá dùng chút ít chất men 
để tốt cho tiêu hóa, đồng 
thời tạo nên sự hưng 
phấn, êm ấm bên gia đình 
sau những ngày ra khơi. 

     Từ món ăn dân dã 
của các ngư dân làng 
chài Phú Quốc, gỏi cá 
trích đã trở thành món 
ăn khoái khẩu của nhiều 
thực khách. Không 
những thế, gỏi cá trích 
hiện đang chiếm lĩnh 
trong thực đơn của các 
quán ăn, nhà hàng sang 
trọng ở Phú Quốc. Sự 
lên ngôi của gỏi cá trích 
đã góp phần nâng cao 
nét đẹp vốn có của Phú 
Quốc trong cái nhìn của 
du khách. Điều này giúp 
cho Phú Quốc mở rộng 
vòng tay đón chào thực 
khách, bởi gỏi cá trích 
và rượu sim đi cùng với 
nước mắm danh tiếng 
của Phú Quốc sẽ tạo 
nên một thương hiệu 
khó quên mỗi khi đến 
thăm Phú Quốc - một 
hòn đảo ngọc của đất 
nước Việt Nam.
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Rượu Sim Phú Quốc
     Rượu sim là một 
loại rượu đặc sản chỉ 
có ở Phú Quốc. Mặc dù 
cây sim có ở nhiều nơi, 
nhưng sim ở Phú Quốc 
có những đặc điểm riêng. 
Ví dụ, sim ở Phú Quốc 
chín rộ vào dịp tháng 
giêng âm lịch, còn sim 
ở miền Bắc thì chín vào 
dịp tháng bảy. 
     Trái sim nguyên liệu 
đưa về rửa sạch, chọn quả 
chín, xay nhuyễn và ủ lên 
men với đường cát theo 
một tỷ lệ nhất định trong 

môi trường hiếm khí từ 
40 đến 45 ngày. Sau khi 
sản phẩm lên men hoàn 
chỉnh, ta sẽ được một loại 
rượu màu hồng, uống 
có vị cay chua ngọt như 
rượu vang nho với nồng 
độ khoảng 11,5%. 
     Ở Phú Quốc, có một 
số gia đình sản xuất 
rượu sim cung cấp cho 
thị trường khách du lịch 
ở đảo và được đăng ký 
nhãn hiệu chất lượng tại 
Sở Y tế tỉnh Kiên Giang 
như Rượu sim Thành 
Long, Rượu Sim Sơn.

     Hiện nay ở đảo Phú 
Quốc đã sản xuất được 
loại rượu vang đỏ từ trái 
sim rừng kết hợp với một 
số trái cây khác có nồng 
độ 12-14% etanol, là loại 
rượu vang đỏ có màu rất 
tươi của trái sim, hoàn 
toàn tự nhiên, quy trình 
bí quyết công nghệ sản 
xuất được chuyển giao 
công nghệ từ Viện sinh 
học nhiệt đới Thành 
phố Hồ Chí Minh thuộc 
Viện khoa học Việt Nam 
chuyển giao cho cơ sở 
Thành Long - Phú Quốc.
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Nấm Tràm Phú Quốc
     Loại nấm này có 
nhiều ở Phú Quốc và có 
thể làm món gà luộc súp 
nấm hoặc chọn cá rựa, cá 
nhồng lấy thịt làm chả cá 
viên nấu với nấm sẽ tạo 
ra món ăn tuyệt hảo.
     Nấm tràm chỉ mọc 
sau những cơn mưa 
đầu mùa trong các rừng 
tràm. Lá và vỏ của cây 
tràm rơi rụng thành 
từng lớp của mùa trước 
đã bắt đầu biến thành 
lớp mùn là nơi để nấm 
tràm phát triển. Meo 
nấm được ấp ủ trong lớp 
mùn đất, sau loạt mưa 
đầu mùa, những chiếc 
nấm tròn nhỏ cỡ đầu 
ngón tay út bắt đầu vươn 
mình ra khỏi lớp vỏ và 
lá tràm bảo vệ nó từ mùa 
trước. Nấm tràm bắt đầu 
rộ dần và kéo dài khoảng 
hơn tháng thì hết mùa. 
     Sau một, hai cơn mưa 
đầu mùa, những người 
sống bằng nghề hái nấm 
bắt đầu chuẩn bị thu 
hoạch nấm tràm. Họ vào 
rừng, thăm những khu 
vực để xem nơi nào nấm 
đã bắt đầu phát triển, độ 
một tuần sau là có thể 
đến nơi có nấm để thu 
hoạch. Thường họ đi cả 
gia đình, cặm cụi hái 
cả ngày đến khi đầy giỏ 
mới ra về. Rời rừng tràm, 
mang những bao nấm 
hái được, họ ghé ngang 
nhà của cư dân sống gần 
đó, chia lại vài con gà giò 
và sẵn mượn luôn nồi, 
bếp. Gà luộc vừa chín tới, 
cho một mớ nấm tươi 
mới hái đã chuẩn bị sẵn 
vào. Nồi nước luộc gà 
trở thành món súp nấm 
chưa ăn đã thấy thèm. 

Những chiếc nấm vừa 
chín cho vào miệng cảm 
giác giòn, xốp, càng nhai 
càng thấy vị đắng nhân 
nhẩn cứ lan dần. Húp 
miếng nước súp ngọt lừ 
mùi vị của nấm và thịt 
gà, lúc này vị của nấm 
mới thấy rõ, đắng nhưng 
thật thanh. Chính cái 
vị đắng này mà nhiều 
người đâm ghiền món 
nấm tràm. Họ ăn nấm 
nhưng không uống nước, 
để sau buổi ăn mới bày 
thêm bàn trà nhâm nhi 
như để tận hưởng thêm 
hương vị có một không 
hai của nấm tràm.
     Ngoài nấu với gà, 
nấm tràm còn có thể 
nấu với tôm, mực. Đây là 
những món ăn bình dị, 
mùa nào thức ấy nhưng 
lại rất thơm ngon, bổ 
dưỡng. Nếu chịu khó 
một tí, kiếm cá rựa hoặc 

cá nhồng lấy thịt làm chả 
cá viên nấu với nấm sẽ 
tạo ra một món ăn với 
hương vị tuyệt vời. Khi 
chuẩn bị ăn, đập vào 
nồi nước sôi mấy cái hột 
vịt như người miền Tây 
hay ăn chè đậu xanh cho 
trứng vịt, ăn kiểu này 
cũng là một gu đặc sắc 
của món nấm tràm.
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Bánh Tét 
mật cật Phú 
Quốc
     Tham quan chợ Dương 
Đông - ngôi chợ lớn nhất 
của huyện đảo Phú Quốc 
– du khách sẽ bị ngợp mắt 
trước đủ loại hàng hóa 
“nhập” từ đất liền hoặc 
từ các tàu biển. Nhưng có 
lẽ, thu hút khách phương 
xa nhất vẫn là những đòn 
bánh Tét mật cật.
     Ở Phú Quốc, người dân 
gói bánh tét bằng lá mật cật. 
Bánh dậy màu xanh ngọc, 
nhân đậu, khi ăn thấy vị 
vừa bùi vừa béo lại thơm 
mùi nếp mới. 

Mật cật là loại cây có lá 
xòe rộng như lá cọ, mọc 
đầy trên dãy núi Hàm 
Ninh. Người ta thường 
dùng lá mật cật để chằm 
nón lá. Nhưng ở Phú 
Quốc, loại lá này lại được 
dùng để gói bánh tét. 
Điểm độc đáo nữa của 
bánh tét mật cật là không 
gói thành đòn tròn mà gói 
thành đòn hình tam giác. 
      Để có đòn bánh này, 
trước tiên người ta phơi lá 
mật cật hơi héo, rửa và lau 
lá bằng dầu cho mềm thêm. 

Nếp gói bánh 
xanh ngọc bích, dậy 

mùi thơm hấp dẫn. Đậu 
xanh cà nấu nhừ cùng dây 
thịt mỡ làm nhân. Gói đòn 
bánh tét mật cật là việc làm 
công phu vì mặt lá hẹp. Việc 
buộc dây sao cho đòn bánh 
không quá chặt hoặc quá 
lỏng thể hiện sự khéo léo của 
người làm bánh. Buộc chặt 
quá, có khi bánh sống hoặc 
khô. Buộc lỏng, bánh nong 
nước, không ngon. Đặc biệt, 
bánh tét mật cật không xào 
nước cốt dừa nên để được lâu 
ngày. Đòn bánh lớn thường 
có giá 10.000 đồng, đòn 
nhỏ 5.000 đồng.
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Nước Mắm Phú Quốc
     Nước mắm Phú Quốc 
không những nổi tiếng ở 
Việt Nam mà còn được 
biết đến ở nhiều nước trên 
khắp thế giới. Nước mắm 
Phú Quốc được sản xuất 
từ nguyên liệu chính là cá 
cơm Phú Quốc, có truyền 
thống trên 200 năm qua. 
Nước mắm Phú Quốc cũng 
đã được công nhận thương 
hiệu xuất xứ “nước mắm 
Phú Quốc” tại châu Âu. 
     Nước mắm được sản 
xuất trong những thùng 
gỗ lớn, đóng vai trò như là 
một thùng lên men trong 

ngành sản xuất rượu bia 
nhưng thời gian lên men 
dài hơn, có khi đến 1 năm. 
Trước kia, thùng đựng 
nước mắm thường làm 
bằng cây bời lời vì thân 
cây mềm khi niềng không 
có chỗ hở. Hiện nay, loại 
cây này khó kiếm nên 
người ta dùng vên vên và 
chai. Thùng được niềng 
bằng song mây có nhiều ở 
núi Ông Tám và Bắc Đảo. 
     Bất cứ loại cá nào cũng 
có thể sử dụng để làm 
nước mắm, nhưng người 
sản xuất nước mắm Phú 
Quốc chỉ sử dụng duy 

nhất loại cá cơm làm 
nguyên liệu. Cá cơm có 
nhiều loại: Sọc Tiêu, Phấn 
Chì, Cơm Đỏ, Cơm Lép, 
Sọc Phấn, Cơm Than. Loại 
cá cơm cho nước mắm 
ngon nhất là Sọc Tiêu và 
Cơm Than. Người ta trộn 
2 hay 3 phần cá với 1 phần 
muối rồi để đến khoảng 
1 năm mới cho mắm đạt 
hương vị thơm ngon nhất. 
Cũng có khi, người ta 
chôn nước mắm vài ba 
năm. Lúc đó, màu nước 
mắm biến thành màu đen, 
gọi là nước mắm lú, dùng 
để chữa bệnh.
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Hồ Tiêu Phú Quốc
     Hồ tiêu Phú Quốc là 
một loại gia vị được coi 
là đặc sản của huyện đảo 
Phú Quốc. Tiêu được 
người dân Phú Quốc thu 
hoạch từng đợt và chủ 
yếu là bằng thủ công, 
chọn lựa những quả chín 
riêng thành 3 loại: tiêu sọ, 
tiêu đen và tiêu đỏ. 
     Tiêu Phú Quốc nổi 
tiếng vì vỏ mẩy, hạt 

chắc, cay và thơm nồng 
không nơi nào sánh kịp. 
Người dân Phú Quốc 
bảo tồn nghề trồng tiêu 
không những vì mục 
đích kinh tế mà còn có 
giá trị lớn về văn hóa, 
du lịch. Tiêu là một 
đặc sản địa phương và 
là món quà độc đáo 
với khách du lịch gần 
xa. Các vườn tiêu luôn 
được đưa vào danh mục 

điểm đến trong các tour 
du lịch Phú Quốc. Quý 
khách đặt chân tới vườn 
tiêu vào thời điểm thu 
hoạch, sẽ không khỏi 
trầm trồ khi ngắm nhìn 
tiêu chín đỏ trên cây, 
thưởng thức mùi thơm 
cay nồng và học hỏi 
kinh nghiệm từ chính 
những nông dân đã gắn 
bó với vườn tiêu qua 
nhiều thế hệ 
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Bộ mặt thật

c ủ a  b i ể n

Phạm Hiển

Bề mặt ngoài của biển 
     Thủa bé, tôi thường 
tự hỏi, biển có mặt trên 
đời từ khi nào? Vòng 
đời biển được bao lâu 
và liệu biển có chết 
như người không?
     Khi lớn lên, những 
câu hỏi khác về biển 
lại ùa tràn trong tâm 
thức tôi, đại loại như: 
Biển sinh ra từ đâu? 
Tại sao mà biển rộng 

mênh mông đến thế?...
     Bây giờ trong tôi 
vẫn luôn day dứt 
về biển với muôn 
hình vạn trạng. 
Biển trong tôi như 
người với nhiều bộ 
mặt khác nhau theo 
dòng thời gian cuộn 
trôi cùng với dòng 
tâm thức của một 
sinh linh, lúc trồi 
lên, khi sụt xuống, 

lúc đầy lúc vơi, khi 
sâu, lúc cạn...
     Có những lúc tôi 
nhìn thấy biển có bộ 
mặt hiền lành, xinh 
đẹp của một thiếu nữ 
tuổi trăng tròn, đầy 
mộng mơ trong ráng 
chiều tà hay bình 
minh buổi sớm.
     Có những khi 
tôi nhìn thấy biển 
với hình hài của 
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bộ mặt thật

của biển là con

số Không tròn vo

nhưng không

vô nghĩa

một chàng trai khỏe 
mạnh, vạm vỡ với 
những bắp thịt căng 
đầy gân guốc, ẩn 
chứa bên trong một 
nội lực sung mãn 
trong luồng gió đầu 
hè tràn trề sức sống.
     Lại có khi biển đầy 
bí hiểm trong khoảng 
lặng mênh mông 
của đêm đông lạnh 
giá như một góa phụ 

trầm tư đang đắm 
chìm trong những 
suy tư về tình đời, 
tình người trắc trở.
     Đáng sợ nhất khi 
biển mang hình ảnh 
một con thú bị đâm 
trọng thương đang 
lồng lên lộn xuống, 
gầm gừ, gào thét, 
muốn ăn sống nuốt 
tươi, muốn ra tay hủy 
diệt tất cả những gì 

trong vùng quét của 
ánh mắt giận hờn, 
căm uất. Khi ấy là 
sóng thần, là bão tố, 
là phong ba, là thủy 
thần đang trong 
nguồn cơn cuồng nộ.
     Có nhiều lắm bộ 
mặt ngoài của biển, 
và ta lại phân vân, lại 
trăn trở với câu hỏi 
ngàn đời: đâu là bộ 
mặt thật của biển?
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Bộ mặt thật của biển
     Khi tự hỏi: biển có 
mặt trên đời từ khi nào, 
tôi bỗng nhớ đến câu 
hát “...Thuở loài người 
có tên trước biển, mà 
không ai gọi biển như 
bây giờ...” và tôi lại liên 
tưởng đến câu chuyện 
quả trứng có trước hay 
con gà có trước? rồi tôi 
bỗng chợt nhận ra rằng 
cái gì đó có trong ta chỉ 
từ khi ta nhận ra nó, 
đặt cho nó một cái tên. 
Biển cũng vậy, nó có từ 

khi trái đất được hình 
thành, trải qua triệu 
triệu năm cho đến khi 
con người văn minh 
đặt tên cho nó và thế là 
nó có tuổi.
     Như vậy, biển gắn bó 
với con người như một 
thực thể hữu cơ, khi con 
người sinh ra, lớn lên, 
gặp biển, nhận ra biển, 
biết tên biển, thế là biển 
ra đời và biển sẽ chết 
trong ta khi ta không 
còn thấy biết nó. Mà 
vòng đời của con người 

còn nhiều tranh luận 
lắm, đâu phải chết đã là 
hết, theo Đạo Phật, con 
người có thể luân hồi 
trầm luân muôn ngàn 
kiếp, và như thế, vòng 
đời của biển đâu thể biết 
được là bao lâu.

Biển sinh ra từ đâu ư? 
Bạn thấy đó, một vùng 
nước mênh mông, toàn 
nước là nước. 
Mà nước thì từ trên trời 
rơi xuống,
... mà trời là khoảng 

không với những đám 
mây vần vũ,
... mà mây là do hơi 
nước ngưng tụ, 
... mà hơi nước lại bốc 
lên từ biển dưới sức nóng 
của ánh nắng mặt trời..., 
thật là một vòng luẩn 
quẩn, và tôi vẫn chưa 
trả lời được câu hỏi biển 
sinh ra từ đâu.

     Cái mênh mông của 
biển thì phụ thuộc vào 
dòng thời gian trôi qua 
một kiếp người. Lần đầu 
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tiên thấy biển, đúng là 
biển mênh mông vô tận, 
không bến, không bờ. 
Lớn lên, học địa lý, biết 
trái đất hình cầu, biết 
biển chiếm ¾ bề mặt 
quả địa cầu, câu trả lời 
tưởng như đã rõ. Nhưng 
từ khi biết biển toàn 
là nước với vòng tuần 
hoàn luẩn quẩn, lại biết 
trong biển còn nhiều 
hợp thể khác nữa... lại 
thấy biển mênh mông 
thật, cái mênh mông của 
những gì chưa thấy biết.

     Còn đâu là bộ mặt 
thật của biển? Câu hỏi 
dường như khó quá, suy 
nghĩ mãi mà bế tắc vẫn 
hoàn bế tắc.
     Rồi một đêm, trong 
giấc ngủ mơ, biển lại 
hiện lên trong tôi với 
muôn hình vạn trạng, 
với những bộ mặt còn 
nhiều hơn nữa, khác với 
những hình ảnh liên 
tưởng trước đây của tôi 
về biển. Lúc đẹp - lúc 
xấu, khi thiện - khi ác, 
khi hiền hòa, dịu êm – 

lúc cuồng điên, giận dữ... 
Rồi tôi thấy mình chìm 
trong biển, lơ lửng trong 
biển, hòa mình vào biển 
và kỳ lạ hơn là cảm giác 
mình chính là biển. Tôi 
lại thấy mình không bơi 
mà bay trong biển và 
biển bỗng lại trở thành 
khoảng không mênh 
mông, kỳ diệu, ôm ấp, 
bao bọc và chở che. Tôi 
bỗng thấy mình như to 
ra, rỗng ra, nhẹ đi, tan 
biến vào hư không nhẹ 
nhàng và êm ả. 

     Giật mình tỉnh 
giấc mới biết mình 
mơ, biển lại hiện ra 
trong tôi với những 
bộ mặt đổi thay 
muôn hình vạn trạng 
như trước. 
     Tôi cứ tiếc những 
gì mình đã thấy 
trong giấc mơ, và 
chợt nhận ra rằng 
với những người yêu 
biển, bộ mặt thật của 
biển là con số Không 
tròn vo nhưng không 
vô nghĩa 
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Nhỏ nhoi trước biển
Nhỏ nhoi

Biển bao la quá
Lẻ loi

Dại khờ.

Từ khi em đến
Bất ngờ
Bên em

Ta hết dại khờ
Lẻ loi.
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Vũng Tàu nắng gió xôn xao
Để hai ta cứ đắm vào trong nhau

Bên em. Và sóng bạc đầu
Và ngoài kia nữa con tàu rẽ khơi

Ở đây ngút ngát chân  trời
Vầng dương cháy rực buông lơi dát vàng

Trời mênh mang, đất mênh mang
Sóng đôi cùng bước chảy tràn niềm yêu

Bạch Dinh lá đổ đường chiều
Bãi Dâu tha thướt mỹ miều dáng hoa

Thùy Vân trẩy hội người qua
Nghinh Phong lộng gió ngân nga cung đàn…

Chùa đâu vọng tiếng chuông vàng
Để hồn viễn xứ. Niết Bàn là đây…

Lưu Trọng Phú

  N ắ n g  g i ó

 Vũng Tàu
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N g ư  d â n

quảng Trị
đ o à n  k ế t  b á m  b i ể n  s ả n  x u ấ t

Anh Dũng

Trước Tình hình hoạT động khai Thác hải 
Sản Trên biển có nhiều diễn biến bấT lợi, 

ngư dân Tỉnh quảng Trị đoàn kếT Thành 
lập các Tổ, đội hợp Tác Sản xuấT Trên biển, 

đóng mới Tàu, Vừa nâng cao hiệu quả 
khai Thác, Vừa Tương Trợ lẫn nhau khi 

có Tình huống bấT lợi xảy ra. Trên Vùng 
biển của Tổ quốc, Sự hiện diện của ngư 

dân góp phần khẳng định Vị Thế chủ 
quyền của nước Ta Trên biển.

Ra khơi phải có bạn
     Ngồi trong chiếc 
tàu cá vừa trở về sau 
một chuyến đi biển 
dài ngày, ông Bùi 
Đình Hải, một ngư 
dân ở thị trấn Cửa 
Việt, huyện Gio Linh 
nói ngay với tôi như 
thế. Theo ông, biển là 
nghề, là cuộc sống, là 

xương máu của cha 
ông để lại, không thể 
bỏ được. Một quốc 
gia có chủ quyền biển 
gấp 3 lần đất liền như 
Việt Nam, tiến ra biển 
là điều tất yếu. Nhưng 
nguồn lợi của đại 
dương là vô tận và bất 
trắc của nó nhiều khi 
cũng khó lường. 
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     Ông Bùi Đình Sành, 
tổ trưởng tổ hợp tác sản 
xuất trên biển thị trấn 
Cửa Việt, huyện Gio 
Linh, cho tôi xem một 
bản quy ước của bà con 
ngư dân mà trong đó có 
đầy đủ các chữ ký với 
nét mộc mạc mà rắn rỏi: 
Khi có tranh chấp ngư 
trường, phải báo ngay 
cho lực lượng chức năng 
xử lý. Khi có hoạn nạn 
trên biển phải tương trợ 
nhau. Ra biển phải am 
hiểu luật pháp quốc gia, 
quốc tế và Nghị định 
phân định Vịnh Bắc bộ 
và hợp tác nghề cá giữa 
ta và Trung Quốc vv. 
Thực tế, hoạt động của 
các tổ, đội này cho thấy 
có nhiều lợi ích rõ rệt 
trong việc hợp tác sản 
xuất trên biển. Thông 
qua sự liên kết của các 
tổ, đội, ngư dân thường 
thông tin cho nhau biết 
ngư trường nào có nhiều 
cá, luân phiên nhau đưa 
cá vào bờ hoặc lấy thêm 
lương thực, thực phẩm 
để các tàu khác ở lại bám 
biển. Làm như vậy vừa 
nâng cao hiệu quả đánh 
bắt vừa tiết kiệm nhiên 
liệu trong tình hình giá 
xăng dầu cao. Bên cạnh 
đó, khi phát hiện tàu 
nước ngoài đến đánh bắt 
hải sản trái phép tại vùng 
biển của nước mình, các 
ngư dân thông báo ngay 
cho lực lượng biên phòng 
và đề cao cảnh giác. 
     Với ông Nguyễn 
Dý ở thôn Phú Hội, xã 
Triệu An, huyện Triệu 
Phong, theo quy ước 
của tổ, mỗi khi ra vào 
biển, ông đều đến thông 
báo với trưởng thôn và 

đến trạm kiểm soát của 
lực lượng biên phòng để 
khai báo việc xuất, nhập 
bến theo quy định. Ông 
nói: “Lúc ra giữa mênh 
mông biển, ít nhất phải 
để người trong bờ biết 

mình đang ở đâu mà 
theo dõi mỗi khi có 
chuyện. Mình đăng ký 
để giữ liên lạc thường 
xuyên, đối phó với thiên 
tai hoặc mất an ninh 
trật tự nếu có xảy ra. 

Không chỉ có tôi mà còn 
có nhiều chủ tàu thuyền 
ký kết sẵn sàng ra khơi, 
cùng với các lực lượng 
chức năng sẵn sàng đấu 
tranh bảo vệ chủ quyền 
biển đảo của Tổ quốc”.
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Đóng mới tàu để 
vươn xa
     Bên cạnh việc thành 
lập mô hình tổ, đội hợp 
tác sản xuất trên biển, 
ngư dân còn liên tục 
đóng mới tàu thuyền 
để ra khơi xa khai thác. 
Tỉnh Quảng Trị đang có 
đội tàu 41 chiếc đăng ký 
chuyên đánh bắt ở vùng 
biển Hoàng Sa. Hiện 
nay, con số đó tăng hơn 
gấp đôi bởi bà con ngư 
dân đang tiếp tục đóng 
mới thêm 43 chiếc nữa. 
Ngư dân Quảng Trị cũng 
đang hướng đến đóng 
mới các tàu cá có công 
suất lớn hơn. 
     Ông Hoàng Đình 
Liên, Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Chi 
cục trưởng Chi Cục 
Bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản Quảng Trị nói: “Bà 
con đang hướng đến 
loại máy 400CV trở lên 
để bảo đảm đi lại an 
toàn trên biển, đồng 
thời vươn khơi xa, bám 
biển dài ngày. 
     Để hỗ trợ ngư dân, 
ngành chức năng của 
tỉnh  Quảng Trị đã thực 
hiện một số chính sách 
của địa phương đối với 
tổ, đội hợp tác sản xuất 
trên biển như cấp miễn 
phí 140 máy thu trực 
canh cho bà con ngư 
dân, gần 350 phao cứu 
sinh cho 83 tàu khai 
thác xa bờ, gần 300 điện 
thoại di động cho các tổ 
trưởng để chủ động liên 
lạc khi gặp điều kiện bất 
lợi trên biển.  
     Ngành chức năng tỉnh 
cũng đang hết sức khẩn 
trương để thực hiện các 

chế độ hỗ trợ ngư dân 
theo quy định của Chính 
phủ, của các bộ, ngành 
như hỗ trợ về nhiên liệu 
cho những tàu đánh bắt 
khơi xa, hỗ trợ bảo hiểm 
thân tàu, bảo hiểm tai 
nạn thuyền viên, hỗ trợ 
máy ICOM có chế độ 
định vị để tăng cường 
năng lực tàu cá hoạt 
động trên biển bằng công 
nghệ vệ tinh, tạo điều 
kiện tốt hơn và giúp bà 
con ngư dân an tâm bám 
biển dài ngày 

Mô hình các tổ, đội hợp 
tác sản xuất trên biển 
do Chi cục Khai thác và 
bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản phối hợp với UBND 
các xã ven biển và Bộ đội 
biên phòng tỉnh Quảng 
Trị vận động thành lập. 
Hiện nay, tỉnh Quảng 
Trị có 467 tổ, đội hợp tác 
sản xuất trên biển được 
thành lập với khoảng 
8.100 lao động; trong đó 
có 25 tổ, đội với loại tàu 
có công suất từ 90CV trở 
lên chuyên đánh bắt ở 
vùng biển Hoàng Sa và 
Trường Sa.
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Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải
Thí điểm áp dụng mô hình

chính quyền cảng

Hồng Minh

Trước yêu cầu cấp ThiếT 
phải Thành lập mộT Tổ 
chức đầu não quản lý 

mọi hoạT động của các 
cảng, chính phủ đã chấp 

Thuận cho phép cục 
hàng hải ViệT nam Triển 

khai Thí điểm mô hình 
chính quyền cảng.

Theo đó, Cục Hàng 
hải đã gấp rút nghiên 
cứu phương thức 
hoạt động của mô 

hình này, trước mắt sẽ nghiên 
cứu áp dụng thí điểm đối 
với cụm cảng Cái Mép–Thị 
Vải (Bà Rịa–Vũng Tàu) cùng 
hai cảng trọng điểm là Cảng 
cửa ngõ quốc tế Hải Phòng 
(cảng Lạch Huyện) và cảng 
Vân Phong (Khánh Hòa). 
Trên cơ sở kết quả thực tế, sẽ 
triển khai thí điểm mở rộng 
ở một số cảng khác để từng 

bước hoàn thiện cơ sở pháp 
lý, tạo điều kiện thực thi đồng 
bộ trên toàn quốc, tạo môi 
trường thông thoáng trong thu 
hút đầu tư phát triển và kinh 
doanh khai thác cảng biển. 

Nhóm cảng biển số 5: 
Từ vai trò… 
     Quy hoạch phát triển hệ 
thống cảng biển Việt Nam 
đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 2190/QĐ-TTg 
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ngày 24/12/2009. Quy 
hoạch chi tiết Nhóm 
cảng biển số 5 giai 
đoạn đến 2020, định 
hướng đến 2030 về cơ 
bản bám sát Quy hoạch 
phát triển hệ thống 
cảng biển Việt Nam 
đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030, 
trong đó chỉ rõ đến 
năm 2015, lượng hàng 
hóa thông qua Nhóm 
cảng biển số 5 dự kiến 
đạt 154 - 171 triệu tấn/
năm, đến năm 2020 
là 238 - 282 triệu tấn/
năm và 472 - 637 triệu 
tấn/năm vào năm 2030 
(không kể hàng lỏng). 
Lượng khách du lịch 
đường biển qua Nhóm 
cảng này dự kiến đạt 
338,6 - 413,6 nghìn lượt 
khách vào năm 2015; 
418,2 - 539,4 nghìn lượt 
khách vào năm 2020 
và 917,1 - 1.335,8 nghìn 
lượt khách/năm vào 
năm 2030.

     Cũng theo Quy 
hoạch, các cảng trong 
khu vực có thể đón 
tàu bách hóa, tàu hàng 
rời có trọng tải đến 
60.000 DWT, tàu con-
tainer có trọng tải đến 
trên 120.000 DWT, tàu 
chuyên dùng chở dầu 
thô tối đa 300.000 DWT, 
tàu chở sản phẩm dầu 
có trọng tải đến 50.000 
DWT, tàu khách có 
trọng tải 100.000 GRT.
     Theo Quy hoạch, Nhóm 
cảng biển số 5 gồm:
     + Cụm cảng khu vực 
TP. Hồ Chí Minh, bao 
gồm khu cảng Sài Gòn 
(sông Sài Gòn), khu cảng 
Nhà Bè (sông Nhà Bè 
- Lòng Tàu), khu cảng 
Cát Lái (sông Đồng Nai), 
khu cảng Hiệp Phước 
(sông Soài Rạp);
     + Cụm cảng tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, bao gồm 
khu cảng Gò Dầu C, khu 
cảng Phú Mỹ, khu cảng 
Cái Mép (sông Thị Vải), 

khu cảng Vũng Tàu (Bến 
Đình-Sao Mai), khu 
cảng Sông Dinh. 
     + Cụm cảng khu vực 
Đồng Nai đa số là các 
cảng chuyên dụng, chủ 
yếu phục vụ các khu 
công nghiệp, các nhà 
máy, các cơ sở sản xuất 
nằm trong các khu công 
nghiệp của tỉnh Đồng 
Nai, bao gồm: Khu cảng 
Đồng Nai (sông Đồng 
Nai), khu cảng Phú Hữu 
(đoạn sông Đồng Nai và 
đoạn sông Lòng Tàu - 
Nhà Bè), khu cảng Ông 
Kèo (sông Lòng Tàu 
và sông Đồng Tranh), 
khu cảng Gò Dầu A và 
B, khu cảng Phước An 
(sông Thị Vải).
      Nhóm 5 là nhóm 
cảng biển Đông Nam 
Bộ, có vai trò quan 
trọng trong việc thông 
qua hàng hóa xuất nhập 
khẩu và tạo động lực 
thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng 

kinh tế động lực Đông 
Nam Bộ và cả nước.
     Theo thống kê, khối 
lượng hàng hóa thông 
qua các cảng biển trong 
Nhóm cảng biển số 5 
năm 2010 đạt gần 123 
triệu tấn, trong đó hàng 
container là 4,12 triệu 
TEU; năm 2011 thực hiện 
138 triệu tấn, hàng con-
tainer đạt 4,25 triệu TEU, 
chiếm gần 50% tổng sản 
lượng hàng và chừng 
65% sản lượng container 
thông qua hệ thống 
cảng biển toàn quốc, với 
tốc độ tăng bình quân 
khoảng 12%/năm. 
     Nhịp độ tăng trưởng 
hàng hóa qua Nhóm 
cảng biển số 5 đạt cao 
nhất trong cả nước; hình 
thành được một tuyến 
vận tải xuất phát từ 
Nhóm này đi thẳng châu 
Âu và hai bờ Đông-Tây 
nước Mỹ, tạo tiền đề 
thu hút hàng hóa trung 
chuyển tại Việt Nam.
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… đến phát huy 
hiệu quả mô hình 
chính quyền cảng 
     Điểm yếu của hệ 
thống cảng biển Việt 
Nam hiện nay là quy 
hoạch không đồng bộ, 
manh mún, giống như 
“tấm áo vá” - theo cách 
nói ví von của nguyên 
Quyền Cục trưởng Cục 
Hàng hải Việt Nam Chu 
Quang Thứ. Đặc biệt từ 
trước đến nay, việc quản 
lý cảng biển của Việt 
Nam khá khác biệt so 
với hầu hết các nước trên 
thế giới, dẫn đến hệ quả 
đầu tư, khai thác nhỏ lẻ, 
vừa thừa vừa thiếu, gây 
lãng phí nhiều mặt. 
     Để xóa bỏ thực trạng 
này, tiến tới điều phối một 
cách hiệu quả đồng bộ các 
dự án cơ sở hạ tầng cảng 
biển và mạng lưới hạ tầng 
kết nối với cảng, rất cần 
vai trò điều tiết của Nhà 
nước thông qua cơ chế 
chính quyền cảng. 
     Về mô hình mới này, 
ông Nguyễn Mạnh Ứng 
- Phó TGĐ Công ty CP 
Tư vấn thiết kế cảng - 
kỹ thuật biển Portcoast 
cho biết, mô hình chính 
quyền cảng nhằm thống 
nhất quản lý các cảng 
trong khu vực, tránh 
tình trạng phát triển 
manh mún, tự phát, 
không đồng bộ. Chính 
quyền cảng không thay 
thế chính quyền địa 
phương, mà ngược lại 
trong chính quyền cảng 
sẽ có nhân sự của chính 
quyền địa phương.
     Chính quyền cảng 
chỉ điều phối hoạt động 
kinh doanh cảng và các 
hoạt động liên quan. 

Chính từ những ưu 
điểm này mà xây dựng 
chính quyền cảng trở 
thành lựa chọn ưu việt 
nhất hiện nay đối với sự 
phát triển của hệ thống 
cảng biển Việt Nam.
     Theo ông Nguyễn 
Xuân Kỳ - Phó TGĐ 
Cảng quốc tế Cái Mép 
(CMIT) - mô hình 
chính quyền cảng đã 
hoạt động thành công 
tại nhiều quốc gia 
trên thế giới và nó đã 
giúp chính quyền địa 
phương điều phối một 
cách hiệu quả hoạt 
động cảng biển.
     Mô hình hoạt động 
của chính quyền cảng 
theo kiểu chủ cảng, 
nghĩa là Nhà nước sở 
hữu, đầu tư xây dựng 
cảng và các công trình 
hạ tầng phục vụ cảng 
(luồng hàng hải, hệ 
thống VTS, đường vào 
cảng,…), còn các công ty 
tư nhân đấu thầu giành 
quyền khai thác quản lý 
cảng và đầu tư các công 
trình trên cảng (kho 
bãi, thiết bị bốc dỡ…). 
Chính quyền cảng chịu 
trách nhiệm toàn bộ các 
yêu cầu về cơ sở hạ tầng 
giao thông và hạ tầng kỹ 
thuật trong vùng cảng 
(trên bờ và vùng nước 
cảng biển), bảo đảm cho 
hoạt động tiếp nhận tàu 
và vận chuyển hàng hóa 
an toàn, liên tục; kết nối 
với mạng giao thông 
quốc gia và mạng hạ 
tầng kỹ thuật; bảo đảm 
mọi vấn đề liên quan 
đến môi trường. 
     Mặc dù đạt được một 
số kết quả nhất định, 
nhưng đối với Nhóm 

cảng biển số 5 vẫn tồn 
tại những bất cập trong 
quá trình lập, quản lý 
và thực hiện quy hoạch; 
công tác dự báo chưa sát 
với thực tế phát triển; 
đầu tư còn thiếu đồng 
bộ giữa hạ tầng cảng 
biển, hạ tầng giao thông 
và hạ tầng logistics 
kết nối với cảng biển; 
việc thực hiện di dời 
các cảng trên sông Sài 
Gòn và Nhà máy Đóng 
tàu Ba Son chưa đáp 
ứng tiến độ quy hoạch; 
vốn đầu tư cho hạ tầng 
cảng biển và hạ tầng 
kết nối cảng đang gặp 
rất nhiều khó khăn… 
Do vậy, theo TSKH. Võ 
Đại Lược, để hệ thống 
cảng Cái Mép-Thị Vải 
trở thành một điểm đến 
tin cậy của các hãng tàu, 
cũng như trở thành một 
cửa ngõ cảng quốc tế, 
Bà Rịa-Vũng Tàu cần có 
một cơ chế đặc thù cho 
việc đầu tư cảng biển. 
Nghĩa là cần có một khu 
kinh tế mở, khu kinh 
tế tự do, có các thể chế 
phù hợp với các nhà đầu 
tư nước ngoài và những 
nhà đầu tư trong nước 
muốn vươn ra nước 
ngoài. Hiện tại, tại cụm 
cảng Cái Mép-Thị Vải 
chưa có chính quyền 
cảng, cho nên mỗi cảng 
có một phương thức 
quản lý riêng sẽ làm cho 
hiệu quả, hiệu lực chưa 
cao. Theo kinh nghiệm 
của thế giới, mỗi hệ 
thống cảng đều thành 
lập một chính quyền 
cảng, thống nhất các 
đầu mối cảng, nên công 
tác điều hành rất hiệu 
quả. Nếu sớm thành lập 

chính quyền cảng, Bà 
Rịa-Vũng Tàu sẽ nhanh 
chóng trở thành một 
trung tâm cảng biển 
của cả nước.
     Mới đây, trong khuôn 
khổ Hội nghị nâng cao 
hiệu quả quản lý khai 
thác cảng biển quốc 
tế khu vực Cái Mép-
Thị Vải, ông Nguyễn 
Ngọc Huệ, nguyên Cục 
trưởng Cục Hàng hải 
Việt Nam (nay là Chủ 
tịch HĐTV Tổng công 
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ty Hàng hải Việt Nam) 
cho biết, Bộ GTVT có 
chủ trương xin phép 
Chính phủ thực hiện 
thí điểm mô hình chính 
quyền cảng tại cụm 
cảng Cái Mép-Thị Vải 
để từng bước quản lý 
tốt hơn hoạt động cảng 
biển khu vực này và 
nhân rộng ra các khu 
vực khác trên cả nước. 
     Việc áp dụng thí 
điểm mô hình chính 
quyền cảng tại cụm 

cảng Cái Mép-Thị Vải 
được xem như bước 
ngoặt quan trọng đưa 
cảng biển Việt Nam 
hội nhập sâu vào 
ngành Hàng hải thế 
giới, để cảng biển Việt 
Nam trở thành một 
trong những trung tâm 
cảng biển lớn không 
chỉ của khu vực mà 
còn của thế giới, nhằm 
đưa nước ta trở thành 
một quốc gia mạnh về 
biển, giàu lên từ biển 

01. Cảng SITV.
02. Cảng Sài Gòn.
03. Cảng CMIT.

03.
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hiện Trạng pSSa
và triển vọng phát triển

t ạ i  V i ệ t  N a m

Dư Văn Toán

ViệT nam đã ký kếT Tham gia Và 
Thực Thi nhiều điều ước, công 

ước quốc Tế Về môi Trường biển 
như công ước luậT biển liên hiệp 

quốc 1982, công ước đa dạng 
Sinh học, các công ước của Tổ 

chức hàng hải quốc Tế (imo). Tuy 
nhiên, chúng Ta chưa Tận dụng 
được lợi Thế nhiều Từ các công 
ước Trên, nhấT là các quy định 
Về Vùng biển nhạy cảm đặc biệT.

Hiện trạng PSSA 
trên thế giới 
     Hiện nay, một số 
quốc gia đang xem 
các quy định về Vùng 
biển nhạy cảm đặc 
biệt (Particularly 
Sensitive Sea Areas 
– PSSA) – tổng hợp 
của nhiều công ước 
quốc tế về bảo vệ môi 
trường biển – như 

giải pháp mới về bảo 
vệ chủ quyền quốc 
gia dựa vào khoa học 
công nghệ về xây 
dựng khu bảo tồn 
biển. Đây cũng có 
thể là một gợi ý cho 
chúng ta - quốc gia 
thành viên của IMO.
     Khi được ghi danh 
công nhận là vùng 
PSSA thì vùng biển 

đó được Tổ chức 
Thủy đạc quốc tế IHO 
vẽ ranh giới cụ thể 
vùng PSSA trên bản 
đồ hàng hải thế giới, 
và IMO công bố cho 
các quốc gia thành 
viên về việc hạn chế 
hay nghiêm cấm hàng 
hải bắt buộc đối với 
tàu thuyền qua vùng 
biển PSSA. PSSA giúp 
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các quốc gia kiểm soát 
các loại tàu thuyền đi lại 
một cách hợp pháp và 
tuân thủ các công ước 
quốc tế về biển.  
     PSSA do IMO công 
nhận là vùng biển có giá 
trị cao về môi trường 
sinh thái, kinh tế - xã 
hội, khoa học và giáo 
dục, chủ yếu là các vùng 
đã là các khu bảo tồn 
biển hay khu đa dạng 
san hô. Hiện tại, đã có 
14 vùng PSSA tại hầu 
hết các vùng biển trên 
thế giới, phát huy tác 
dụng bảo vệ đồng thời 
tài nguyên và cả chủ 
quyền lãnh thổ cho một 
số vùng đảo, quần đảo 
như Malpelo (Colom-

bia), Canary (Tây Ban 
Nha), Galapos (Ecua-
dor), Hawaii (Mỹ)…. Có 
hàng loạt PSSA liên quốc 
gia như Wadden Sea, Eo 
Torres, Eo Bonifacio, ven 
biển Tây Âu, biển Baltic 
cũng tạo ra phương thức 
đồng kiểm soát quốc tế tài 
nguyên môi trường biển và 
tàu thuyền rất thành công.

Từ PSSA đến kỳ quan 
thế giới 
     Với việc xác lập PSSA 
và thực hiện nghiêm 
các quy định của PSSA, 
một số đảo trên thế giới 
đã được UNESCO công 
nhận là kỳ quan thiên 
nhiên biển thế giới, mở ra 
hướng đi mới cho ngành 

du lịch, đồng thời tăng 
cường liên kết bảo vệ tài 
nguyên môi trường và an 
ninh biên giới trên biển 
giữa các quốc gia. 
     Đảo Malpelo của quốc 
gia Mỹ Latinh Colombia 
nằm ở vị trí (3°58’00”N, 
81°37’00”W), thuộc phía 
Đông của Thái Bình 
Dương, cách bờ biển hơn 
500km. Diện tích vùng 
biển là 857,5 ha, bao gồm 
diện tích đảo 0,35 ha và 
biển là 857,15 ha. Địa hình 
dao động từ độ sâu 1000m 
dưới biển đến độ cao của 
đảo là 376m. Malpelo là 
một đảo cô lập với những 
vách đá bazan, cằn cỗi, gồ 
ghề, khắc nghiệt, không 
có người dân sinh sống. 

     Nhiệt độ nước biển 
thường giữa 26oC và 
28oC, với độ mặn 33-34 
ppt và thủy triều dao 
động từ 0,6m và 5m. 
Hệ thống dòng chảy 
của vùng biển nhiệt đới 
phía Đông Thái Bình 
Dương tạo thành một 
hành lang sinh thái cho 
cuộc sống cá, hải sản, 
một môi trường sống 
quan trọng đối với các 
hệ động thực vật và quá 
trình phân tán các ấu 
trùng sống ở các rạn san 
hô, cá và động vật thân 
mềm xung quanh khu 
vực. Vùng này có 17 loài 
thú biển, 7 loài bò sát, 
61 loài chim, 394 loài cá, 
340 loài động vật thân 
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mềm. Hòn đảo này cung 
cấp thực phẩm cho các 
loài thú biển và rùa, và 
nơi tụ tập của các loài cá 
lớn và cá mập biển khơi, 
nhất là vào mùa đông. 
     Trước năm 2002, 
Malpelo là khu bảo 
vệ thực vật và động 
vật cấp quốc gia. Tuy 
nhiên, ngư dân Colom-
bia và các nước kế cận 
thường xuyên đi vào 
vùng biển bất hợp pháp 
để đánh bắt, tận thu hải 
sản, gây ra sự hỗn độn 
và tranh giành nhau, 
ảnh hưởng đến sự cạn 
kiệt nguồn tài nguyên 
biển và cả an ninh quốc 
phòng tại đây. Chính vì 
vậy, chính phủ Colom-
bia đã nộp hồ sơ trình 
lên IMO với biện pháp 
vùng cấm tất cả tàu 
thuyền các nước qua 
lại (ATBA) và đã được 
chấp thuận.
     Sau năm 2002, khi 
được IMO công nhận 
là PSSA thì tất cả các 
tàu thuyền đều không 
được ra vào, trừ tàu 
có cấp phép và tàu du 
lịch nhỏ. An ninh quốc 
phòng và tài nguyên 
biển được đảm bảo tại 
vùng biển Malpelo. Các 
hệ sinh thái biển đã 
được phục hồi nhanh 
và năm 2006 vùng này 
đã trở thành kỳ quan 
thiên nhiên biển thế 
giới của UNESCO. 
Việc bảo vệ an ninh 
chủ quyền khu biển 
đảo Malpelo từ sau khi 
được IMO công nhận 
là PSSA vào năm 2002, 
và sau đó là di sản 
UNESCO đã trở nên dễ 
dàng hơn rất nhiều.

Gợi ý một chiến lược 
PSSA cho Việt Nam
     Vùng biển đảo Malpelo 
có thể là kinh nghiệm quý 
để Việt Nam và các nước 
khác tham khảo trong quá 
trình làm hồ sơ PSSA cho 
các vùng biển được bảo vệ 
tài nguyên đa dạng sinh 
học cấp quốc gia.
      Đặc biệt với sự ra đời 
của Luật Biển Việt Nam 
năm 2012, cùng với các 
luật Đa dạng sinh học, Bộ 
Luật hàng hải Việt Nam, 
Luật Thủy sản, sắp tới 
là Luật Tài nguyên môi 
trường biển, chúng ta cần 
xây dựng chiến lược tổng 
thế PSSA cho Việt Nam, 

nhằm bảo vệ đa dạng sinh 
học và cảnh quan cho biển 
Việt Nam, tiến tới đề xuất 
thêm các vùng biển trở 
thành di sản thiên nhiên 
biển thế giới như Hoàng 
Sa, Trường Sa, vốn đã 
được đề xuất từ một số 
nghiên cứu quốc tế với 
vẻ đẹp sinh động của 
các rạn san hô biển độc 
đáo. 16 khu bảo tồn biển 
đã được Chính phủ ký 
Quyết định số 742/QĐ-
TTg ngày 26/5/2010.
     Cần có chiến lược xây 
dựng hệ thống các khu 
PSSA trên các vùng biển 
Việt Nam phục vụ phát 
triển biển bền vững về môi 

trường và đa dạng sinh 
học, hợp tác quốc tế về tài 
nguyên môi trường. Với lý 
do tàu thuyền quốc tế hoạt 
động tại nhiều vùng biển 
Việt Nam,  hệ thống cảng 
biển quốc tế trải dài khắp 
từ Bắc đến Nam, và hàng 
hải quốc tế sôi động tại 
biển Đông.
     Sớm xem xét xây dựng 
1 số PSSA biên giới như 7 
khu hải đảo tiền tiêu của 
Tổ quốc, và cũng là các 
đảo thuộc đường cơ sở 
biển tuân thủ Công ước 
Luật biển 82 như Bạch 
Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, 
Cù Lao Chàm, Phú Quý, 
Côn Đảo, Phú Quốc, Nam 
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Yết-Trường Sa. Tất cả 
những vùng này đều đủ 
tiêu chí của IMO để có thể 
trở thành PSSA.
     Với phương tiện, kỹ 
thuật quân sự hạn chế, 
tình hình biển Đông 
đang có những diễn biến 
phức tạp, Việt Nam có 
thể xem xét trong thời 
gian sớm nhất xây dựng 
hồ sơ PSSA Trường Sa, 
Hoàng Sa… trình IMO. 
Nếu được công nhận, 
chúng ta dễ dàng kiểm 
soát, bảo vệ tài nguyên 
biển và đồng thời bảo vệ, 
khẳng định chủ quyền 
quốc gia trên biển, đảo. 
     Đồng thời chúng ta 

cần chuẩn bị nghiên 
cứu các cơ sở khoa học, 
pháp lý, để cùng các quốc 
gia láng giềng trên biển 
(Trung Quốc, Philip-
pines, Malaysia, Indonesia, 
Brunei, Camphuchia, 
Thái Lan) đàm phán, 
ký kết thiết lập các khu 
PSSA song phương hay 
đa phương. Đây cũng là 
công việc quan trọng tuân 
thủ các công ước bảo vệ 
môi trường và đa dạng 
sinh học biển như UN-
CLOS, MARPOL, CBD, 
RAMSAR, WHC, DOC… 
và các thỏa thuận song 
phương giữa Việt Nam và 
các quốc gia biển khác  

Khu vực biển                                       Địa điểm
1. Vịnh Hạ Long                         Quảng Ninh
2. Đảo Trần                                      Quảng Ninh                        
3. Cô Tô     Quảng Ninh
4. VQG Bái Tử Long    Quảng Ninh
5. Cát Bà          Hải Phòng
6. Bạch Long Vĩ                           Hải Phòng
7. Xuân Thủy                           Nam Định
8. Tiền Hải                                         Thái Bình
9. Hòn Mê                                     Thanh Hoá
10. Cồn Cỏ                                         Quảng Trị
11. Hải Vân-Sơn Trà   T.T. Huế-Đà Nẵng
12. Cù Lao Chàm                          Quảng Nam
13. Lý Sơn                                    Quảng Ngãi
14. Vịnh Nha Trang                 Khánh Hòa
15. Nam Yết                                       Khánh Hòa
16.Núi Chúa                                   Ninh Thuận
17. Hòn Cau                                     Bình Thuận
18. Phú Quý                                      Bình Thuận
19. Côn Đảo                          Bà Rịa - Vũng Tàu
20. Cần Giờ                              TP. Hồ Chí Minh
21. Cà Mau                                              Cà Mau
22. Phú Quốc                           Kiên Giang
23. Hoàng Sa                               Đà Nẵng

01. Vùng biển Côn Đảo đủ tiêu chí của IMO 
để có thể trở thành PSSA.
02. Quần đảo Hawaii - 1 trong 14 vùng PSSA 
trên thế giới.

Vùng biển nước ta có tính đa dạng sinh học biển vùng nhiệt 
đới rất cao so với các vùng biển thế giới và hàng loạt các khu 
bảo tồn biển đã và đang được xây dựng:

02.
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L u ậ t  p h á p  v ề
quản lý Tổng hợp 

Vùng Bờ Biển

Nguyễn Hoàng Thu Trang

quản lý Vùng bờ là cách 
Tiếp cận để điều chỉnh hành 

Vi pháT Triển liên ngành 
ở Vùng bờ Và các Vùng 

đại dương Trên cơ Sở các 
phương Thức quản lý hài 

hòa lợi ích, giảm Thiểu mâu 
Thuẫn Trong quá Trình 

pháT Triển. đồng Thời, Tăng 
cường cơ chế phối hợp liên 
ngành Trong Việc ra quyếT 

định các Vấn đề chung 
Về Vùng bờ Và đại dương. 

quản lý Tổng hợp Vùng 
bờ cần Thực hiện dựa Trên 

ba Trụ cộT, đó là: kinh Tế, 
xã hội, môi Trường Và chu 

Trình này cần Thực hiện 
chặT chẽ liên Tiếp nhau.

Công ước Luật Biển 
của Liên hiệp quốc 
năm 1982 (UNCLOS)
     Công ước Liên hiệp 
quốc về Luật Biển 
1982 (gọi là Công 
ước Luật Biển 1982) 
được thông qua tại 
Hội nghị quốc tế lần 
thứ 3 về biển, là một 
văn kiện toàn diện 
về biển. Với 320 điều 
khoản, 17 phần và 
9 phụ lục, Công ước 
Luật Biển 1982 thực 
sự là một bản hiến 
pháp về biển của cộng 
đồng quốc tế. 
     Công ước Luật 
Biển 1982 vừa là cơ sở 
pháp lý quốc tế quan 
trọng giúp các quốc 

gia trong việc quản lý, 
khai thác và sử dụng 
biển có hiệu quả, bảo 
vệ nguồn tài nguyên 
biển, vừa là cơ sở pháp 
lý cho các quốc gia 
giải quyết các tranh 
chấp phát sinh liên 
quan đến biển. 30 năm 
qua, Công ước Luật 
Biển 1982 vẫn luôn có 
những phát triển, thay 
đổi, bổ sung và hoàn 
thiện khung pháp lý 
biển mà Công ước đã 
thiết lập. Việc thực 
thi một cách thiện chí 
Công ước Luật Biển 
1982 đã trở thành 
nghĩa vụ đối với các 
quốc gia, đặc biệt là 
các quốc gia có biển.

Chương trình 
Nghị sự 21: Các 
nguyên tắc chủ yếu 
     Chương trình Nghị 
sự 21 thực chất là một 
kế hoạch hành động 
40 chương, trong đó 
dành trọn Chương 
17 cho vấn đề quản 
lý tổng hợp vùng bờ 
(QLTHVB) và đại 
dương, đưa ra khuyến 
nghị 2.500 hành động 
trong 115 lĩnh vực 
chương trình ưu tiên. 
Trong đó, có 2 quan 
điểm trung tâm được 
nhấn mạnh là tính 
phụ thuộc lẫn nhau và 
tính tổng hợp. Tính 
phụ thuộc lẫn nhau 
giữa môi trường và 

| biển | 12 - 2012102



LUẬT HÀNG HẢI

12 - 2012 | biển | 103

phát triển, giữa các quốc 
gia trên thế giới, giữa các 
ngành, lĩnh vực trong 
một quốc gia, giữa một 
“chuỗi vấn đề” - sản 
xuất nóng, xuất khẩu 
tài nguyên thiên nhiên, 
tiêu thụ lãng phí, sức ép 
môi trường, hiệu ứng 
nhà kính, nước biển 
dâng cao, thảm họa sinh 
thái, nghèo đói, tăng 
dân số, không gian môi 
trường cho phát triển 
tương lai… Tính tổng 
hợp còn có nghĩa là 
lồng ghép, thống nhất, 
hội nhập. Trong trường 
hợp này cần lồng ghép 
môi trường và phát triển 
(phát triển bền vững), 
thống nhất giữa các 
ngành, hội nhập giữa 
các quốc gia, đồng thuận 
và hài hòa lợi ích giữa 
các bên liên quan trong 
việc sử dụng đa ngành 
tài nguyên bờ, tổng hợp 
nguồn thông tin khoa 
học tự nhiên, xã hội và 
thông tin chính sách… 
liên quan tới quản lý 
vùng bờ. Trong số các 
nguyên tắc đưa ra trong 
Chương trình Nghị 

sự 21, liên quan đến 
QLTHVB thường chú ý 
đến: Nguyên tắc phòng 
ngừa, người gây ô nhiễm 
phải trả tiền, con người 
là trung tâm của sự phát 
triển và cuộc sống lành 
mạnh, hiệu quả của con 
người trong sự hài hòa 
với thiên nhiên. 

Tuyên bố Manado về 
đại dương
     Ngày 14/5/2009, các 
bộ trưởng và trưởng 
đoàn các nước tham dự 
Hội nghị Đại dương thế 
giới, tổ chức tại Manado 
(Indonesia), đã thảo luận 
về những mối hiểm họa 
đối với đại dương, những 
tác động của biến đổi khí 
hậu (BĐKH) đối với đại 
dương và vai trò của đại 
dương đối với BĐKH, 
thông qua Tuyên bố 
Manado về đại dương.
     Tuyên bố thừa nhận 
các đại dương và vùng 
bờ cung cấp nguồn lợi 
và các giá trị dịch vụ để 
hỗ trợ cuộc sống con 
người, đặc biệt đối với 
các cộng đồng dân cư 
ven biển có cuộc sống 

phụ thuộc nhiều vào đại 
dương và vùng bờ, và 
việc sử dụng bền vững 
các nguồn tài nguyên 
sinh vật biển sẽ góp 
phần bảo đảm an ninh 
lương thực toàn cầu và 
giảm đói nghèo cho cả 
thế hệ hiện tại và tương 
lai. Đồng thời, bày tỏ 
quan ngại về suy thoái 
môi trường biển, đặc 
biệt là mất đa dạng sinh 
học biển, và các hệ sinh 
thái biển tiếp tục bị tác 
động bởi ô nhiễm từ 
đất liền lẫn trên biển, 
các loài ngoại lai xâm 
hại, sử dụng không bền 
vững tài nguyên biển và 
ven biển, sự biến đổi tự 
nhiên, thiếu quy hoạch 
sử dụng đất và các áp lực 
kinh tế - xã hội.
     Tuyên bố đặc biệt 
quan tâm đến các hệ sinh 
thái biển và nguồn tài 
nguyên sinh vật bị ảnh 
hưởng bởi mực nước 
biển dâng, nhiệt độ nước 
biển tăng, axít hóa nước 
biển, thay đổi thời tiết và 
những thay đổi khác do 
BĐKH. Những biến đổi 
như vậy có thể làm trầm 

trọng thêm những áp 
lực vốn có của suy thoái 
môi trường biển, vùng 
bờ và làm tăng nguy cơ 
rủi ro đối với an ninh 
lương thực, đối với triển 
vọng kinh tế toàn cầu và 
sự phồn vinh của nhân 
loại. Ngoài ra, Tuyên bố 
ghi nhận những nỗ lực 
của các tổ chức quốc tế, 
các quốc gia trong việc 
giải quyết, khắc phục các 
tác động tiêu cực trên, 
đặc biệt là áp dụng rộng 
rãi QLTHVB, đạt được 
kết quả bước đầu đáng 
ghi nhận.
     Tuyên bố thừa nhận, 
cách tiếp cận QLTHVB 
và đại dương là chìa 
khóa để thúc đẩy khả 
năng phục hồi và do đó 
là cơ sở để chuẩn bị và 
thích ứng với những 
tác động của BĐKH 
đối với đại dương; thừa 
nhận tầm quan trọng 
của việc phục hồi vùng 
ven biển và đại dương 
để đối phó với khủng 
khoảng toàn cầu hiện 
nay về năng lượng, thực 
phẩm và các hệ thống 
tài chính.
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Tuyên bố Manila về 
QLTHVB và BĐKH
     Tuyên bố nhấn mạnh 
đến việc khuyến khích các 
quốc gia thành viên xây 
dựng và thực thi các chính 
sách và kế hoạch hành 
động quốc gia để thực hiện 
SDS-SEA ở cấp quốc gia; 
khởi động các chương trình 
QLTHVB quốc gia để cải 
thiện việc quản lý và sử 
dụng hiệu quả tài nguyên 
biển và vùng bờ. Đồng thời, 
cũng đánh giá và xác định 
các thách thức mà vùng 
biển Đông Á phải gánh 
chịu, trong đó nhấn mạnh 
tới thảm họa của BĐKH và 
nước biển dâng; cho rằng 
tác động của BĐKH xuyên 
cắt các lĩnh vực, các vấn 
đề, bao gồm tài nguyên 
nước, an ninh thực phẩm 
và sinh kế người dân, ô 
nhiễm, thiên tai và sự cố 
môi trường cũng như đa 
dạng sinh học. 
     Diễn đàn Bộ trưởng 
cũng cho rằng, việc áp dụng 
QLTHVB ngày càng khẩn 
thiết hơn, trước tiên để đối 
phó với các mối nguy cộng 
hưởng và tính phức tạp 
của BĐKH đang gia tăng. 
QLTHVB đưa ra cách tiếp 
cận toàn diện, thống nhất 
và áp dụng các nguyên tắc 
quản lý dựa vào hệ sinh 
thái, quản lý thích ứng và 
thống nhất trong việc hoạch 
định chính sách, quy hoạch, 
lập kế hoạch quản lý biển và 
vùng bờ. Cho nên, QLTH-
VB đã được thừa nhận rộng 
rãi trên toàn thế giới với tư 
cách là một cơ chế hiệu quả 
hướng tới phát triển bền 
vững biển, giải quyết các 
thách thức lâu dài ở vùng bờ 
và được đưa vào các văn bản 
pháp luật quốc tế 
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những bãi biển xanh ngắT, những bộ 
Trang phục đầy màu Sắc, không khí Sôi 

động,… TấT cả làm nên mộT môn Thể Thao 
đầy Sức húT: bóng chuyền bãi biển.

Phan Anh

Từ bóng chuyền đến 
bóng chuyền bãi biển
     Năm 1895, thầy giáo 
thể dục người Mỹ William 
Morgan chính thức giới 
thiệu một phát kiến mà 
sau này được giới chuyên 
môn đánh giá rất cao 
trong lịch sử thể thao 
hiện đại: bóng chuyền… 
Hai năm sau, luật bóng 
chuyền cũng được xây 
dựng khá hoàn chỉnh 
với những điều luật cơ 
bản. Đến năm 1964, bóng 
chuyền được đưa vào một 
trong những nội dung thi 
đấu tại Olympic. 
     Bóng chuyền bãi biển 
ra đời muộn hơn gần ba 
thập niên, tuy nhanh 

chóng trở thành một 
trong những môn thể 
thao được ưa chuộng 
nhưng phải đến Atlanta 
1996  mới được chính 
thức góp mặt ở Thế 
vận hội vì nhiều lý do 
khách quan. Giới thể 
thao cũng đã thống nhất 
chọn bãi biển Santa 
Monica (California, Mỹ) 
làm nơi ra đời của môn 
thể thao này khi tại 
đây, lần đầu tiên người 
ta vẽ sân bóng chuyền 
lên bãi biển và tổ chức 
hẳn một giải đấu. Kể từ 
đây, bóng chuyền bãi 
biển bắt đầu chinh phục 
người hâm mộ khắp nơi 
trên thế giới. 
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Môn thể thao gợi 
cảm nhất hành tinh
    Dù bóng chuyền bãi 
biển vốn dành cho cả 
nam và nữ, thế nhưng 
các nội dung dành cho 
nữ bao giờ cũng hấp 
dẫn người hâm mộ hơn. 
Không khí dễ chịu ở các 
bãi biển đẹp, những bộ 
bikini bắt mắt, nét khỏe 
khoắn của các vận động 
viên nữ cùng những trận 
tranh tài sôi nổi của các 
người đẹp biến bóng 
chuyền bãi biển thành 
môn thể thao gợi cảm 
nhất hành tinh. 
     Nếu ở một số nước 
phương Đông, người ta 
vẫn còn e dè trước các 
bộ trang phục đầy gợi 
cảm của môn thể thao 
này thì ở châu Âu, châu 
Mỹ người xem càng phấn 
khích hơn với nó. Trước 
ngày khai mạc Olympic 

2012 diễn ra ở London 
(Anh) tháng 7 vừa qua, 
thời tiết rất lạnh (dưới 
16 độ C), để đảm bảo sức 
khỏe cho các vận động 
viên, Ban tổ chức đã 
chuẩn bị những bộ trang 
phục áo dài tay, quần sát 
đầu gối thay vì những bộ 
bikini yêu thích. Điều này 
khiến người hâm mộ, đặc 
biệt là phái mày râu vô 
cùng hụt hẫng. Rất may, 
khi Olympic khởi tranh 
được hai ngày, khí hậu 
thủ đô xứ sương mù đột 
ngột ấm trở lại và đạt tới 
điều kiện lý tưởng để tổ 
chức các môn thi bóng 
chuyền bãi biển.  Và sân 
Horse Guards lại tràn 
ngập sắc màu, chật kín 
khán giả, trở thành bữa 
tiệc sôi động bậc nhất tại 
Olympic 2012 mà bất cứ 
môn thể thao nào cũng 
phải ước ao.
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Nhiều nữ vận động viên 
bóng chuyền bãi biển 
nhận được sự hâm mộ 
cuồng nhiệt của công 
chúng bởi tài năng và sắc 
đẹp trời cho của mình. Có 
thể kể đến, Kerri Walsh 
nữ vận động viên bóng 
chuyền bãi biển thành 
công nhất của nước Mỹ 
tính đến nay với 2 huy 
chương vàng ở thế vận hội 
mùa hè. Hay ở Anh Quốc, 
trong kỳ Olympic vừa 
qua, người hâm mộ khắp 
nơi trên thế giới vô cùng 
ấn tượng với vận động 
viên nước chủ nhà Zara 
Dampney khi cô đã cống 
hiến những trận đấu đầy 
căng thẳng và kịch tính. 
Miss bóng chuyền bãi biển 
năm 2011 của Việt Nam 
được trao cho Nguyễn Thị 
Mãi đến từ Hải Phòng. Cô 
gái này không chỉ là một 
hoa khôi xinh đẹp mà còn 
là một vận động viên đầy 
tài năng khi cùng đồng đội 
thi đấu xuất sắc và giành 
ngôi vô địch. 

Việt Nam và bóng 
chuyền bãi biển
    Năm 1999, người hâm 
mộ thể thao nước ta bắt 
đầu được làm quen với 
môn thể thao này, khi 
Liên đoàn bóng chuyền 
TP. HCM kết hợp với 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ 
chức giải bóng chuyền bãi 
biển đầu tiên tại thành 
phố biển Vũng Tàu. 
     Ngay sau đó, rất 
nhanh chóng, bóng 
chuyền bãi biển đã nhận 
được những phản hồi 
tích cực từ xã hội, nhận 
được sự quan tâm của 

nhiều nhà quản lý và 
mạnh thường quân. Thể 
thao Việt Nam cũng gặt 
hái được nhiều thành 
tích từ môn thể thao 
non trẻ này. Sea Games 
22 tổ chức tại nước nhà 
năm 2003, bộ môn bóng 
chuyền bãi biển nam 
của nước ta đã giành 
huy chương bạc – một 
kết quả đáng khích lệ 
cho một môn thể thao 
ra đời muộn hơn so 
với những môn khác. 
Năm 2012, theo bảng 
xếp hạng của Liên đoàn 
bóng chuyền châu Á, 

đội tuyển nữ Việt Nam 
xếp thứ 5/19 đội và đội 
tuyển nam xếp hạng 
9/22 đội. 
     Địa điểm tổ chức 
bóng chuyền bãi biển 
thường là các bãi biển 
đẹp. Chẳng thế mà các 
bãi biển Vũng Tàu, Nha 
Trang, Phan Thiết, Hạ 
Long hay bãi biển Đồ 
Sơn vẫn thường được 
chọn là nơi diễn ra các 
giải đấu quan trọng. Và 
khi ấy, những nơi này 
luôn tấp nập vận động 
viên, người hâm mộ từ 
khắp nơi đổ về 



VMS -  outh

| biển | 12 - 2012110

Sự Trỗi dậy
c ủ a  c á c  v ệ  t h ầ n

p h i m  h a y  m ù a  n o e l

Hạ My

điều gì khiến ông già noel, Thỏ phục Sinh, nàng Tiên răng, Thần cáT Và anh 
chàng rắc rối Jack FroST đồng ý hợp Tác Với nhau? chỉ có mộT lý do, niềm Tin 
Và ước mơ của Trẻ Thơ bị đánh cắp Và kẻ âm mưu Thực hiện điều đó chính là 

Tên ba bị độc ác piTch. Và cuộc phiêu lưu bắT đầu!
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Khởi nguồn ý tưởng
    14 năm trước, Mary 
Katherine, cô con gái 6 
tuổi của đạo diễn Wil-
liam Joyce, đã hỏi cha 
mình rằng liệu Ông Già 
Noel và chú thỏ Phục 
Sinh có phải là bạn bè 
không? Đó là câu hỏi 
đã làm ông hết sức ngạc 
nhiên. Sau một hồi suy 
nghĩ, William đã trả lời 
là có và bắt đầu thêu dệt 
nên những câu chuyện 
kể lúc nửa đêm đầy 
màu sắc cho cô bé Mary 
Katherine và cậu em 
trai Jackson, những đứa 
trẻ đã nghe kể không 
chỉ về thánh Nicholas, 
chú thỏ Phục Sinh mà 

cả về Jack Frost, Nàng 
Tiên Răng, Thần Ngủ 
và thậm chí là cả ông 
Ba Bị. Khi mà những 
câu chuyện trở nên trau 
chuốt hơn, Joyce đã 
bắt đầu nhìn thấy tiềm 
năng của chúng. Với 
những giả thuyết độc 
đáo, câu chuyện của ông 
đã nhận được sự quan 
tâm từ phía Hollywood 
với mục tiêu đưa những 
câu chuyện phong phú 
và đầy nghệ thuật của 
Joyce lên màn ảnh rộng 
- thậm chí là trước cả 
khi chúng được xuất bản 
thành sách. Thế nhưng, 
phải cho đến cuối năm 
2006, khi ông gặp Bill 

Damaschke, giám đốc 
sáng tạo của hãng hoạt 
hình DreamWorks, Joyce 
mới tìm ra nơi gửi gắm 
thật sự cho những câu 
chuyện của mình.
     Joyce cho biết: “Tôi 
không hề muốn bộ phim 
mâu thuẫn với cuốn sách 
và làm cho mọi người 
thốt lên rằng: ‘Ồ, nó 
khác với trong sách’ và 
tôi cũng không muốn họ 
biết điều gì xảy ra trong 
phim. Tôi muốn xây 
dựng một câu chuyện cho 
các nhân vật này. Đó là 
lý do tại sao bộ phim lại 
chọn thời điểm 300 năm 
sau khi câu chuyện trên 
sách kết thúc”.
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Jack Frost và cuộc 
phiêu lưu bất ngờ
    Jack là một gã chưa trưởng 
thành dù đã 300 tuổi. Chính 
xác, Jack là kẻ chuyên gây 
rắc rối trong thân hình của 
chàng trai 17 tuổi. Ngay cả 
bề ngoài của cậu ta cũng đã 
chứng minh điều đó nhưng 
Jack có sức mạnh tạo ra 
băng, gió và tuyết. Đặc biệt, 
mọi phép thuật của cậu ta 
chỉ điều khiển bằng cách 
xoay gậy hay chạm vào nó. 
Với Jack, một ngày thành 
công được tính bằng bao 
nhiêu quả bóng tuyết mà cậu 
ta ném được, bao nhiêu cửa 
sổ bị che mờ và bao nhiêu 
ngôi trường phải đóng cửa 
bởi tuyết rơi quá dày. Jack 
là một gã vô trách nhiệm 
nhưng ít nhất, hắn ta không 
có tâm địa xấu xa. Vì vậy, 
khi các vệ thần được triệu 
tập để bàn cách giải cứu thế 
giới khỏi âm mưu của ông 
kẹ Pitch - đánh cắp niềm tin 

và những ước mơ của trẻ em, 
Jack Frost cũng là một trong 
những thành viên. Kết hợp 
với Nàng Tiên Răng chuyên 
thu thập những chiếc răng và 
tặng các đồng xu cho trẻ em; 
Thỏ Phục Sinh luôn mang 
tới những quả trứng rực rỡ 
trong ngày Lễ Phục Sinh; 
Thần Ngủ hiền lành và luôn 
mang những giấc mơ đẹp 
cho trẻ em và ông già Noel 
North với hình tượng hầm 
hố khác lạ nhưng đầy uy 
lực và tốt bụng; họ bắt đầu 
chuyến phiêu lưu kỳ thú với 
nhiều tình huống bất ngờ, 
hài hước nhưng không kém 
phần hồi hộp, gay cấn.
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Thế giới của các 
vị thần
    Một điểm hấp dẫn 
khác mà khán giả sẽ 
không thể bỏ qua khi 
theo dõi cuộc phiêu lưu 
của các vệ thần đó chính 
là thế giới của các nhân 
vật. Mỗi thế giới tượng 
trưng cho một tính cách.
     Thế giới của ông già 
Noel lấy cảm hứng từ 
những kiến trúc ở Nga 
như điện Kremlin. North 
là một người khá hoang 
dã  nên ngôi nhà của ông 
nam tính và mạnh mẽ. 

Nhà được xây dựng bởi 
những mảnh gỗ chồng 
lên nhau giống như trò 
chơi xếp hình. Không hề 
có keo dán, đinh, nó chỉ 
là những khối gỗ dính lại 
với nhau như một mảnh 
ghép lớn. Ngôi nhà của 
ông ở Bắc Cực đích thực 
là một pháo đài khổng lồ 
làm bằng gỗ.
     Với cung điện của 
Nàng Tiên Răng, đặt tại 
khu vực Đông Nam Á, 
kiến trúc của Thái Lan 
được đem ra tham khảo. 
Nàng Tiên Răng là một 

người có khả năng giao 
tiếp rất nhanh và khá 
phức tạp. Cô lưu trữ tất 
cả răng của mọi đứa trẻ 
trên thế giới, giống như 
một người thủ thư. Do 
đó, nơi cô sống giống 
như một thư viện. Một 
chiếc tổ chim với rất 
nhiều các họa tiết về 
cánh và mỏ. Nơi này 
thực sự được bao phủ 
bởi yếu tố thị giác để phù 
hợp với tính cách của 
Nàng Tiên Răng.
     Hang ổ tối tăm của 
Pitch lấy cảm hứng từ 

kiến trúc Venetian cổ 
điển và sự thật, đội ngũ 
thiết kế sản xuất đã đặt 
nó ngay bên dưới thành 
phố Venice, Ý. Một cung 
điện cổ bị chìm sâu dưới 
đáy đại dương, bao bọc 
bởi bùn và đất đá. Toàn 
bộ môi trường sống của 
Pitch được xây dựng ở 
một góc, đem đến cảm 
giác như rơi từ một vách 
đá xuống vực thẳm. 
Thêm vào đó, nơi này 
có các yếu tố trái ngược 
hoàn toàn với các thế 
giới của các vị thần 

Trong dự án lồng 
tiếng cho SỰ TRỖI 
DẬY CỦA CÁC 
VỆ THẦN lần này, 
NSƯT Thành Lộc sẽ 
đảm nhận việc lồng 
tiếng cho nhân vật 
Pitch hay còn được 
gọi là ông Kẹ - nỗi sợ 
hãi của trẻ em trên 
toàn thế giới. NSƯT 
Hữu Châu tham gia 
góp giọng với vai Ông 
Già Noel.
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Diễn viên Midu
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M ù a  h è  l ạ n h
lạc giữa mÊ cung 
dục Vọng

Huỳnh Nhi
Với mộT kịch bản ấp ủ hơn 5 năm Và quan điểm nghệ ThuậT nặng Tính cá nhân, 

ngô quang hải hứa hẹn mang đến mùa đông năm nay mộT “mùa hè lạnh” ma 

mị, khốc liệT nhưng cũng rấT Táo bạo, gợi cảm của những con người lạc lối 

Trong mê cung dục Vọng.
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5 năm và 1 tác phẩm
     Sau Chuyện của Pao 
năm 2006, người ta chỉ 
bắt gặp Ngô Quang Hải 
ở các sự kiện. Nhưng, 
niềm đam mê với những 
thước phim chưa bao giờ 
nguội tàn. 
     Mùa hè lạnh là bộ 
phim có quá trình chuẩn 
bị khá dài và được khởi 
động dự án từ nhiều 
năm trước. Ngô Quang 

Hải tự viết kịch 

bản, sau đó sửa lại nhiều 
lần và tích cực lấy thêm 
các ý kiến góp ý của 
các chuyên gia tại Việt 
Nam, Mỹ và Thụy Sỹ. Tuy 
nhiên, vì nhiều lý do, mãi 
đến tháng 7 năm 2012, 
phim mới chính thức 
bấm máy. 
     Khó khăn lớn nhất 
trong tiến độ sản xuất 
mà đoàn phim gặp phải 
là việc bấm máy trong 
điều kiện khá ngặt nghèo 
của địa điểm quay tại 
CLB Lệ Chí (Quận 5, 

TP. HCM). Đoàn làm 
phim chỉ được phép 

vào sau 7 giờ tối, 
trải qua các công 

đoạn dựng bối 
cảnh phim 

trường, ánh 
sáng và bắt 

đầu quay từ 
1 giờ sáng 

đến 3 giờ 
sáng 

hôm 

sau. Tiếp đó, đoàn phim 
phải tháo dỡ trả lại mặt 
bằng cho việc trông giữ 
xe khu vực chợ Kim Biên 
từ 6 giờ sáng đến 6 giờ 30 
tối. Quá trình này lặp lại 
liên tục trong suốt thời 
gian quay phim. 
     Không dừng lại ở 
những khó khăn trên, 
để đạt được tối đa hiệu 
quả và bám sát kịch bản 
gốc, một lần nữa, bối 
cảnh trong phim lại là 
một thử thách lớn. Phim 
sử dụng nhiều bối cảnh 
có tính đặc thù cao như 
cảnh giải phẫu – tiêu 
bản xác, cảnh đứng trên 
cao ốc, cảnh quay xuyên 
hầm đèo Hải Vân… Đây 
đều là những bối cảnh 
đòi hỏi có sự chuẩn bị 
kỹ lưỡng cũng như phải 
xử lý khối lượng thủ tục 
hành chính đầy phức 
tạp. Toàn bộ tiêu bản sử 
dụng trong phim đều là 
tiêu bản thật.
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Diễn viên Lý Nhã Kỳ

VMS -  outh

Mùa hè lạnh

được chính thức công chiếu từ ngày

21.12.2012
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Ma mị và nóng bỏng
     Mùa hè lạnh thuộc 
thể loại Noir(*) hiện 
đại. Phim xoay quanh 
nhân vật Kiên (Hà Việt 
Dũng), một thanh niên 
lãng tử, sống thiếu thốn 
tình cảm từ nhỏ. Sau 
khi cha mất, Kiên lên 
đường vào Nam tìm 
mẹ. Tại một nơi xa lạ, 
anh gặp gỡ và có mối 
quan hệ với hai người 
phụ nữ. Một là Hoa 
(Lý Nhã Kỳ) – vợ của 
một đại gia gốc Hoa. 
Người đàn bà có nhan 
sắc mặn mà, có khát 
khao cháy bỏng về thể 
xác và là biểu tượng của 

nhục dục. Một là Nhâm 
(Midu) – một sinh viên 
chuyên giải phẫu tử thi. 
Cô gái ngây thơ và là 
biểu tượng của sự trong 
sáng. Hai người phụ nữ 
mang lại cho anh những 
trải nghiệm tình yêu 
và dục vọng anh chưa 
từng được biết đến. Mối 
quan hệ tay ba đó càng 
kéo Kiên, Nhâm và Hoa 
lún sâu vào nguy hiểm 
không lối thoát. 
     Phim có nhiều cảnh 
quay táo bạo như cảnh 
tắm trần, sex… Được 
mô tả là người đàn bà 
ham mê tình dục mạnh 
mẽ, nhân vật Hoa có khá 

nhiều cảnh “nóng bỏng”. 
Bên cạnh đó, mối tình 
nhẹ nhàng của Nhâm và 
Kiên cũng chia sẻ cùng 
người xem những cảm 
xúc đẹp, nồng nàn của 
tình yêu. Ngoài ra, việc 
tiếp xúc với các tiêu bản 
thật trong phim cũng 
có thể khiến người xem 
toát mồ hôi hột. 
     22 năm kinh nghiệm 
trong ngành điện ảnh 
và 5 năm để thai nghén 
Mùa hè lạnh, Ngô 
Quang Hải hứa hẹn 
sẽ thổi lửa vào mùa 
đông năm nay một câu 
chuyện bí ẩn và có sức 
hút ma lực 

Lý Nhã Kỳ: Đây là vai chính đầu tiên của Lý Nhã Kỳ 
trong một bộ phim điện ảnh Việt Nam và vai diễn 
này được thực hiện trong một hoàn cảnh khá đặc 
biệt. Lý Nhã Kỳ vừa phải chuyên tâm cho vai diễn, 
vừa phải thu xếp để hoàn thành vai trò Đại sứ du 
lịch Việt Nam với lịch làm việc vô cùng bận rộn.
Hà Việt Dũng: Cảnh quay yêu cầu nhân vật ngụp 
trong vũng bùn của cống thoát nước khu vực Quận 
7, Nhà Bè với vô số vật nhọn nguy hiểm cũng như 
mùi xú uế khủng khiếp nổi lên qua các bọt khí 
metan. Sau khi thực hiện cảnh này, Hà Việt Dũng 
đã phải ngâm mình trong bùn và tắm bằng xăng để 
gột rửa nhưng vẫn còn bốc mùi đến vài ngày sau.
Midu: Khi thực hiện cảnh quay với tiêu bản xác 
chết thật, do phải đứng ở khoảng cách rất gần, Midu 
đã bị vỡ niêm mạc do mùi phooc môn từ bể ngâm 
xác xộc thẳng vào mũi. Toàn bộ đoàn làm phim 
khi quay trong bối cảnh này đều phải làm việc giữa 
nhiều tiêu bản xác chết trong điều kiện không có 
quạt hoặc điều hòa.
NSƯT Hồ Kiểng: Tham gia dự án với quả tim giả 
- phải sạc điện định kỳ, diễn viên gạo cội Hồ Kiểng 
với kinh nghiệm tham gia hơn 200 phim đã thể hiện 
tinh thần hết mình vì nghệ thuật khiến mọi người nể 
phục. Ông thậm chí phải nín thở 45 giây cho cảnh 
quay xác chết.
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(*) Phim Noir là một thuật 
ngữ điện ảnh có nguồn 
gốc từ một thuật ngữ tiếng 
Pháp, dịch theo nghĩa đen 
là “phim đen” (blackfilm). 
Thuật ngữ này được sử 
dụng để chỉ những bộ phim 
nói về những hành động tội 
ác trong thế giới ngầm của 
Hollywood, đặc biệt nhấn 
mạnh những hành động 
có sự nhập nhằng giữa các 
chuẩn mực đạo đức, những 
đam mê giới tính.
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Vân Hồ

kiz kuleSi là mộT Tòa Tháp nhỏ, được xây dựng Trên mộT hòn đảo nhỏ ở lối 
Vào ra eo biển boSphoruS. đây là mộT Trong những biểu Tượng của iSTanbul, 

Thổ nhĩ kỳ, nơi mộT bước chân có Thể qua hai lục địa âu – á.
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Kiz Kulesi (theo 
tiếng Thổ 
Nhĩ Kỳ) hay 
tháp Maiden 

(Maiden Tower) là một 
trong những ngọn hải 
đăng cổ xưa và đẹp nhất 
trên thế giới. Từ lịch sử 
hình thành đến những 
giai đoạn thăng trầm của 
lịch sử với nhiều truyền 
thuyết kỳ bí, Kiz Kulesi 
đã trở thành một điểm 
tham quan không thể bỏ 
qua mỗi khi du khách 
đặt chân đến Istanbul, 
Thổ Nhĩ Kỳ.

Tháp xưa và nay
     Tháp được xây dựng 
năm 408 trước công 
nguyên để kiểm tra tàu 
thuyền từ Ba Tư qua lại 
trong khu vực Biển Đen. 
Tháp làm bằng gỗ và được 
bảo vệ bởi một bức tường 
đá trên hòn đảo nhỏ nối 
bờ biển Châu Âu với bờ 
biển Châu Á. Tháp bị phá 
hủy trong trận động đất 
năm 1509. Rồi sau đó, lại 
bị đốt cháy vào năm 1721. 
Tiếp đến, người ta sử dụng 
tháp như một ngọn hải 
đăng, đồng thời là nơi biểu 
diễn của các nhóm nhạc 
Janissary và cho sửa chữa 
các bức tường bảo vệ xung 
quanh vào năm 1731 và 
1734. Đến năm 1763, tháp 
được xây dựng bằng đá. 
Trong những năm 1950, 
quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sử 
dụng tháp như một nhà tù 
và trạm kiểm dịch bệnh tả. 
     Vào năm 2000, tòa tháp 
được khôi phục bởi một 
công ty tư nhân và bắt đầu 
mở cửa cho công chúng 
tham quan. Bên ngoài, 
tháp vẫn giữ được dáng vẻ 
cổ đại của mình. Còn bên 
trong, nội thất của tháp 
đã được thiết kế lại thành 
nhà hàng và quán cà phê. 
Từ đây, du khách có thể 
tận hưởng không khí trong 
lành và hướng mắt ngắm 
nhìn toàn cảnh Istanbul 
tuyệt đẹp. 

Những truyền 
thuyết kỳ bí
     Bên cạnh khung cảnh 
đẹp như cổ tích, Kiz Kulesi 
còn hấp dẫn du khách bởi 
những giai thoại, truyền 
thuyết kỳ bí. Câu chuyện 
được truyền miệng nhiều 
nhất là giai thoại về nhà 

vua và cô công chúa yêu 
quý của mình. Một nhà 
chiêm tinh nói với hoàng 
đế rằng, vào sinh nhật thứ 
18, công chúa sẽ bị giết bởi 
một con rắn. Để bảo vệ 
công chúa trước lời nguyền 
độc ác, nhà vua đã cho xây 
dựng một ngọn tháp giữa 
biển, tránh xa tất cả các loại 
rắn rết và đưa công chúa 
đến đó sống. Chỉ có vua 
cha mới được đến thăm 
cô. Vào sinh nhật thứ 18, 
ông mang đến cho cô một 
giỏ trái cây làm quà sinh 
nhật với niềm vui của một 
người cha đã bảo vệ được 
con gái mình. Ông không 
thể ngờ rằng, một con rắn 
độc đã cuộn mình nằm ẩn 
dưới giỏ và cắn công chúa. 
Cô chết ngay trên tay ông, 
như lời tiên đoán của vị 
chiêm tinh. Từ đó, tháp có 
tên gọi là Maiden.
     Cũng có truyền thuyết 
liên quan đến tên gọi khác 
của tháp là Leander. Câu 
chuyện kể về Leander và 
Hero. Hero là nữ tu của 
thần Aphrodite, sống ở 
ngọn tháp giữa biển. Lean-
der (hay Leandros) là một 
chàng trai trẻ đến từ Aby-
dos, vùng đất đối diện với 
ngọn tháp ngoài khơi. Anh 
đem lòng yêu cô và hàng 
đêm, vượt biển, bơi ra tháp 
thăm nàng. Hero thắp một 
ngọn đèn sáng trên đỉnh 
ngọn tháp để chỉ đường 
cho người yêu. Nhưng vào 
một đêm bão giông và định 
mệnh, ngọn đèn trên đỉnh 
tháp đã không phát sáng, 
Leander chết đuối giữa 
biển khơi sóng dữ. Hero 
quá đau buồn vì cái chết 
của người yêu, đã lao mình 
từ trên tháp xuống, tự tử 
cùng Leander.
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Và cảm hứng nghệ thuật
    Với dáng vẻ cổ xưa, 
khung cảnh đẹp như tra-
nh vẽ và những giai thoại, 
truyền thuyết kỳ bí, sống 
động, hải đăng Kiz Kulesi 
không chỉ trở thành điểm 
du lịch nổi tiếng, một biểu 
tượng của Istanbul, được 
in trên tiền giấy 10TL của 
Thổ Nhĩ Kỳ (1966 – 1981) 
mà còn là nguồn cảm 
hứng của nhiều phim điện 
ảnh, gameshow truyền 
hình. Tháp lên phim lần 
đầu tiên trong siêu phẩm 
James Bond (điệp viên 
007) - The World Is Not 
Enough. Tiếp đó, tháp 
xuất hiện trong bộ phim 
Hitman, rồi trong nhiều 
phim truyền hình của Thổ 
Nhĩ Kỳ. Trong chương 
trình truyền hình thực 
tế nổi tiếng của Mỹ The 
Amazing Race 7 (Cuộc 
đua kỳ thú – mùa thứ 7), 
tháp là một trong những 
thử thách mà các đội 
chơi phải vượt qua. Còn 
trong trò chơi Assassin’s 
Creed: Revelations, tháp 
là một trong những vị 
trí quan trọng mà người 
chơi phải giành được để 
có thể trở thành người 
chiến thắng 

Có nhiều chuyến tàu với các giờ khởi hành khác nhau từ Salacak và Kabatas đưa du 
khách tham quan hải đăng Kiz Kulesi.
Chuyến ban ngày: 
Salacak - Maiden Tower: Liên tục chuyển từ 9h sáng - 06:45 hàng ngày. 
Kabatas - Maiden Tower: Mỗi giờ giữa 9:00-06:45. 
Maiden Tower - Kabatas: Mỗi 45 phút quá khứ giờ giữa 9:45 - 6:45. 
Phí: Từ Salacak: 5TL, Từ Kabatas: 7TL (tiền Thổ Nhĩ Kỳ, 2,8 TL tương đương 1 USD). 
Chuyến buổi tối: 
Salacak - Maiden Tower: liên tục chuyển giữa 20:15 - 12h30. 
Kabatas - Maiden Tower: Chuyển lúc 8 giờ tối, 8:45 - 09:30. 
Maiden Tower - Kabatas: Tất cả các buổi tối tại 23:00, 23:45 & 00:30. 
Phí: Miễn phí trong suốt buổi tối.







- Nạo vét, duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng 
biển và các công trình khác;

- Nạo vét, san lấp mặt bằng;
- Khai thác nguyên vật liệu;
- Thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các 

luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công 
trình khác;

- Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá;
- Đầu tư kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho 

thuê văn phòng;
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch, du lịch lữ 

hành;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo 

đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ CHÍNH

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

Thiết bị nạo vét

TOÅNG COÂNG TY BAÛO ÑAÛM AN TOAØN HAØNG HAÛI MIEÀN NAM
COÂNG TY THI COÂNG CÔ GIÔÙI HAØNG HAÛI MIEÀN NAM

Southern Maritime Mechanized Execution Company .Ltd
Địa chỉ: Lầu 6, số 10 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Email: congtythicongcogioi@vms-south.vn; Website: www.vms-south.vn

Tel: (064) 3563981; Fax: (064) 35363980
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Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương 
Lao động hạng Nhất cho Công ty

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh 
đạo khai trương cảng Tân Cảng - Cái Mép

Lễ kí hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế Hạ tầng 
sàn nâng tàu 70.000DWT

Cảng container Cái Mép Thượng 
Tổng công ty Tân Cảng sài gòn

ICD Tân Cảng Sóng Thần
 Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Nhà máy đóng sửa chữa tàu
Công ty 189

Sàn nâng 1.500t - nhà máy X51 Hải quân Tổng kho xăng dầu Nhà Bè
Công ty Xăng dầu khu vực II

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHỦ YẾU:
- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thủy hải văn.
- Tư vấn lập quy hoạch, lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư và lập báo cáo kinh tế kỹ 
thuật các công trình giao thông, thủy lơi, dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

- Tư vấn thiết kế công trình cảng, đường thủy, bảo đảm an toàn hàng hải và các công 
trình dân dụng, công nghiệp.

- Tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước; thiết kế điện công trình; thiết kế các 
công trình điện năng (trạm biến áp và đường dây tải điện).

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; tư vấn kiểm định công trình xây dựng.
- Tư vấn xin thỏa thuận xây dựng cảng, luồng tàu, nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu.
- Tư vấn xin thỏa thuận công bố mở cảng, luồng tàu.
- Các dịch vụ tư vấn khác có liên quan liên quan đến đầu tư xây dựng công trình theo 
quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
ISO 9001:2008

Trụ sở: G21 - Làng Quốc tế Thăng Long, Quận Cầu 
Giấy, Hà Nội, Việt Nam | Tel: (84-4) 37545293

Fax: (84-4) 37566892 | Email: cmbhn@hn.vnn.vn
Website: http://www.cmbvn.com.vn

Chi nhánh tại TP. HCM: Số 123 Tôn Thất Thuyết, P. 15, 
Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-8) 54011994 | Fax: (84-8) 39404233
Email: cmbhcm@hcm.fpt.vn

Chi nhánh tại Hải Phòng: Số 25 Võ Thị Sáu, Quận 
Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, Việt Nam

Tel: (84-31) 3826817 | Fax: (84-31) 3826815
Email: cmb@hn.vnn.vn




