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Tàu Cửu Long thực hiện nhiệm vụ thay thả phao, tiếp tế, 
kiểm tra hệ thống đèn biển

Hải đăng Aval - Cần Giờ

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

Hải đăng Kê Gà - Bình Thuận

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

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

Add: Tầng 8, số 10 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR - VT
Tel: (064) 3 524 139 | Fax: (064) 3 524 100 | Email: msces@vms-south.vn
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CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ
Thiết kế, đóng mới, sửa chữa bảo dưỡng, lắp đặt các phao báo hiệu hàng hải và các phao neo đậu tàu | Sửa chữa các phương tiện, thiết 
bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác | Đóng mới các phương tiện thủy | Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu | 
Gia công, đóng mới các sản phẩm cơ khí | Kiểm định thiết bị công nghiệp | Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa | Kinh doanh dịch vụ cảng, bến 
cảng, kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan | Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam giao.

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

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

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

Sửa chữa, đóng mới các phương tiện thủy

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

2013



XÍ NGHIỆP

SỬA CHỮA TÀU BIỂN

Nghành nghề kinh doanh: Đóng mới, Sửa chữa các phương tiện thuỷ | Đóng mới  tàu kéo biển nội 
địa công suất máy đến 5000cv | Đóng mới  sà lan không tự hành chạy biển nội địa trọng tải đến 5000 tấn 
| Đóng mới sà lan tự hành chạy biển nội địa có trọng tải đến 3000 tấn | Sửa chữa phương tiện giao thông 
vận tải | Gia công chế sửa các loại kết cấu thép | Phòng thí nghiệm VR LAB.36 | Kiểm tra không phá huỷ/ 

Cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất: Ụ tàu (ụ khô) có kích thước chiều Dài 100 mét, chiều Rộng 26 mét, chiều Sâu 5,0 
mét | Hệ thống triền đà | Hệ thống nhà xưởng với các trang thiết bị tin cậy, và đầy đủ |  Phòng thí nghiệp VR LAB.36

Địa chỉ: Số 24 Tuệ Tĩnh, P. Rạch dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: 064. 3848433 | Fax: 064. 3840240 | Email: xnsctb-visal@vnn.vn

Happy new year 2014



LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
Dịch vụ quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng (cho thuê kho tàng, nhà xưởng, phương tiện vận tải, nâng hạng 
nặng, cân); dịch vụ hậu cần, khai thuê hải quan, dịch vụ kho ngoại quan, dịch vụ môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, cung 
ứng tàu bieenrm dịch vụ chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng cơ khí, dịch vụ quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh 
vực cơ khí hàng hải (dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau khi hàn), dịch vụ hạ thủy.

- Vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, kiểm đếm và giao nhận hàng hóa.
- Kinh doanh vận tải đa phương thức trong và ngoài nước; cho thuê bến bãi, nhà kho, văn phòng làm việc; kinh doanh phân 
bón, hóa chất phục vụ nông nghiệp; kinh doanh các sản phẩm dầu khí.

- Cung ứng lao động; cung ứng nhiên liệu, vật tư, thiết bị cho ngành công nghiệp.

MAIN ACTIVITIES
- Port operation sercices (leasinh warehouses, workshops, means of transportation, loading/unloading weighty cargoes, 
weighing services...); logistics, custums clearance services; bonded warehouse services; shipping agency; shipping supply; 
mechanical manufacture, maintenance, repair; NDT, load test, heat inspection, load-out services.

- Transportation, loading/unloading, maintenance, tally and delivery of cargoes;
- Multi-transportation inbound and outbound; leasing yards, stores, offices; Business in fertilizers chemicals for agriculture and 
oil & gas products;

- Supply of Manpower, fuels, materials, equipments for industry.

Địa chỉ: Đường số 03, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: (064) 3921.658 - 3921.659  -  3923.624 - 3923.625| Fax: (064) 3921.660

Address: Street No. 3, Phu My 1 Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam
Tel: + 84 (064) 3921.658 - 3921.659  -  3923.624 - 3923.625| Fax: + 84 (064) 3921.660

Giám đốc/Director
MR. NGUYỄN VĂN HOÀI

Happy
new year



SẢN PHẨM CHÍNH:
- Trạm DGPS Beacon 
- Định vị thủy âm
- Đo địa chấn 
- Định vị DGPS, GPS RTK 
- Side scan sonar
- Cảnh báo sóng thần
- Cảm biến chuyển động 
- Sub bottom
- Đo thủy văn
- Đo sâu hồi âm đơn/đa tia
- Đo từ trường biển
- Phần mềm ENC
- Phần mềm thủy đạc
- ROV, AUV
- ECDIS, AIS, VTS…

Add: Chu Văn An, P.26, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: (08) 35 116 746 - (08) 35 116 7467 | Fax: (08) 35 116 745

Web: http://www.dathop.com.vn

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỢP

Trạm DGPS Beacon Trạm quan trắc tự động ECDIS Thiết bị đo sâu Thiết bị quan trắc dòng chảy

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
- Cung cấp thiết bị thủy đạc
- Cung cấp thiết bị  trắc địa
- Kiểm định, sữa chữa thiết bị khảo sát
- Cho thuê  thiết bị khảo sát
- Tư vấn, chuyển giao công nghệ thiết bị khảo sát
- Tư vấn, xử lý chất thải môi trường
Nhà phân phối chính thức của các nhà sản xuất: Hypack, 
Teledyne Odom, Jw Fisher, Hemisphere, Dkart, …
Đại diện bán hàng của những nhà sản xuất: Sercel, Trimble, 
Edge Tech, Atlas, Reson, Kongsberg, Sonardyne, SevenCs, …



LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
Dịch vụ quản lý, điều hành, kinh doanh, khai thác cảng (cho thuê kho tàng, nhà xưởng, phương tiện vận tải, nâng hạng 
nặng, cân); dịch vụ hậu cần, khai thuê hải quan, dịch vụ kho ngoại quan, dịch vụ môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, cung 
ứng tàu bieenrm dịch vụ chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng cơ khí, dịch vụ quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh 
vực cơ khí hàng hải (dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau khi hàn), dịch vụ hạ thủy.

- Vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, kiểm đếm và giao nhận hàng hóa.
- Kinh doanh vận tải đa phương thức trong và ngoài nước; cho thuê bến bãi, nhà kho, văn phòng làm việc; kinh doanh phân 
bón, hóa chất phục vụ nông nghiệp; kinh doanh các sản phẩm dầu khí.

- Cung ứng lao động; cung ứng nhiên liệu, vật tư, thiết bị cho ngành công nghiệp.

MAIN ACTIVITIES
- Port operation sercices (leasinh warehouses, workshops, means of transportation, loading/unloading weighty cargoes, 
weighing services...); logistics, custums clearance services; bonded warehouse services; shipping agency; shipping supply; 
mechanical manufacture, maintenance, repair; NDT, load test, heat inspection, load-out services.

- Transportation, loading/unloading, maintenance, tally and delivery of cargoes;
- Multi-transportation inbound and outbound; leasing yards, stores, offices; Business in fertilizers chemicals for agriculture and 
oil & gas products;

- Supply of Manpower, fuels, materials, equipments for industry.

Địa chỉ: Đường số 03, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại: (064) 3921.658 - 3921.659  -  3923.624 - 3923.625| Fax: (064) 3921.660

Address: Street No. 3, Phu My 1 Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam
Tel: + 84 (064) 3921.658 - 3921.659  -  3923.624 - 3923.625| Fax: + 84 (064) 3921.660

Giám đốc/Director
MR. NGUYỄN VĂN HOÀI
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Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận

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

ThS. Quách Đình Hùng

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

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

Hoàng Thanh Tuấn, TS. Phạm Tuấn Anh,
KS. Mai Văn Liêm, KS. Trần Đức Thi,

KS. Nguyễn Đức Tiến, KS. Võ Đăng Thanh,
KS. Trần Đại Nghĩa, KS. Bùi Đức Thắng,

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

KS. Hoàng Minh Sỹ, KS. Nguyễn Minh Tiến 

Biên tập
Phạm Hoàng Ánh

Thiết kế mỹ thuật
KS. Lê Ngọc Nam

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

Thành phố Vũng Tàu

Tài khoản
5521100001002 Ngân hàng TMCP Quân đội

chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Mã số thuế: 3500101379

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

Ngày 07 tháng 10 năm 2011

Liên hệ thư từ, bài viết
Vũ Đăng Hùng

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

Chế bản và in tại Nhà in Lê Quang Lộc

GIÁ: 35.000 VND
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Ảnh bìa: Nụ cười xuân
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        Bạn đọc thân mến!
       Theo vòng tròn luân chuyển của thời gian, mỗi khi đông tàn xuân lại tới. 
Nhưng cảm giác mùa xuân mang đến luôn luôn mới, khiến lòng người lâng lâng 
niềm vui và hạnh phúc. 
       Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, ngàn hoa đua sắc hương. Xuân tới, người 
người, nhà nhà sum họp, thắp lên những ngọn lửa yêu thương ngập tràn tổ ấm, 
hướng lòng chân thành về với cội nguồn, về với những nét đẹp văn hóa truyền 
thống tự ngàn đời của dân tộc. Xuân sang, từ Bắc chí Nam, khắp nơi tưng bừng 
lễ hội, rộn ràng những tiếng cười vui.
       Khoảnh khắc giao mùa, tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới cũng là lúc 
ta nhìn lại kết quả của năm qua, những gì được và chưa được để rồi gieo trồng 
những mục tiêu mới cùng hy vọng sẽ nhận được một tương lai tốt đẹp, sáng tươi.
          Đó là những thông điệp mà Tạp chí Biển đặc biệt số xuân Quý Tỵ năm 2013 
muốn gửi gắm đến bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc qua những bài viết, hình 
ảnh mang hơi thở của mùa xuân, thấm đượm cảm xúc và tâm hồn người Việt. 
       Chúc quý độc giả cùng gia đình, người thân và bạn bè một năm mới an 
khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, mã đáo thành công!

Chủ tịch Hội đồng biên tập

 

Tổng Giám đốc

Nhà báo, ThS. Phạm Đình Vận



Gương mặt trang bìa: Hoàng Vi
Photographer: Ngọc Nam

Make up: Anna Trang
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Cần cú hích đột phá

Đ/c Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị.

TRONG NĂM 2013, BỘ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI PHẢI TĂNG 
CƯỜNG THU HÚT TỐT HƠN 

CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI 
ĐỂ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG VẬN TẢI, ĐẶC 
BIỆT ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN 

TRỌNG ĐIỂM  – ĐÓ LÀ CHỈ 
ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG 
HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI 

NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG 
KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 

2013 CỦA BỘ GTVT, TỔ CHỨC 
NGÀY 10/01/2013 TẠI HÀ NỘI.

Hồng Minh      Hồng Nhung

Nhìn lại một năm qua
     Tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ GTVT 
Trương Tấn Viên cho 
biết, trong năm 2012, 
đã khởi công 38 công 
trình do Bộ quản lý 
(đường bộ: 26; đường 
sắt: 11; hàng không: 
01) và 80 công trình 
giao thông của các địa 
phương; hoàn thành 
và đưa vào khai thác 
76 công trình (đường 
bộ: 61; hàng không: 

01; hàng hải: 02; 
đường sắt: 12) và 131 
công trình giao thông 
của các địa phương. 
     Bộ cũng đã tiến 
hành xây dựng Đề 
án phát triển kết cấu 
hạ tầng giao thông 
đồng bộ, Đề án tái cơ 
cấu đầu tư công của 
Ngành; tập trung chỉ 
đạo điều chỉnh chiến 
lược và các quy hoạch 
phát triển chuyên 
ngành; quy hoạch chi 

tiết hiện đại hóa tuyến 
đường sắt Bắc-Nam…
So với các năm trước, 
năm 2012, các công 
trình giao thông được 
giao vốn chậm, mức 
vốn được giao cũng 
thấp so với nhu cầu, 
nhưng nhờ sự chủ 
động, điều hành quyết 
liệt của Bộ GTVT, sự 
nỗ lực của các chủ đầu 
tư, các nhà thầu, sự 
phối kết hợp chặt chẽ 
của các bộ, ngành, địa 

VMS -  outh
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phương nên nhiều công 
trình đã đảm bảo và vượt 
tiến độ, một số dự án 
trọng điểm hoàn thành 
góp phần tăng năng lực 
vận tải và giảm thiểu 
ùn tắc giao thông. Tuy 
nhiên, trước những khó 
khăn về vốn, Bộ đã chủ 
động báo cáo và được 
Thủ tướng Chính phủ 
cho ứng trước kế hoạch 
2013, tạo điều kiện để tập 
trung đẩy nhanh tiến độ, 
sớm hoàn thành một số 
dự án đưa vào khai thác 
sử dụng, đặc biệt là đáp 
ứng đủ vốn đối ứng cho 
các dự án ODA theo tiến 
độ hiệp định đã ký với 
nhà tài trợ.
     Trên toàn quốc, toàn 
ngành Giao thông hiện 
đang triển khai thực hiện 
142 công trình dự án (dự 
án thành phần) với tổng 
mức đầu tư hơn 709.000 
tỷ đồng. Riêng năm 2012, 
toàn Ngành thực hiện 
gần 37.000 tỷ đồng, giải 
ngân trên 39.000 tỷ đồng 
(vốn ngân sách nhà nước 
và trái phiếu chính phủ 
thực hiện khoảng 29.000 

tỷ đồng, bằng 164% và 
giải ngân vượt 82% so 
với kế hoạch). 
     Thực hiện mục tiêu 
của năm 2012 là “Năm 
nâng cao chất lượng, 
tiến độ, an toàn”, Bộ 
GTVT đã tăng cường 
công tác chỉ đạo, điều 
hành nên lĩnh vực đầu 
tư, xây dựng đạt kết quả 
đáng ghi nhận, chất 
lượng các công trình 
giao thông, công tác bảo 
đảm chất lượng công 
trình thi công đã được 
chú trọng và cải thiện rõ 
rệt, các công trình khởi 
công, hoàn thành trong 
năm bảo đảm chất lượng 
yêu cầu, nhiều công 
trình, dự án đạt tiến độ 
và vượt kế hoạch; các 
dự án có tồn tại về chất 
lượng của các năm trước 
đã được sửa chữa khắc 
phục, đảm bảo duy trì 
khai thác ổn định. Tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại 
hiện tượng năng lực của 
một số nhà thầu xây lắp, 
tư vấn thiết kế, giám sát 
tại một số dự án yếu, thể 
hiện sự thiếu chặt chẽ 

trong quá trình lựa chọn 
nhà thầu của các chủ 
đầu tư, ảnh hưởng đến 
việc bảo đảm chất lượng 
công trình và an toàn 
lao động. Các hiện tượng 
này sẽ được khắc phục 
trong thời gian tới.
     Cũng trong năm qua, 
công tác huy động vốn 
ngoài ngân sách để đầu 
tư hạ tầng giao thông 
được chú trọng, rất nhiều 
dự án nhà đầu tư trong 
nước thực hiện hoặc 
đăng ký tham gia theo 
hình thức BOT, BT..., góp 
phần giảm gánh nặng 
cho ngân sách nhà nước.
     Việc nâng cao chất 
lượng, tiến độ các dự án 
công trình xây dựng kết 
cấu hạ tầng giao thông 
tuy đã có nhiều tiến bộ 
nhưng vẫn cần phải tiếp 
tục quan tâm chỉ đạo về 
tổ chức thi công khoa 
học, bảo đảm an toàn 
giao thông và vệ sinh môi 
trường, ứng dụng công 
nghệ mới; nâng cao vai 
trò chủ đầu tư, ban quản 
lý dự án và tăng cường 
công tác bảo đảm an toàn 

lao động. Vốn cho đầu tư 
xây dựng còn thiếu và các 
giải pháp huy động vẫn 
chưa mang lại kết quả 
cao, chưa đáp ứng được 
các mục tiêu xây dựng, 
phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông đã đề ra. 
Công tác giải phóng mặt 
bằng tại nhiều dự án bị 
chậm trễ, ảnh hưởng đến 
tiến độ, chất lượng công 
trình xây dựng.
     Do thiếu vốn dành 
cho công tác duy tu, sửa 
chữa định kỳ, ảnh hưởng 
lớn đến chất lượng của 
hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông và giảm năng 
lực khai thác. Đặc biệt, 
đối với đường bộ, do 
tình trạng xe chở quá tải 
không được kiểm soát 
chặt trên diện rộng, nên 
hệ thống quốc lộ nhiều 
nơi đang bị hư hỏng, đi 
lại rất khó khăn và mất 
an toàn. Chất lượng công 
tác quản lý bảo trì kết 
cấu hạ tầng nói chung 
và đường bộ nói riêng 
tuy đã có nhiều cố gắng 
nhưng nhìn chung chưa 
đảm bảo yêu cầu…
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Định hướng cho
năm mới
     Theo Bộ GTVT, trong 
năm 2013, toàn Ngành 
phấn đấu thực hiện mục 
tiêu: vận tải hàng hóa 
tăng trưởng 8 - 9%; vận 
tải hành khách tăng 9 - 
10% so với năm trước. 
Về công nghiệp ô-tô, 
phấn đấu tăng trưởng 
12% về giá trị sản xuất 
và 7% về doanh thu; 
phấn đấu giữ vững thị 
trường công nghiệp tàu 
thủy truyền thống, chú 
trọng nâng cao năng lực 
công nghiệp sửa chữa và 
dịch vụ kỹ thuật.
     Ngành GTVT trong 
năm Quý Tỵ tiếp tục thực 
hiện “Năm kỷ cương, chất 
lượng, tiến độ công trình 
giao thông” nhằm hoàn 
thành kế hoạch giải ngân 
tất cả các nguồn vốn được 
giao, tập trung chỉ đạo 
các chủ đầu tư đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện, tiến độ 
giải ngân các dự án đã có 
nguồn vốn, đặc biệt các 
dự án có khả năng hoàn 
thành trong 2013, các 
công trình trọng điểm 
quốc gia, các dự án quan 
trọng của Ngành. 
     Chú trọng tăng cường 
công tác kiểm tra, giám 
sát, xử lý ngay những vấn 
đề vướng mắc liên quan 
đến tiến độ và chất lượng 
công trình, xử lý kịp thời 
những tồn tại về chất 
lượng, sự cố công trình; 
tiếp tục chấn chỉnh nâng 
cao năng lực của các chủ 
đầu tư, các tổ chức tư 
vấn thiết kế, giám sát, rà 
soát để loại bỏ ngay các 

nhà thầu có năng lực yếu 
kém ra khỏi các dự án 
của Ngành.
     Huy động tối đa mọi 
nguồn lực, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi để thu 
hút vốn đầu tư trong và 
ngoài nước, từ nhiều 
thành phần kinh tế, dưới 
nhiều hình thức để đầu 
tư phát triển kết cấu hạ 
tầng giao thông. 
     Bộ GTVT xác định 
“Năm an toàn giao 
thông 2013” là năm 
“Nâng cao tinh thần 
trách nhiệm của người 
thực thi công vụ và ý 
thức tự giác của người 
tham gia giao thông”, 
thông qua việc tiếp tục 
thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt các giải pháp trước 
mắt và lâu dài để kiềm 
chế tai nạn giao thông 
trên cả 3 tiêu chí, giảm 
5-10% số vụ tai nạn, số 
người chết, bị thương do 
tai nạn giao thông.
     Tới dự và phát biểu 
chỉ đạo Hội nghị, Phó 
Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải ghi nhận 
những nỗ lực của ngành 
GTVT trong năm 2012, 
đồng thời đánh giá cao 
công tác quản lý Nhà 
nước của Bộ GTVT. 
Phó Thủ tướng nhấn 
mạnh: mỗi công trình 
giao thông về đích sớm 
sẽ giúp tiết kiệm nhiều 
tỷ đồng vốn đầu tư. Bên 
cạnh đó, sức lan tỏa từ 
các dự án trên góp phần 
đưa nền kinh tế phát 
triển nhanh chóng… 
     Chia sẻ những khó 
khăn, thách thức mà 

ngành GTVT đang và 
sẽ tiếp tục phải đối 
mặt, Phó Thủ tướng 
lưu ý, trong năm 2013, 
nguồn vốn đầu tư cho 
giao thông chỉ bằng 
50% so với năm ngoái, 
vì vậy Bộ GTVT phải 
sử dụng hiệu quả hơn 
nữa nguồn vốn đầu tư, 
nên có cơ chế để đẩy 
mạnh xã hội hóa, tạo 
thêm nhiều nguồn vốn 
thực hiện các dự án 
BOT. Chính phủ sẽ chỉ 
đạo tháo gỡ, thu xếp 
vốn cho lĩnh vực GTVT 
nhằm tạo điều kiện tối 
đa thu hút tốt hơn các 
nguồn lực xã hội.
     Phó Thủ tướng cũng 
yêu cầu, bước sang năm 
2013, Bộ GTVT cần tiếp 
tục đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, sớm 
cổ phần hóa 27 doanh 
nghiệp nhà nước do Bộ 
quản lý; cần sớm đưa ra 
những thang điểm đánh 
giá để có cơ sở loại bỏ 
những nhà thầu có năng 
lực yếu kém; khi xây 
dựng quy hoạch Ngành 
cần gắn với yếu tố biến 
đổi khí hậu để đảm bảo 
hiệu quả đầu tư lâu dài, 
bền vững… 

Năm 2013, Bộ GTVT 
dự kiến phát hành trái 
phiếu công trình trị giá 
trên 57.000 tỷ đồng để 
mở rộng, nâng cấp Quốc 
lộ 1, đoạn Thanh Hóa-
Hà Tĩnh và Quốc lộ 14 
đoạn qua Tây Nguyên.
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đảng ủy vms-south
Hoàn thành xuất sắc

n h i ệ m  v ụ  n ă m  2 0 1 2 Phạm Hoàng      Ngọc Nam

Ngày 11/1, 
Đảng ủy 
VMS-South 
tổ chức 

hội nghị tổng kết công 
tác Đảng năm 2012 và 
phương hướng, nhiệm 
vụ năm 2013. Đến dự hội 
nghị có đồng chí Nguyễn 
Thị Yến – Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ 
Thị Kim Thanh – Tỉnh ủy 
viên, Phó ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Văn 
Bửu – Tỉnh ủy viên, Phó 

Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy.
     Theo đánh giá chung 
của Đảng bộ VMS-South, 
Đảng ủy Tổng công ty 
đã lãnh đạo đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ năm 
2012. Trong bối cảnh 
suy giảm kinh tế toàn 
cầu, ảnh hưởng trực tiếp 
đến nền kinh tế nước ta 
và hoạt động của doanh 
nghiệp, Đảng ủy đã tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các tổ chức Đảng trực 
thuộc, lãnh đạo thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh năm 
2012 ở cả 3 khối: Khối 
bảo đảm an toàn hàng 
hải, khối hoa tiêu hàng 
hải và khối trục vớt cứu 
hộ hàng hải; thiết lập và 
duy trì môi trường an 
toàn hàng hải, không để 
xảy ra bất cứ sự cố nào do 
lỗi của các báo hiệu hàng 
hải hay dịch vụ hoa tiêu 
dẫn tàu do Tổng công ty 
quản lý trên phạm vi từ 
phía nam tỉnh Quảng 
Ngãi đến hết tỉnh Kiên 

Giang và khu vực quần 
đảo Trường Sa; góp phần 
tích cực bảo vệ vững 
chắc chủ quyền biển đảo 
thiêng liêng của Tổ quốc. 
Tổng doanh thu của toàn 
tổng công ty năm 2012 
đạt hơn 900 tỷ đồng. Thu 
nhập bình quân người 
lao động đạt hơn 9 triệu 
đồng/người/tháng. 
     Với nhiệm vụ xây dựng 
Đảng, Đảng ủy VMS-
South đã lãnh đạo đơn vị 
phát triển lớn mạnh về 
mọi mặt, hoàn thành xuất 

Đ/c Phạm Đình Vận- Bí thư Đảng ủy VMS-SOUTH phát biểu tại Hội nghị.
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Đ/c Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy 
viên dự khuyết Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy BR-
VT tặng hoa chúc mừng Ban 
chấp hành Đảng bộ cấp trên cơ 
sở VMS-South nhiệm kỳ đến 
năm 2015.

sắc nhiệm vụ chính trị 
được giao, xây dựng đoàn 
thể vững mạnh toàn diện. 
Nhất là sau khi Đảng bộ 
được nâng cấp lên thành 
Đảng bộ cấp trên cơ sở 
trực thuộc Tỉnh ủy vào 
quý III/2012, Đảng ủy đã 
nhanh chóng triển khai, 
sắp xếp ổn định tổ chức 
để đi vào hoạt động một 
cách hiệu quả. Công tác 
chính trị, tư tưởng, công 
tác tổ chức Đảng và Đảng 
viên, công tác kiểm tra, 
giám sát nhìn chung đều 
được quan tâm, thực 
hiện tốt. Chỉ thị 03-CT/
TW của Bộ Chính trị 
về việc đẩy mạnh thực 
hiện học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 4 BCH 
Trung ương khóa XI 
“Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện 
nay” đều được Đảng ủy 
Tổng công ty tổ chức học 
tập, quán triệt một cách 
nghiêm túc trên tinh thần 
thẳng thắn, dân chủ, 
đoàn kết, chân thành, 
đến từng cá nhân và tập 

thể, đơn vị. Bên cạnh đó, 
Đảng ủy còn lãnh đạo, 
chỉ đạo các tổ chức chính 
trị - xã hội: Đoàn thanh 
niên, Công đoàn, Ban nữ 
công, Hội Cựu chiến binh 
Tổng công ty hoạt động 
hiệu quả, phát động nhiều 
phong trào có ý nghĩa 
thiết thực, góp phần gắn 
kết các thành viên trong 
toàn Tổng công ty.
     Về phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2013, thay 
mặt Đảng ủy Tổng công 
ty, đồng chí Phạm Đình 
Vận, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng giám đốc VMS-
South, hứa tiếp tục tập 
trung lãnh đạo, chỉ đạo 
các cấp ủy, tổ chức Đảng, 
chính quyền, đoàn thể, 
bám sát nghị quyết lãnh 
đạo của Đảng và nhiệm 
vụ của đơn vị, phối hợp 
với Hội đồng thành 
viên, lãnh đạo đơn vị 
triển khai, tổ chức thực 
hiện tốt một số nội dung 
trọng tâm về thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, an 
ninh, quốc phòng như: 
phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 

2013 được Nhà nước 
giao; nâng cao chất lượng 
và hiệu quả các sản phẩm 
dịch vụ; thực hiện tốt 
chế độ chính sách và cải 
thiện, nâng cao đời sống 
người lao động; nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán 
bộ quản lý, nghiệp vụ; 
bảo đảm an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội. 
Bên cạnh đó, trong công 
tác xây dựng, năm 2013, 
Đảng ủy Tổng công ty 
sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập 
trung vào việc củng cố, 
kiện toàn tổ chức, bồi 
dưỡng, nâng cao năng 
lực cán bộ cấp ủy và cán 
bộ, Đảng viên làm công 
tác tuyên giáo; triển khai, 
quán triệt nghị quyết, 
chỉ thị của Đảng; công 
tác tuyên truyền và hoạt 
động kỷ niệm các ngày 
lễ, các sự kiện chính trị 
quan trọng trong năm; 
tăng cường kiểm tra, 
giám sát các cấp ủy và 
tổ chức Đảng trong việc 
chấp hành Điều lệ Đảng; 
thực hiện tự phê bình và 
phê bình đối với tập thể, 
cá nhân; lãnh đạo các 

đoàn thể chính trị - xã 
hội hoạt động hiệu quả, 
theo đúng chức năng, 
nhiệm vụ, phát huy tối 
đa vai trò là cầu nối, tạo 
sự đồng thuận, thống 
nhất trong cán bộ, Đảng 
viên và người lao động, 
hướng tới xây dựng các 
tổ chức đoàn thể vững 
mạnh toàn diện, góp 
phần xây dựng Tổng 
công ty ngày càng phát 
triển bền vững. 
     Phát biểu tại hội 
nghị, các đồng chí trong 
Thường vụ Tỉnh ủy và 
các ban của Tỉnh ủy 
đánh giá cao những 
nỗ lực của Đảng bộ 
VMS-South, bày tỏ sự 
vui mừng trước những 
thành tựu mà Tổng 
công ty đạt được trên cả 
nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh và công tác xây 
dựng Đảng. Các đồng 
chí cũng khẳng định sẽ 
tiếp tục quan tâm, hỗ 
trợ, tạo mọi điều kiện 
để Đảng bộ VMS-South 
hoạt động tốt, hoàn 
thành phương hướng, 
nhiệm vụ năm 2013 
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Đại hội Công đoàn VMS-South
n h i ệ m  k ỳ  2 0 1 3  –  2 0 1 8

Hải Ánh      Ngọc Nam

Ngày 14 và 
15/1, Ban 
chấp hành 
Công đoàn 

VMS-South tổ chức Đại 
hội Công đoàn Tổng công 
ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 
2013 – 2018. Đến dự đại 
hội có đồng chí Tạ Đăng 
Mạnh, Ủy viên BCH Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, Chủ tịch Công đoàn 
GTVT Việt Nam cùng 
các đồng chí trong Ban 

Thường vụ Công đoàn 
GTVT Việt Nam, Công 
đoàn Cục Hàng hải Việt 
Nam, Liên đoàn lao động 
TP. Vũng Tàu.
     Thay mặt BCH Công 
đoàn Tổng công ty, đồng 
chí Phạm Quốc Súy, Phó 
Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty, báo cáo 
trước đại hội những kết 
quả đạt được từ phong 
trào công nhân lao động 
và hoạt động công đoàn 

năm 2012. Theo đó, dù 
mới thay đổi về bộ máy tổ 
chức, hoạt động theo mô 
hình Công ty mẹ - Công 
ty con với 16 đơn vị thành 
viên, số lượng người lao 
động tăng từ 1100 lên 1800 
người nhưng dưới sự chỉ 
đạo của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Công 
đoàn GTVT Việt Nam 
và Đảng ủy Tổng công ty, 
BCH Công đoàn Tổng 
công ty đã chỉ đạo Công 

đoàn các cấp quan tâm, 
chăm lo đời sống vật chất 
lẫn tinh thần cho người 
lao động, thực hiện đầy đủ 
chính sách đối với người 
lao động; tích cực, chủ 
động tổ chức phong trào 
thi đua “lao động giỏi, lao 
động sáng tạo”, góp phần 
quan trọng vào việc hoàn 
thành nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh và nâng cao 
đời sống cho người lao 
động. Nhờ làm tốt công 

Đ/c Tạ Đăng Mạnh, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN phát biểu tại Đại hội.

VMS -  outh
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tác chăm lo đời sống cho 
người lao động, nhất là 
các CBCNV làm việc ở 
khu vực xa xôi, hẻo lánh, 
hỗ trợ kịp thời khi người 
lao động gặp khó khăn và 
thực hiện đầy đủ chế độ 
chính sách đối với người 
lao động nên không có 
đơn thư khiếu nại tố cáo 
nào của người lao động 
được gửi đến BCH Công 
đoàn các cấp. Công tác xã 
hội, công tác tuyên truyền 
giáo dục, xây dựng đội 
ngũ công nhân lao động, 
các phong trào thi đua yêu 
nước, xây dựng tổ chức 
Công đoàn và tham gia 
xây dựng Đảng đều được 
chú trọng, góp phần giữ 
vững danh hiệu Công 
đoàn vững mạnh xuất sắc.
     Phát biểu tại đại hội, 
đồng chí Phạm Đình Vận, 
Bí thư Đảng ủy, Tổng 
giám đốc Tổng công ty 

đánh giá cao công tác 
chuẩn bị và tổ chức đại hội 
của BCH Công đoàn Tổng 
công ty, đồng thời biểu 
dương những thành tích 
mà Công đoàn Tổng công 
ty đã đạt được trong năm 
qua. Đồng chí hy vọng 
toàn thể đoàn viên Công 
đoàn sẽ tiếp tục nâng 
cao trách nhiệm, trình 
độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, giữ 
vững và phát huy những 
thành tích của năm 2012 
và các năm trước, làm tiền 
đề cho sự thành công của 
nhiệm kỳ mới 2013 – 2018.
     Đồng chí Tạ Đăng 
Mạnh, Ủy viên BCH 
Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Chủ tịch Công 
đoàn GTVT Việt Nam 
cũng bày tỏ sự tự hào về 
Công đoàn VMS-South. 
Đồng chí khẳng định 

trong nhiều năm qua, 
Công đoàn Tổng công 
ty luôn là lá cờ đầu của 
Công đoàn ngành, tổ 
chức vững mạnh, hoạt 
động hiệu quả, quan tâm 
tới đời sống của người 
lao động, không những 
đảm bảo việc làm, thực 
hiện đầy đủ chính sách xã 
hội mà còn đưa thu nhập 
bình quân của CBCNV 
Tổng công ty lên mức cao 
so với các đơn vị khác 
trong ngành. Đặc biệt, 
việc Tổng công ty là đơn 
vị đầu tiên của ngành 
GTVT đạt danh hiệu 
Anh hùng lao động thời 
kỳ đổi mới đã chứng tỏ 
sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng 
đắn của Đảng ủy, Ban 
lãnh đạo Tổng công ty và 
sức mạnh đoàn kết của 
CBCNV, trong đó, Công 
đoàn Tổng công ty đóng 
vai trò là cầu nối.

     Bế mạc đại hội, thay 
mặt BCH Công đoàn 
Tổng công ty nhiệm kỳ 
2013 - 2018, đồng chí 
Dương Thế Nam, Chủ 
tịch Công đoàn Tổng 
công ty hứa sẽ tiếp tục 
phát huy những thành 
tích đã đạt được, khắc 
phục khó khăn, quyết 
tâm đổi mới nội dung 
và phương pháp hoạt 
động của Công đoàn các 
cấp, quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội lần thứ nhất Công 
đoàn Tổng công ty, xây 
dựng đội ngũ người lao 
động giỏi về chuyên môn, 
năng động, sáng tạo, đáp 
ứng yêu cầu của thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, xây dựng tổ chức 
Công đoàn vững mạnh 
toàn diện, góp phần vào 
sự phát triển bền vững 
của Tổng công ty 

Ra mắt BCH công đoàn VMS-SOUTH nhiệm kỳ 2013-2018.
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                          Những cánh chim

Không mỏi

ĐÃ ĐI QUA KHÁ NHIỀU VÙNG 
SÔNG NƯỚC, BIỂN CẢ, NƠI CÓ 
TRẠM ĐÈN, TRẠM LUỒNG CỦA 

CÁC CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN 
HÀNG HẢI ĐÓNG CHÂN, THẾ 

NHƯNG, CHÚNG TÔI VẪN KHÔNG 
KHỎI NGẠC NHIÊN VÀ KHÂM 

PHỤC Ý CHÍ CÙNG TÀI NĂNG CỦA 
CBCNV CÔNG TY BẢO ĐẢM AN 

TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG NAM BỘ. 
NHƯ NHỮNG CÁNH CHIM KHÔNG 
MỎI, VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, 
THỬ THÁCH, HỌ NGÀY ĐÊM BẢO 
ĐẢM AN TOÀN CHO TÀU THUYỀN 

ĐI LẠI TRÊN CÁC TUYẾN LUỒNG 
TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA.

Hải Ánh      Ngọc Nam
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 Gần đó mà lại cách xa
     Đúng là xét về khoảng 
cách địa lý hay tính theo 
đường chim bay thì các 
trạm an toàn hàng hải 
(ATHH) và trạm hải 
đăng của Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
Đông Nam Bộ so với các 
công ty cùng ngành khác 
khá gần đất liền. Nhưng 
xét về điều kiện thực tế: 
sinh hoạt, đi lại, làm việc 
thì anh em công nhân 
nơi đây vẫn phải chịu rất 
nhiều khó khăn, thiếu 
thốn, cô đơn và cả những 
thử thách, hiểm nguy. 
     Hải đăng Aval chỉ 
cách TP. Vũng Tàu 2,7 
hải lý, tức là gần 5 km. 
Những ngày trời trong, 
nắng đẹp, đứng trên bờ 
kè đường ven biển Hạ 
Long - Trần Phú, TP. 
Vũng Tàu, người ta có 
thể nhìn thấy tháp đèn 
bằng mắt thường. Thế 
nhưng, để ra được hải 
đăng lại không phải là 
chuyện dễ dàng, nhất là 
những ngày gió chướng, 
ngược sóng, biển động 
hay mây mù. Cano từ 
bờ ra tới hải đăng có khi 

mất gần cả tiếng đồng 
hồ dập dềnh, chao đảo. 
Thậm chí, nhiều hôm, 
cano ra tới nơi lại không 
thể cập được vào hải 
đăng vì sóng quá lớn. 
Anh Nguyễn Văn Nghĩa, 
Trạm trưởng Trạm 
ATHH Gành Rái, phụ 
trách quản lý hải đăng 
Aval, tâm sự: “Những 
ngày biển động mạnh, 
gió vần vũ, sóng đánh 
lên cao, liên tiếp đập vào 
các cột trụ của tháp đèn 
khiến những cột trụ to 
bằng cả vòng tay người 
ôm cũng phải rung lắc 
như có động đất. Trong 
kia, Vũng Tàu gần lắm, 
thanh bình lắm nhưng 
ở ngoài này, Aval và các 
anh em gác đèn hoàn 
toàn bị cô lập giữa biển 
khơi sóng dữ”. 
     Trạm ATHH Thiềng 
Liềng và Sông Dừa nằm 
trong khu vực Cần 
Giờ, TP. Hồ Chí Minh. 
Nơi anh em công nhân 
sống xung quanh chỉ có 
biển và rừng ngập mặn. 
Thuộc TP. Hồ Chí Minh 
nhưng phải dậy từ 4 -5 
giờ sáng, qua mấy lần 

Công ty Bảo 
đảm an toàn 
hàng hải Đông 
Nam Bộ, trực 

thuộc Tổng công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
miền Nam, quản lý 8 
tuyến luồng hàng hải với 
377 báo hiệu hàng hải. 
Trong đó, có các tuyến 

luồng trọng điểm quốc 
gia như: Vũng Tàu – Sài 
Gòn (84,5km), Vũng 
Tàu – Thị Vải (51km), 
Soài Rạp – Hiệp Phước 
(71km), …, với mật 
độ giao thông cao, tàu 
thuyền vào ra tấp nập 
thường xuyên. Cứ ngỡ 
rằng, quản lý, vận hành 

các hải đăng gần bờ và 
các tuyến luồng sôi động 
như vậy, cuộc sống của 
anh em công nhân sẽ 
không phải chịu cảnh 
thiếu thốn, vất vả, cô 
đơn giữa mênh mông 
sóng nước, biển trời. Thế 
nhưng, sự thật lại không 
như chúng tôi nghĩ.

Hải đăng Aval.
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đò, mất 7 - 8 tiếng đồng 
hồ lênh đênh sông nước, 
anh em mới có thể vào 
đến TP. Trạm Sông Dừa 
được ví như một hòn đảo 
nhỏ, nằm “gọn lỏn” giữa 
hai tuyến luồng Sông 
Dừa và Vũng Tàu – Sài 
Gòn. Nơi đây không có 
dân, bộ đội hay kiểm lâm 
sống cùng với trạm, cũng 
không có sóng điện thoại 
di động để liên lạc với 
bên ngoài (chỉ có sóng 
bộ đàm VHF để nhận và 
báo cáo tình hình công 
việc với đơn vị). Âm 
thanh nổi bật nhất ở đây 
là tiếng côn trùng. Muỗi 

và ong nhiều đến nỗi trạm 
phải dùng lưới che toàn bộ 
cửa sổ và cửa ra vào. Còn 
ở trạm Thiềng Liềng, mỗi 
lần kiểm tra, bảo trì hay 
sửa chữa báo hiệu là một 
lần anh em phải lặn lội 
vào rừng sâu, đối mặt với 
nguy cơ ong chích, đỉa hút 
máu, rắn rết cắn. 
     Trạm ATHH Mũi Đèn 
Đỏ, nằm ngay giữa ngã 
ba sông Sài Gòn – Đồng 
Nai – Nhà Bè. Lưu lượng 
giao thông lớn. Tàu cao 
tốc, tàu container, cả 
các phương tiện thủy 
nội địa liên tục ra vào. 
Khoảng cách giữa trạm 

với trung tâm quận 7 chỉ 
là một quãng sông ngắn 
nhưng dường như là 2 
thế giới đối lập. Một bên 
là phồn hoa đô thị với 
những tòa nhà cao tầng 
sáng loáng. Còn một 
bên là trạm đang xuống 
cấp, nứt lún vì xói mòn, 
xâm thực. Trước kia, có 
một dải cồn đất nối từ 
bờ ra trạm, xung quanh 
dân vạn chài sinh sống. 
Những năm gần đây, 
nước dâng cao, xóa hẳn 
cồn đất, dân vạn chài 
cũng bỏ đi nơi khác gần 
hết, chỉ còn lại trạm trơ 
trọi giữa ngã ba sông. 

Điện dùng bằng máy 
phát. Nhu yếu phẩm, 
nước ngọt đều phải mua 
từ các ghe đò trên sông. 
Khi triều lên, đám bèo 
và cả những rác thải 
trên sông mặc sức tràn 
vào trạm, khiến anh em 
công nhân phải vất vả 
dọn dẹp, đối phó. Ngay 
gần trung tâm quận 7 
nhưng muốn ra trạm hay 
vào bờ, mọi người phải 
đi qua một khoảng đất 
trống, lách qua những 
lùm cỏ mọc um tùm 
dưới chân cầu Phú Mỹ 
trước khi đến mé sông, 
đón trả ghe.

Tàu Cửu Long thực hiện nhiệm vụ thay thả phao báo hiệu hàng hải.
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Những mặt sông 
không êm đềm
     So với sóng ngoài 
biển, sóng trong sông 
thường êm đềm và yên 
ả hơn. Song công việc 
bảo đảm an toàn trên 
tuyến luồng lại không hề 
đơn giản. Trạm ATHH 
Lý Thôn quản lý 22 báo 
hiệu trên tuyến luồng 
dài 24km, ngay ngã 5 
sông: Vàm Cỏ - Soài Rạp 
– Hiệp Phước – Vàm 
Sát – Kênh nước mặn, 
con đường huyết mạch 
vận chuyển hàng hóa từ 
miền Tây vào TP. Hồ Chí 
Minh. Theo anh Phạm 
Dư Khánh, 
Trạm trưởng 
Trạm Lý 

Thôn, đặc thù của khu 
vực này là dòng nước 
chảy xiết. Các phương 
tiện lại tranh thủ nước 
lên xuôi dòng để chạy 
nhanh, tiết kiệm chi phí 
xăng dầu. Thành ra, khi 
nước xuống hoặc ngược 
nước, họ neo lại. Đến khi 
nước lên xuôi dòng, họ 
đồng loạt chạy như có cả 
một tập đoàn sà lan, ghe 
đò di chuyển trên sông 
nên nguy cơ xảy ra 
tai 

nạn giao thông rất cao. 
Bảo đảm các báo hiệu 
luôn hoạt động tốt, quan 
sát, kịp thời xử lý, ứng 
phó các tình huống va 
chạm, cùng các lực lượng 
chức năng điều tiết giao 
thông là việc làm không 
những yêu cầu tính 
tập trung cao độ, kinh 
nghiệm, chuyên môn 
nghiệp vụ vững vàng mà 
còn đòi hỏi cả sự nhanh 
trí trong xử lý những 
tình huống đột xuất có 
nguy cơ gây tai nạn. 
Không ít lần, khi đang 
bảo trì báo hiệu, anh em 

công nhân đã 
phải nhảy 

ra khỏi 

phao tránh nguy hiểm 
khi các xà lan cứ liều 
lĩnh lao tới, sát thẳng vào 
báo hiệu. 
     Trạm ATHH Long 
Hòa, quản lý 25 báo 
hiệu, với chiều dài 25km 
luồng, lại đối mặt với 
những con sóng cồn nơi 
cửa sông Soài Rạp hướng 
ra biển. Vào mùa gió 
chướng, việc bảo dưỡng, 
sửa chữa báo hiệu của 
anh em công nhân gặp 
nhiều khó khăn. Có khi 
vừa thấy gió êm, anh em 
nhanh chóng cho cano ra 
bảo dưỡng các báo hiệu 
nhưng chỉ trong chốc 
lát, gió nổi lên dữ dội, 
sóng đánh dồn dập, nước 
chảy xiết, cano buộc phải 
quay về, không cập được 
vào phao. Có những lúc 
tưởng như may mắn hơn, 
anh em đã bước được lên 
phao, chuẩn bị bảo dưỡng 
thì bất ngờ sóng mạnh 
lên, trùm quá đầu, phao 
nghiêng ngả, xoay tít, 
khiến anh em đã quen với 
sóng gió cũng nhiều phen 
không chịu đựng nổi, nôn 
thốc nôn tháo.
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Và những thành tích 
đáng nể
     Dưới sự quan tâm, 
chỉ đạo sát sao của Ban 
giám đốc cùng những 
nỗ lực vượt khó của tập 
thể CBCNV, Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
Đông Nam Bộ đã hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ và đạt được nhiều 
thành tích đáng nể, góp 
phần quan trọng vào việc 
điều tiết bảo đảm an toàn 
giao thông hàng hải và 
ứng phó với các sự cố xảy 
ra trên tuyến luồng. 
     Những người dân sống 
tại ấp Thiềng Liềng và 
xã Tam Thôn Hiệp đến 
nay vẫn còn nhớ những 
hành động ứng cứu kịp 
thời, chính xác, đầy tinh 
thần trách nhiệm của 
anh em công nhân trạm 
ATHH Liềng Thiềng, 
Sông Dừa và Tam Thôn 
Hiệp khi xảy ra các sự cố 
va đụng, chìm tàu. Với 
ưu thế đóng quân ngay 
mép sông, thông thuộc 
địa hình, thực hiện tốt 
công tác kiểm tra, giám 
sát, bảo trì, bảo dưỡng 
báo hiệu, gắn bó mật 
thiết với chính quyền và 

người dân địa phương, 
anh em công nhân là 
những người nhận được 
thông tin tình hình trên 
tuyến luồng nhanh nhất, 
cũng là những người có 
mặt sớm nhất tại hiện 
trường. Ngày 26/11/2009, 
ngay khi xảy ra sự cố va 
đụng giữa tàu Long Phú 
01 và sà lan HD 1347 tại 
khu vực tiêu 12 luồng 
Sông Dừa, anh em công 
nhân trạm Sông Dừa và 
Tam Thôn Hiệp đã lập 
tức ra hiện trường, đồng 
thời thông báo với các 
lực lượng chức năng, cứu 
được toàn bộ 12 thủy 
thủ của tàu Long Phú 
01. Ngày 23/9/2011, vào 
khoảng 5 giờ sáng, tàu 
MEDBAYKAL đã va 
chạm với sà lan LA05130 
khiến sà lan bị chìm. Anh 
em trạm Thiềng Liềng 
nhanh chóng phối hợp 
với Cảng vụ hàng hải TP. 
Hồ Chí Minh cùng các 
cơ quan chức năng, tổ 
chức tìm kiếm cứu nạn, 
cứu sống được 2 thuyền 
viên; đồng thời, áp dụng 
các biện pháp bảo đảm an 
toàn giao thông hàng hải 
tại khu vực xảy ra sự cố.

     Một sự kiện khác xảy 
ra vào ngày 10/4/2012, 
được các phương tiện 
thông tin đại chúng liên 
tục đăng tải, đó là vụ 
tàu Trường Hải Star và 
tàu Krairatch Dignity 
(Thái Lan) va đụng trên 
luồng Vũng Tàu – Thị 
Vải, khiến tàu Trường 
Hải Star cùng toàn bộ 
container hàng bị chìm 
dưới biển. Công ty Bảo 
đảm an toàn hàng hải 
Đông Nam Bộ cũng là 
một trong những đơn vị 
có mặt sớm nhất tại hiện 
trường, kịp thời tổ chức 
phương án điều tiết giao 
thông, đảm bảo công 
tác hỗ trợ trục vớt, đồng 
thời hướng dẫn các tàu 
thuyền đi lại an toàn qua 
khu vực xảy ra sự cố.
     Thương hiệu của Công 
ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải Đông Nam Bộ còn 
được khẳng định trong 
công tác điều tiết bảo 
đảm an toàn giao thông 
hàng hải tại các dự án, 
công trình xây dựng 
trọng điểm quốc gia như: 
công trình xây dựng cầu 
Rạch Miễu (tỉnh Tiền 
Giang), công trình xây 

dựng cầu Thủ Thiêm, 
cầu Phú Mỹ, hầm dìm 
Thủ Thiêm, sửa chữa cầu 
Sài Gòn và xây dựng cầu 
Sài Gòn II… Anh Phạm 
Văn Nước, Trạm trưởng 
Trạm ATHH Mũi Đèn 
Đỏ kiêm Trạm trưởng 
Trạm điều tiết bảo đảm 
ATGT thủy phục vụ thi 
công công trình, cho biết: 
“Việc điều tiết giao thông 
tại các công trình này 
cực kỳ phức tạp, đặc biệt 
là công trình thế kỷ hầm 
dìm Thủ Thiêm. Để đảm 
bảo tàu thuyền qua lại 
an toàn trong khu vực, 
Ban lãnh đạo Công ty đã 
triệu tập những anh em 
có kinh nghiệm nhất, 
am hiểu tuyến luồng 
nhất tham gia thực hiện 
nhiệm vụ. Mọi người 
đều phải tập trung cao 
độ 24/24 giờ, quan sát 
mọi di chuyển, thay đổi 
trên sông và tiến độ 
thi công, vận chuyển 
nguyên vật liệu của 
công trình để đưa ra các 
phương án điều tiết lưu 
thông chính xác và hiệu 
quả nhất, không để xảy 
ra bất kỳ sự cố nào trong 
quá trình thi công”. 

Ông Trần Đại Nghĩa - GĐ 
Công ty BĐATHH Đông 

Nam Bộ (người mặc áo phao) 
cùng các lãnh đạo Cơ quan, 
Ban, Nghành trên cano chỉ 

huy điều tiết, lai dắt các đốt 
hầm dìm Thủ Thiêm .
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     Bản lĩnh nghề nghiệp và khả 
năng sáng tạo của CBCNV 
Công ty cũng khiến nhiều đối 
tác nước ngoài hài lòng, đặc biệt 
là đơn vị tư vấn giám sát Nhật 
Bản (liên doanh JPC) của dự 
án phát triển cảng Quốc tế Cái 
Mép – Thị Vải (vốn ODA từ 
chính phủ Nhật Bản). JPC đặt 
ra nhiều yêu cầu khắt khe về độ 
chính xác (sai số trong thiết lập 
phao báo hiệu chỉ được phép 
trong vòng 2m trong điều kiện 
dưới nước sâu khoảng 14m so 
với mực nước 0 hải đồ) cùng 
với áp lực lớn về thời gian hoàn 
thành gói thầu số 6: “Cung cấp 
và lắp đặt hệ thống phao tiêu báo 
hiệu luồng Cái Mép – Thị Vải”. 
Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc 
Công ty, người chỉ đạo thi công 
hạng mục thiết lập báo hiệu 
của gói thầu, nhớ lại: “Cùng 
với sự hỗ trợ của Tổng công 
ty, chúng tôi đã huy động mọi 
nguồn lực trí tuệ, sức sáng tạo 
và kinh nghiệm thực tiễn để đưa 
ra phương án thi công nhanh 
và chính xác nhất. Trong vòng 
chưa đầy nửa tháng (từ 3/1 đến 
16/1/2011), đơn vị đã thiết lập hệ 
thống 43 phao mới, điều chỉnh 
lại 2 phao và thu hồi 35 phao 
cũ, hoàn tất gói thầu vượt mức 
tiến độ yêu cầu thi công trước 
ánh mắt thán phục và những lời 
trầm trồ khen ngợi của chủ đầu 
tư (BQLDA PMU 85) và tư vấn 
giám sát JPC của Nhật Bản”.  
     Thật giản dị, bằng chính 
những việc làm của mình, 
CBCNV Công ty Bảo đảm an 
toàn hàng hải Đông Nam Bộ 
đã để lại trong lòng chúng tôi 
và những người đi biển một ấn 
tượng đẹp về những con người 
quả cảm, yêu nghề, hết lòng 
vì sự bình yên của các tuyến 
luồng. Với những cánh chim 
không mỏi ấy, các tàu thuyền 
ngày thêm vững tin vào những 
chuyến hành hải an toàn  

Hải đăng Vũng Tàu.
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Hành hải an toàn trong

Sương mù

ThS. Nguyễn Thanh Điệp

VÙNG BIỂN NƯỚC TA CÓ SỰ CHÊNH LỆCH NHIỆT 
ĐỘ LỚN GIỮA PHÍA NAM VÀ PHÍA BẮC BIỂN ĐÔNG, 
VÀO THỜI GIAN THÍCH HỢP KHI CÓ SỰ DI CHUYỂN 

CỦA KHỐI KHÔNG KHÍ NÓNG ẨM TỪ VÙNG BIỂN 
PHÍA NAM ĐẾN VÙNG BIỂN LẠNH PHÍA BẮC SẼ TẠO 

NÊN SƯƠNG MÙ BÌNH LƯU. KHI XUẤT HIỆN LOẠI 
SƯƠNG MÙ NÀY THÌ CƯỜNG ĐỘ THƯỜNG DÀY 

ĐẶC, THỜI GIAN TỒN TẠI LÂU, LÀM GIẢM TẦM 
NHÌN GÂY ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

CỦA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN.

Trong thời gian 
qua, nhiều 
vụ tai nạn 
đường thủy 

xảy ra do sương mù dày 
đặc. Trong điều kiện 
tầm nhìn hạn chế, nếu 
lơ là mất cảnh giác khi 
điều khiển tàu thuyền 
sẽ không tránh khỏi 
những tai nạn đáng tiếc 
xảy ra. Chính vì vậy, khi 

hành trình trên biển 
trong tầm nhìn hạn 
chế, người điều khiển 
tàu cần phải nắm chắc 
những vấn đề sau đây:
     Thứ nhất, trước khi 
tàu đi vào vùng biển có 
sương mù, người điều 
khiển tàu cần quan sát 
và ghi nhận tình hình 
xung quanh, tận dụng 
mọi điều kiện để có thể 
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xác định được một vị 
trí chính xác làm căn cứ 
cho việc tính toán đường 
đi; cần khởi động sẵn 
radar để tránh va một 
cách có hiệu quả. Tàu 
thuyền cố gắng tránh xa 
các chướng ngại vật nguy 
hiểm, tránh đi qua các 
khu vực có mật độ tàu 
thuyền đông đúc. 
     Thứ hai, cần duy trì 
giữ thông tin liên lạc 
trên sóng vô tuyến với 
các tàu trong khu vực, 
phát tín hiệu âm thanh, 
ánh sáng theo Quy tắc 
quốc tế 1972 về phòng 
ngừa va chạm trên biển 
khi đi trong tầm nhìn 
hạn chế. Khi nghe thấy 
tiếng còi của tàu khác 
đến từ phía trước chính 
ngang thì phải lập tức 
dừng máy, tiếp tục nghe 
ngóng, phân tích và phán 
đoán tình hình hoặc liên 
hệ trên sóng vô tuyến. 
Không được bẻ lái đổi 
hướng đi hoặc phát tín 
hiệu đổi hướng khi chưa 
nhìn thấy tàu kia. Khi 
nghi ngờ có chướng ngại 
vật nguy hiểm, nếu điều 
kiện cho phép, tốt nhất 
là dừng máy, thả neo chờ 

đến khi có vị trí xác định 
chính xác mới chạy tiếp. 
Cần hành động sớm và 
dứt khoát, đổi hướng 
hoặc thay đổi tốc độ 
phải đủ lớn để tàu khác 
dễ nhận biết.
     Thứ ba, đối với các 
loại thiết bị hàng hải như 
la bàn, thiết bị vô tuyến 
hàng hải cần thường 
xuyên kiểm tra độ chính 
xác và tin cậy; người điều 
khiển tàu cần tận dụng 
tối đa chức năng các máy 
móc, phương tiện hàng 
hải, nhất là chức năng hỗ 
trợ đi trong sương mù. 
Đặc biệt là phải sử dụng 
triệt để các chức năng 
của radar để hành trình 
trong sương mù như: khi 
đi trong khu vực có mật 
độ tàu thuyền cao nên 
đặt vùng cảnh giới cho 
radar; còn ở vùng mật độ 
tàu thuyền thấp nên đặt 
radar ở chế độ phát sóng 
luân phiên (thời gian phát 
sóng và thời gian nghỉ). 
     Thứ tư, tàu thuyền nên 
giữ tốc độ an toàn. Khi 
chạy với tốc độ an toàn 
nên chuẩn bị máy, sẵn 
sàng lùi hết máy, khi chạy 
gần bờ hoặc trong luồng 

hẹp nên sẵn sàng neo, 
thậm chí cần phải thả neo 
lửng với độ dài xích neo 
lớn hơn mớn nước của tàu 
vài mét. Tuyệt đối không 
được chủ quan, hoặc quá 
tin tưởng vào thiết bị 
radar, hay vì lợi ích trước 
mắt của việc khai thác tàu 
mà không áp dụng tốc 
độ an toàn. Có thể xem 
tốc độ an toàn là tốc độ 
của phương tiện, nếu đột 
nhiên nhìn thấy một tàu 
lạ, thì với tốc độ đó tàu có 
thể dừng máy hoặc lùi hết 
máy để bảo đảm an toàn. 
Hầu hết các sự số phát 
sinh trong sương mù đều 
do tốc độ của phương tiện 
quá cao gây nên. 
     Thứ năm, tàu thuyền 
khi hành trình trên biển 
trong điều kiện sương 
mù phải luôn luôn duy trì 
việc cảnh giới. Tùy theo 
mật độ sương mù mà 
bố trí tăng cường người 
cảnh giới ở phía mũi, 
trong buồng lái. Người 
cảnh giới thực hiện đúng 
chức trách theo bảng bố 
trí đi trong sương mù. 
Trên tàu cần giữ yên 
lặng, trừ máy chính phải 
hoạt động, còn thì cho 

dừng tất cả các công việc 
gây nên tiếng động để 
không ảnh hưởng đến 
việc nghe tín hiệu sương 
mù từ tàu khác.
     Cuối cùng, người điều 
khiển tàu nên thường 
xuyên lắng nghe các 
bản tin cảnh báo thời 
tiết biển, các thông báo, 
cảnh báo về sương mù 
của Hệ thống đài Thông 
tin duyên hải Việt Nam 
hay cơ quan Bảo đảm 
an toàn hàng hải. Ngoài 
ra, có thể dựa vào kinh 
nghiệm phán đoán về 
thời gian, địa điểm 
những vùng biển có thể 
xuất hiện sương mù như: 
ở nước ta sương mù bình 
lưu thường hình thành 
ở vùng biển phía Bắc 
vào 2 thời kỳ, từ tháng 
12 đến tháng 1 năm sau 
và từ tháng 3 đến tháng 
4 khi mặt biển đang 
lạnh, kết hợp với gió 
Đông Nam mang không 
khí nóng, ẩm từ phía 
Nam thổi lên. Với lượng 
ẩm dồi dào sẵn có trên 
biển kết hợp với nhiệt 
độ lạnh giảm xuống 
dưới điểm sương hình 
thành nên sương mù 
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I. Giới thiệu
     Lịch sử ngành Hàng hải ghi nhận, nguồn gốc của ngọn 
hải đăng xuất phát từ Hy Lạp. Vào thời sơ khai, khi tàu 
thuyền ra khơi, mỗi lần quay trở lại bờ, người đi biển 
thường dặn người thân đốt lửa để làm tín hiệu cho họ 
biết và định hướng vào bờ an toàn. Qua bao thời kỳ phát 
triển, ngọn hải đăng dần dà cũng hình thành và trở nên 
hiện đại hơn: ban đầu là các tín hiệu lửa bằng củi, rồi dầu 
hỏa, gas và sau này là điện năng.
     Một trạm hải đăng ngày nay không chỉ có mỗi ngọn 
đèn để báo hiệu, định hướng mà còn được trang bị các 
thiết bị điện tử hiện đại như AIS, Racon, Beacon để thu/
phát tín hiệu giao tiếp với các tàu thuyền hoạt động trong 
khu vực phục vụ cho việc quản lý; các hải đăng được 
trang bị hệ thống thông tin liên lạc UHF/VHF, PTSN, 
ADSL, ... và được cung cấp bởi nhiều nguồn năng lượng: 
điện lưới, máy phát điện, solar để đảm bảo hải đăng có 
thể vận hành 24/24.

Hải đăng tự động
Giải pháp quản lý, vận hành hải đăng an toàn, hiệu quả

Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh

Hải đăng Bishop Rock 
(Anh) vận hành tự động 

từ năm 1991, và đến 
21/12/1992 thì hoàn 

toàn giám sát và điều 
khiển từ xa, không cần 

có người trông coi.

Hình 1: Hải đăng thời sơ khai. 

VMS -  outh
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Hình 2: Mô hình hải đăng hiện đại ngày nay.

     Để đảm bảo hải đăng có thể hoạt động liên tục 24/24, vai 
trò của những người quản lý hải đăng (lighthouse keeper) là 
vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, khi hải đăng 
còn thô sơ và chưa được trang bị thiết bị hiện đại. Hàng ngày, 
những người quản lý hải đăng phải kiểm tra tình trạng hoạt 
động của các thiết bị (đèn, nguồn cung cấp, các thiết bị phụ 
trợ) để đảm bảo hải đăng sẵn sàng hoạt động, cũng như 
khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy ra. Thoạt trông công việc 
có vẻ nhẹ nhàng và đơn giản, tuy nhiên, vào những mùa 
mưa bão thì đây là công việc rất khó khăn, đôi khi còn nguy 
hiểm đến tính mạng, vì phần lớn các ngọn hải đăng thường 
đặt ở xa khu vực dân cư, ở những nơi hẻo lánh, và một số 
trường hợp còn nằm ở giữa biển khơi.
     Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, nhiều công 
nghệ mới từng bước được ứng dụng cho các trạm hải đăng 
nhằm hỗ trợ con người vận hành hải đăng theo hướng hiện 
đại, an toàn, liên tục và đáp ứng thời gian thực. Những hải 
đăng được triển khai ứng dụng giải pháp này có thể tự vận 
hành khi cần thiết mà không cần có người quản lý túc trực 
thường xuyên tại trạm. Nhưng mọi hoạt động của hải đăng 
vẫn có thể được giám sát, điều khiển từ xa từ trạm trung 
tâm, những hải đăng như vậy được gọi là hải đăng tự động 
(automated lighthouse). Phần lớn các nước có ngành hàng 
hải phát triển đều ứng dụng các công nghệ hiện đại để vận 
hành và quản lý các trạm hải đăng theo phương thức này. 
Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore bắt đầu chương trình 
nghiên cứu và triển khai ứng dụng tự động hóa cho hải đăng 
vào những năm 80, vận hành hải đăng tự động vào những 
năm 90. Tại Châu Âu, tổ chức Trinitry House triển khai vận 
hành hơn 90 hải đăng tự động trong khu vực vương quốc 
Anh từ thập niên 90.

II. Mô hình Hải đăng tự động (Automated 
Lighthouse Model)
     Mô hình cơ bản của một hệ thống hải đăng tự động, 
có khả năng tự vận hành, được giám sát và điều khiển 
từ xa như sau:

Hình 3: Mô hình hải đăng tự động.

     Mô hình hệ thống ở hình 3 cho thấy, về cơ bản, hệ 
thống giám sát và điều khiển hải đăng từ xa hoạt động 
tương tự hệ thống SCADA (Supervisory Control And 
Data Acquisition: Hệ thống điều khiển giám sát và thu 
thập dữ liệu), bao gồm nhiều phần cứng có những chức 
năng riêng biệt được kết nối thành một hệ thống thu 
thập dữ liệu gởi về máy tính trung tâm để phần mềm 
tiến hành phân tích, quản lý và điều khiển.
1. Cấu trúc phần cứng của hải đăng gồm có hai 
phần chính:
    • MTU (Master Terminal Unit): thiết bị đầu cuối 
trung tâm, đặt tại trung tâm điều khiển. Với hệ 
thống này, MTU là một Server (máy chủ) và một 
Master Device (một dạng controller) kết nối với máy 
chủ, có chức năng thu nhận dữ liệu, trong đó:

Hình 4: Mô hình MTU.

     Server (máy chủ): có vai trò thu thập dữ liệu (thông 
qua Master Device), giám sát và điều khiển hoạt động 
của toàn bộ hệ thống. Máy chủ giao tiếp với hệ thống 
điều khiển thông qua tập lệnh (command control). Tất 
cả dữ liệu của hệ thống được lưu trữ tập trung tại server.
Máy chủ có thể được chia thành các phần sau:
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      - Application server: xử lý nghiệp vụ của hệ thống.
   - Web server/User software: xử lý các giao tiếp 
giữa người dùng và hệ thống giám sát.
     - Database server: lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
Thông thường, người quản lý không thao tác trực 
tiếp lên server mà sử dụng máy trạm được phân 
quyền truy cập server để thực hiện chức năng giám 
sát, điều khiển hệ thống.
     Một server đặt tại trung tâm có khả năng giám 
sát, điều khiển đồng thời nhiều trạm hải đăng. Tùy 
thuộc vào qui mô mà xây dựng server phù hợp.
     Master device: thường là một dạng controller, có 
khả năng thu thập dữ liệu từ thiết bị đầu cuối từ 
xa thông qua các hình thức SMS/GPRS/ADSL/3G/
GGSN, được kết nối với server để truyền dữ liệu 
nhận được cho server.
    • RTU (Remote Terminal Unit): thiết bị đầu cuối 
từ xa, đặt tại trạm hải đăng để thu thập dữ liệu tại 
trạm và gởi về MTU, đồng thời nhận lệnh từ MTU 
và điều khiển các thiết bị tại trạm. Số lượng và 
chủng loại RTU tùy thuộc mức độ cần giám sát và 
điều khiển tại trạm hải đăng, do đó có thể có nhiều 
hơn một RTU được sử dụng.

Hình 5: Mô hình RTU.

     Tại trạm hải đăng sẽ đặt một thiết bị gọi là Light-
house Monitoring System (Hệ thống giám sát hải 
đăng, gọi tắt là LMS), thiết bị này dùng để giám 
sát và điều khiển các thiết bị đặt tại trạm. LMS cho 
phép kết hợp nhiều hơn một RTU.
    LMS là hệ thống thiết bị dựa trên phần cứng điều 
khiển lập trình được (PLC: Programable Logic Con-
troller), theo chuẩn công nghiệp của các hãng sản 

xuất nổi tiếng trong lĩnh vực tự động hóa như Sie-
mens, Omron, Mitsubishi … chuyên dùng để giám 
sát và điều khiển tự động trong lĩnh vực tự động 
hóa. Tại hải đăng, LMS có vai trò như một máy 
chủ (Master), bao gồm nhiều bộ RTU kết nối với 
các module quản lý thiết bị (Client), làm nhiệm vụ 
thu thập dữ liệu và gởi về trung tâm. Dữ liệu thu 
thập bao gồm các thông số hoạt động của hải đăng, 
thông số về môi trường, tín hiệu cảnh báo … của 
toàn trạm. Mỗi RTU được cài sẵn các tập lệnh điều 
khiển thiết bị, muốn điều khiển hay cài đặt thông số 
cho một thiết bị nào đó trong trạm, server chỉ cần 
gởi cú pháp lệnh đến RTU, RTU sẽ cài đặt thông số 
cho thiết bị của trạm.

Hình 6: Mô hình trạm hải đăng sử dụng nhiều hơn một RTU.

     Bên cạnh chế độ hoạt động tự động, LMS cho phép 
thực hiện điều khiển nhân công (manual) tại hải đăng.

Hình 7: Mô hình LMS.
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2. Cấu trúc phần mềm gồm có các chức năng sau:

Hình 8: Cấu trúc phần mềm của hải đăng tự động.

Với cấu trúc này, hệ thống đảm bảo:
• Thông tin giám sát được gởi từ trạm lên Trung 
tâm quản lý thông qua hệ thống hạ tầng có sẵn GPRS/
SMS/CMDA/ADSL/3G, đảm bảo thời gian thực.
• Có khả năng tập trung tất cả các nhu cầu giám 
sát, điều khiển vào cùng một giao diện phần mềm quản 
lý và tập trung tại Trung tâm quản lý.
• Hỗ trợ cả 3 chế độ điều khiển: điều khiển trực 
tiếp (tại hải đăng), điều khiển tự động (hệ thống tự vận 
hành), điều khiển từ xa (từ Trung tâm quản lý)

• Tính mở và độ linh hoạt để thích ứng được với 
các đặc thù khác nhau của từng trạm.
• Lưu được thông tin nhật ký, dữ liệu thông tin từ 
các trạm vào cơ sở dữ liệu quản lý tại Trung tâm.
• Tính chính xác và bảo mật thông tin. 
• Khả năng tự vận hành, được giám sát và điều 
khiển từ xa.
Với cấu trúc phần cứng và phần mềm như vậy, hải đăng 
tự động có khả năng tự vận hành, cho phép giám sát và 
điều khiển từ xa, những tính năng cụ thể như sau:
• Giám sát tức thời các cảnh báo về nguồn điện: 
điện lưới, điện tải, nguồn 3 pha, Accu, Solar.
• Giám sát trạng thái hoạt động của các thiệt bị phụ 
trợ: máy nổ, ATS (Automatic Transfer Switch), điều hòa.
• Giám sát trạng thái hoạt động của đèn chính, 
đèn phụ.
• Giám sát trạng thái hoạt động của các thiết bị 
báo hiệu khác: racon, beacon, AIS.
• Giám sát tức thời các cảnh báo cháy nổ: khói, 
cháy, nhiệt độ tăng đột ngột.
• Giám sát tức thời các cảnh báo môi trường: 
nhiệt độ, độ ẩm, mực nước thủy triều.
• Giám sát hình ảnh qua hệ thống camera, và 
điều khiển camera tự động ghi hình khi có sự kiện.
• Điều khiển tự động các hệ thống phụ trợ: máy 
nổ, ATS, điều hòa.
• Điều khiển đóng/mở cửa trạm.
• Điều khiển hệ thống chiếu sáng.
• Cảnh báo âm thanh khi có sự cố.

     Và với khả năng tự vận hành, được giám sát và điều 
khiển từ xa, hải đăng tự động rất phù hợp để vận hành 
trong điều kiện thời tiết, địa lý không thuận lợi (mùa 
mưa bão, các hải đăng nằm giữa biển khơi). Đây cũng là 
xu hướng chung của thế giới trong việc ứng dụng công 
nghệ tiên tiến vào quản lý và vận hành hải đăng, nhằm 
nâng cao hiệu quả, tính an toàn cho tàu thuyền và cho 
cả người quản lý hải đăng 
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Thảo Nguyên      Mochi Craft Yachts MỘT KHÔNG GIAN RỘNG THOÁNG, CÁCH BÀI 
TRÍ MỚI MẺ, KHÔNG GIAN RIÊNG TƯ – TẤT CẢ 
BIẾN DOLPHIN 74’ CRUISER THÀNH HÌNH MẪU 
CỦA SỰ XUẤT SẮC VÀ TINH TẾ.

cruiser

n h ữ n g  g a m  m à u  c ổ  đ i ể n
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Vào dịp cuối 
xuân, Mochi 
Craft sẽ trình 
làng loại tàu 

đô đốc mới, Dolphin 74’ 
Cruiser. Đây là con tàu sẽ 
đáp ứng đầy đủ những yêu 
cầu của khách hàng khó 
tính, những người đang đi 
tìm một chiếc du thuyền 
trang nhã, tiện ích có khả 
năng đi biển xuất sắc.

     Bốn chức năng khác biệt 
tạo nên tính độc nhất của 
Dolphin 74’ Cruiser:
     • Khái niệm mới về sàn 
f lybridge: khu vực này 
được mở rộng để bao hàm 
toàn bộ buồng hoa tiêu 
và tạo ra những khoảng 
không rộng thoáng, trong 
sự kết hợp hài hòa với 
những đường nét tao nhã 
về kiểu dáng bên ngoài.

     • Chiếc cầu chính là nơi 
phân chia hai khu vực riêng 
lẻ: phòng khách và phòng ăn.
     • Một phòng bếp rộng 
rãi, nơi thủy thủ thường lui 
tới, được bố trí tách biệt hẳn 
nhằm tạo ra cảm giác thoải 
mái và riêng tư tối đa cho 
khách trên tàu.
     • Kiểu thiết kế tao nhã, tinh 
vi, kết hợp giữa phong cách thiết 
kế truyền thống và hiện đại.
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   Quá trính cộng tác của 
kiến trúc sư Brunello 
Acampora, Norberto 
Ferretti cùng với trung 
tâm thiết kế và nghiên 
cứu hàng hải của Ferretti 
Group đã cho ra đời con 
tàu Dolphin 74’ Cruiser 
mang đậm phong cách 
Ý. Một con tàu sở hữu sự 
kết hợp hài hòa giữa kiểu 
dáng tao nhã và phong 
cách thiết kế nội thất điển 
hình mà yếu tố nổi bật 
chính là vật liệu gỗ tếch với 
gam màu vàng dịu. Tất cả 
6 gam màu mà  Dolphin 
74’ Cruiser được khoác 
vào mình cũng là yếu tố 

tạo nên tính độc nhất của 
nó. Trong đó, màu xanh 
da trời, gam màu cổ điển 
nhất của thế giới, đã được 
lựa chọn để thể hiện mô 
hình mới này. Vào những 
năm 1930, màu xanh da 
trời trên những con thuyền 
Lobster – loại thuyền 
được phát triển ở Maine 
là biểu tượng của thiết 
kế du thuyền. Việc kết 
hợp màu xanh da trời với 
những gam màu khác trên 
Dolphin 74’ Cruiser khẳng 
định rằng lịch sử và sự 
cách tân hòa trộn vào nhau 
trong một phong cách thiết 
kế tinh tế 
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những con người chăm sóc  Mùa xuân

 Ngọc OanhTRỒNG HOA, CÂY KIỂNG LÀ NGHỀ TRUYỀN 
THỐNG CÓ TỪ HƠN 100 NĂM NAY Ở SA ĐÉC 

(ĐỒNG THÁP). SỰ TÀI HOA TRONG ĐÔI TAY, ĐÔI 
MẮT CỦA NHỮNG NGHỆ NHÂN NƠI ĐÂY KẾT 

HỢP VỚI THỜI TIẾT, KHÍ HẬU THÍCH HỢP KHIẾN 
TRĂM HOA CÀNG THÊM THẮM SẮC.
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 Ngọc Nam (TH)

CÁC DÂN TỘC CHÂU Á VỐN NỔI 
TIẾNG VỚI NỀN VĂN HÓA ĐẶC SẮC VÀ 
PHONG PHÚ. SỰ ĐA DẠNG VĂN HÓA 
ĐÓ PHẢN ÁNH TRONG NHỮNG BỘ 
QUỐC PHỤC CỦA MỖI QUỐC GIA.

         nétduy ên
trang phục truyền thống Á châu
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Áo dài - Việt Nam     
   Khác với kimono của 
Nhật Bản hay hanbok 
của Hàn Quốc, chiếc áo 
dài Việt Nam vừa truyền 
thống lại cũng vừa hiện 
đại. Chiếc áo dài dường 
như có cách riêng để 
tôn vinh mọi thân hình 
phái nữ. Phần trên ôm 
sát thân nhưng hai vạt 
buông thật mềm mại trên 
đôi ống quần rộng. Hai 
tà xẻ chỉ trên vòng eo 
một chút khiến cho cử 
chỉ người mặc thật thoải 
mái, lại tạo dáng thướt 
tha, tôn vẻ nữ tính, vừa 
kín đáo vừa gợi cảm. 
     Hình ảnh người con 
gái Việt Nam với chiếc áo 
dài truyền thống đã để lại 
nhiều dấu ấn trong trong 
thơ ca, nhạc họa. Áo dài 
đã trở thành biểu tượng 
của vẻ đẹp con người và 
tâm hồn Việt Nam, để 
“dù ở đâu, Paris, Luân 
Đôn hay ở những miền 
xa, thoáng thấy áo dài 
bay trên đường phố, sẽ 
thấy tâm hồn quê hương 
ở đó”. (Một thoáng quê 
hương – Từ Huy).
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Sườn xám - Trung Quốc    
     Sườn xám ôm sát thân, 
tôn lên đường cong tự nhiên 
vốn có của cơ thể, để lộ kín 
đáo thân hình uyển chuyển, 
đôi vai tròn và vòng eo thon 
nhỏ của phụ nữ. Cách thể 
hiện này phù hợp với cách 
biểu đạt ý nhị và nhã nhặn 
của phụ nữ Phương Đông về 
vẻ đẹp hình thể.
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Hanbok - Hàn Quốc     
     Phần trên của Hanbok 
được gọi là Jeogori như 
một chiếc áo với ống tay 
dài. Phần này có thể may 
liền với váy hoặc may rời. 
Hanbok của nam tay dài 
hơn của nữ, thường dài 
tới ngang hông. Phần váy 
trong hanbok gọi là Chi-
ma. Nam giới mặc quần 
ống rộng gọi là Paji. Thiết 
kế Hanbok truyền thống 
dành cho nữ thường rộng 
thùng thình, tay áo rộng, 
vạt váy quết đất… để hạn 
chế việc phô trương vóc 
dáng của phụ nữ Hàn.
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Kimono - Nhật Bản
     Kimono được thiết 
kế dạng chữ T với các 
đường cắt thẳng tạo ra 
cổ áo trễ nải đầy quyến 
rũ và những ống tay 
áo dài rộng thướt tha. 
Kimono cũng là trang 
phục truyền thống của 
nam giới trong những 
dịp đặc biệt. Kimono 
rất khó mặc, đặc biệt là 
khâu thắt lưng, người 
mặc luôn cần một người 

hỗ trợ để chỉnh lại sống 
áo và thắt lưng cho 
mình. Ngày nay, giới trẻ 
Nhật có nhiều người 
không biết cách mặc ki-
mono theo đúng những 
bước truyền thống vì 
quá phức tạp, họ thường 
nhờ bà và mẹ mặc giúp 
trong những dịp quan 
trọng. Vì vậy, những lớp 
dạy cách mặc kimono 
truyền thống bắt đầu 
được mở ra.
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Kebayan - Indonesia     
     Kebaya là từ mượn, 
gốc Ả rập, nghĩa là quần 
áo. Kebaya ban đầu 
được người Bồ Đào Nha 
đưa vào Indo và sau đó 
trở thành quốc phục với 
cổ áo mở, ống tay dài, 
chiết eo lưng.
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Salwar Kameez
& Sari - Ấn Độ    
     Salwar Kameez và 
Sari là quần áo truyền 
thống cho phụ nữ Ấn Độ. 
Salwar Kameez gồm một 
chiếc áo dài gọi là Kha-
meez và một chiếc quần 
rộng gọi là Salwar.
     Sari là một miếng vải 
dài gần 6m được quấn 
quanh thân người để tạo 
thành một chiếc váy và 
cuối cùng được vắt qua 
vai. Sari thường được 
mặc với một lớp áo lót 
bên trong gọi là choli  

THỜI TRANG BIỂN
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khổng lồ
Truyền thuyết                               Rắn biển

Diên San
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THÁNG 7/1897, TÀU CHIẾN PHÁP AVALANCHE ĐÃ ĐỤNG ĐỘ 
QUÁI VẬT BIỂN ĐƯỢC GỌI LÀ “RẮN BIỂN KHỔNG LỒ” ĐẾN 3 
LẦN TRONG VỊNH ALONG. ĐẠI BÁC ĐƯỢC NÃ RẦN NHƯNG 

KHÔNG CHẠM ĐƯỢC NÓ. TRƯỚC AVALANCHE, NHỮNG 
CON TÀU KHÁC CŨNG ĐÃ GẶP “RẮN BIỂN KHỔNG LỒ”. KỂ 
TỪ ĐÓ, “RẮN BIỂN” TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC BÍ ẨN 

LỚN NHẤT CỦA ĐỘNG VẬT HỌC...

Thực tế và 
truyền thuyết 
     Tàu hộ tống Anh 
Daedalus thực hiện 
hải trình từ Antil-
les đến Cap. Ngày 
6/8/1848, lúc 16 giờ, 
trong miền Nam 
Đại Tây Dương giữa 
đảo Saint-Hélène và 
Cap của BonneEs-
pérance (còn gọi là 
Mũi Giông Tố, nằm 
ở phía Nam châu 
Phi), dưới làn gió 
mát Tây Bắc và bầu 
trời quang tạnh, 
viên sĩ quan Sarto-
ris chợt thấy rõ một 
vật đáng ngờ trong 
lớp bọt sóng ồ ạt. Sartoris tức thì cảnh báo với chỉ huy 
M’Quhae trên cầu tàu. Con vật nổi lên mặt biển được 
nhìn thấy có dáng dấp như rắn biển khổng lồ. Đầu 
quái vật nhô cao trên mặt nước 2 mét. Một phần thân 
của nó thấy rõ dài trên 15 mét. 
     Quái vật bơi dọc theo con tàu, giữ một khoảng 
cách. Khi thì nó xuất hiện dưới vỏ tàu, lúc bên mạn 
trái, lúc lại bên mạn phải tàu. Cả thủy thủ đoàn đều 

chăm chú quan 
sát hành động của 
quái vật trong 
khoảng 20 phút. 
Có một điều lạ 
lùng là vào 10 năm 
sau, cũng tại vị trí 
này, chỉ huy tàu 
Carnatic là Shuck-
ling cũng chứng 
kiến cảnh tượng 
tương tự. Đầu tiên, 
ông tin rằng đó là 
một thanh gỗ dài, 
phần sót lại của 
cột buồm. Nhưng 
liền sau đó ông 
thấy “cột buồm” 
này động đậy và rõ 
ràng là có cái đầu 

nhô lên. Quái vật có một vài chi tiết dường như giống 
với quái vật mà tàu Daedalus đã nhìn thấy. 
     Các báo cáo của hai vị thuyền trưởng này đã khiến 
cho báo chí Anh thời đó hao tốn biết bao giấy mực. 
Các bằng chứng này tiếp tục được xác minh bởi các 
câu chuyện kể định kỳ của các thủy thủ mà trong đó 
nghiêm chỉnh nhất là câu chuyện của Vịnh Along xảy 
ra vào ngày 25/2/1904.
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Một vệt đen lạ lùng 
     Hôm đó, pháo hạm La Décidée chuẩn bị tập trận 
dưới sự chỉ huy của Đại úy hải quân L’Eost. Buổi chiều, 
L’Eost chú ý đến một vệt đen dài 300 mét xuất hiện bên 
mạn trái con tàu. Trên bề mặt của nó có phủ lớp tảo dày 
có vẻ giống như vảy cá. Pháo hạm La Décidée lừ lừ tiến 
đến gần vệt đen hơn. Một chiếc canô được chuẩn bị thả 
xuống biển. Mọi người trên tàu im lặng theo dõi. 
     Bất ngờ “dải đá ngầm” động đậy mạnh tựa như 
chuyển động của địa chấn. Đó là một giả thuyết có 
thể chấp nhận. Song điều đáng ngạc nhiên là biển 
vẫn tĩnh lặng, ngoài cơn xoáy nước nhẹ do các “khối 
đá” tạo ra. Thêm vài giây trôi qua, L’Eost hạ lệnh tắt 
hết các động cơ. Bây giờ viên đại úy không còn tin 
vào chuyển động địa chấn nữa, mà cho đó là một hay 

nhiều con vật mà không biết được loài gì. L’Eost chưa 
kịp ra lệnh thả canô xuống biển thì đột nhiên “các 
khối đá” thay đổi hình dạng. 
     Trước sự kinh ngạc của mọi người, một vật khổng 
lồ hiện ra là loài bò sát với lớp da sần sùi, màu nâu. 
Không trông thấy đầu con vật. Bất ngờ “con rắn” biến 
mất. Không lâu sau đó con vật biển bí ẩn lại xuất hiện 
cách tàu 150 mét. Lần này nó tiến lên rất nhanh và mọi 
người thấy được cái đầu hình tam giác và con mắt xếp 
nếp của nó. Đường kính đầu rắn khoảng 80cm. Quái 
vật dường như không thấy chiếc tàu. 
     Theo truyền thuyết, loài rắn biển này đã gây run sợ 
cho nhiều thế hệ thủy thủ, nhưng lúc này dường như nó 
vô hại. Nó bơi đằng sau tàu, nổi lên vài giây bên mạn 
phải tàu và cuối cùng lặn mất.
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Phân tích của 
ngành động 
vật học 
     Điều thấy 
rõ là sự tồn tại 
của loài “rắn 
biển khổng 
lồ” đã ám ảnh 
nhiều nhà 
động vật học 
và động vật học 
ẩn. Năm 1893, nhà 
động vật học Hà Lan 
Oudemans đã xuất bản cuốn sách 
về bí ẩn này (“Rắn biển khổng lồ”). Ông 
kết luận rằng đó là một loài động vật chân vây 
(pinnipède) có dáng như khủng long cổ dài (plé-
siosaure) và được ông đặt tên là Megophias mego-
phias. Sự mô tả của Oudemans dựa trên cơ sở tập hợp 
nhiều động vật. 
     Năm 1965, Bernard Heuvelmans xuất bản một cuốn 
sách về vấn đề này. Qua nghiên cứu thống kê hàng trăm 
bằng chứng, Heuvelmans muốn chứng minh rằng “rắn 
biển khổng lồ” có nguồn gốc phức tạp: 
    • Các con vật quan sát thấy, nhưng chưa xác định 
được vào thời điểm xảy ra sự kiện, và được ghi chép 
đó là: cá mập voi (cetorhinus maximus), mực thẻ 
khổng lồ (architeuthis), cá đai (regalecus glane), loài 
giun vòi to lớn như loài lineus longissimus. 
   • Những con vật không có quan hệ gần gũi với 
những con vật có dạng rắn chưa được xác định. 
     Theo Heuvelmans, chiếc cổ dài hiển nhiên là của 
loài động vật chân vây, còn 4 loài khác có lẽ thuộc bộ 
cá voi có cổ nhỏ. Con nhiều bướu chắc chắn có quan 
hệ gần gũi với loài zeuglodonte. 

Các bằng chứng 
mới nhất về rắn 
biển khổng lồ
     Ngày 30/7/1915, 
tàu ngầm Đức U-28 
đánh đắm chiếc tàu 
Iberia của Anh và nó 
bị nổ ở độ sâu từ 100 
đến 200 mét. Cùng 

với các mảnh vỡ con 
tàu bắn tung lên không, 

một con cá sấu biển khổng 
lồ dài 20 mét cũng bị hất tung lên 

cao và rơi xuống giãy giụa trong nước. 
     Ngày 30/12/1947, con tàu khách Santa Clara của 

Mỹ va phải một con vật dạng cá chình dài khoảng 15 mét 
ở ngoài khơi Bắc Carolina. Con vật sau đó bị thương đến 
chết và máu chảy loang một vùng nước biển. 
     Tháng 10/1969, ở độ sâu 270 mét ngoài khơi vùng Ber-
mudes, tàu ngầm Alvin “mặt đối mặt” với một con vật khổng 
lồ đầu loài bò sát và cổ dài. Nhưng không may là con vật đã 
lặn mất trước khi nó được quay phim. Vào tháng 4/1977, 
ngư dân đánh lưới rê người Nhật Bản Zuiyo Maru bắt được 
một vật khổng lồ dài hơn 10 mét. Các bức ảnh chụp cho 
thấy một con vật cổ dài, đuôi dài giống như loài khủng long 
cổ dài. Nhưng cũng lại không may là ngư dân đó đã vứt xác 
con vật xuống biển vì không chịu nổi mùi hôi thối của nó. 

Kết luận 
     Từ lâu “rắn biển khổng lồ” đã tạo ra sự ám ảnh, nỗi hãi 
hùng và thậm chí tiếng cười nhạo, nhưng nó luôn được 
mọi người mô tả khá giống nhau. Thế nên có lẽ nên gọi là 
“những con rắn của các đại dương” hơn là “rắn biển”. Liệu 
rằng chúng ta có lý không khi nghĩ rằng những con vật 
thời tiền sử có thể sống sót đến tận ngày nay? 
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Những ngày đầu xuân, khi cái gió nhè nhẹ 
thổi qua dải cát trắng mịn dọc bờ biển là 
lúc những ngư dân nơi đây gác mái chèo, 
bỏ công việc làm ăn qua một bên để chuẩn 

bị cho lễ hội sông nước Tam Giang. 
     Hoạt động mở màn 
của mùa Lễ hội là 
những đoàn thuyền du 
xuân trên vịnh Xuân 
Đài. Tại danh lam 
thắng cảnh cấp quốc 
gia này, mọi người 
dễ dàng bắt gặp hàng 
chục con tàu được 
trang trí rực rỡ. Cờ, 
hoa bay phất phới giữa 
trời nước xanh biếc. Bờ 
biển thường ngày chỉ 
có những con thuyền 
neo đậu chờ ra khơi 
và người dân tấp nập 
ra vào mua bán thủy 
hải sản bỗng nhộn 
nhịp, tươi vui hẳn lên. 
Không chỉ có du khách 
tới ngắm vịnh Xuân 
Đài mà người dân địa 
phương cũng không bỏ 
lỡ việc thưởng ngoạn 
bãi biển nên thơ, hiền hòa trong khí trời xuân dìu dịu. 
Ông Ngô Văn Lanh, ngư dân khu phố Vạn Phước, 
phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu không giấu 
được niềm vui khi được làm người lái tàu kiêm hướng 
dẫn viên: “Ngày Tết được đưa khách tham quan vịnh 
Xuân Đài bằng thuyền đánh cá, giới thiệu những đặc 
trưng ở vùng biển Sông Cầu, về cuộc sống ngư dân ở 
các làng biển và nghề đánh cá với tôi là một vinh dự 
và tự hào”. Ông Hoàng Văn Thu, một du khách đến từ 
Khánh Hòa, cho biết thêm: “Nếu như ở Khánh Hòa 

dịch vụ du lịch phát triển khá mạnh và đang có xu 
hướng thương mại hóa thì ở Phú Yên vẫn còn giữ được 
nét nguyên sơ và giá cả rất rẻ. Với nhiều du khách đây 
thực sự là khám phá mới rất thú vị”. 
     Đến khi hội thi đan lưới giỏi diễn ra thì cũng là 

lúc lễ hội sông nước 
Tam Giang, Phú Yên 
thật sự bắt đầu. Đây 
là hoạt động mà bất 
kỳ du khách nào 
muốn tìm hiểu về 
biển và yêu hương vị 
của biển cũng không 
thể bỏ qua. Khi tiếng 
trống hội của Ban tổ 
chức vừa được gióng 
lên, các đội thi là 
những ngư dân được 
ghép thành từng cặp 
nam- nữ liền hào 
hứng tham gia tranh 
tài. Nam “gầy” mặt 
lưới, nữ thoăn thoắt 
tay đan, lẫn với tiếng 
hò reo cổ vũ của bà 
con cùng những bài 
dân ca miền biển của 
đội văn nghệ huyện 
tạo cho không khí 

của ngày hội thêm náo nhiệt. Tùy theo năm, nếu 
năm được mùa tôm cá, ngư dân tham gia hội đan 
lưới đông hơn, năm biển cả thất bát thì mỗi xã cũng 
có ít nhất 2 cặp thi hội. Ông Nguyễn Ngọc Anh, ngư 
dân xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tham gia thi 
đan lưới giỏi nói: “Quanh năm làm ăn vất vả, ngày 
hết Tết đến, ngư dân chúng tôi lại có dịp tham dự lễ 
hội này, biểu diễn tài nghệ đan lưới cho bà con xem, 
cũng là để góp vui trong ngày Tết nên ai nấy đều 
cảm thấy phấn khích và hào hứng”. 

Đặc sắc Lễ hội sông nướcTam giang
Lê Biết
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     Tái hiện lễ hội cầu ngư của cư dân vùng biển và 
biểu diễn nghệ thuật tuồng trên sông Tam Giang cũng 
là niềm mong chờ của nhiều người lớn tuổi mỗi dịp Tết 
đến. Những nghi thức cầu ngư thể hiện tín ngưỡng thờ 
thần Nam Hải của cư dân vùng biển được tái hiện lại 
trang trọng. Trước khi diễn ra hội, ngư dân trong làng 
tín nhiệm lựa chọn người lớn tuổi tại các làng biển Dân 
Phước và Vạn Phước gần đó, am hiểu nghi thức lễ cầu 
ngư, gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái phương trượng 
và làm ăn phát đạt để làm lễ. Lễ được tái hiện theo hình 
thức sân khấu hóa với đầy đủ các thủ tục như rước sắc, 
nghinh Ông đến cầu siêu, tế thần và hò bá trạo. Ngư 
dân đi lễ đều chọn những trang phục đẹp nhất để đến 
và cầu an cho gia đình, cho những chuyến đi biển. Hoạt 
động này không những tạo điều kiện cho du khách thập 
phương và thế hệ con cháu hiểu hơn về truyền thống 
nghề biển mà còn thể hiện sự thành kính của ngư dân 
với các vị thần biển; đồng thời, là nơi ngư dân gửi gắm 
niềm tin về một mùa đi biển thắng lợi, an toàn và sum 
vầy cho mỗi con thuyền chuẩn bị lướt sóng ra khơi. Đây 
cũng là nơi để những người ở lại đất liền cầu mong thần 
linh bảo vệ cho cha, chồng, con của họ an lành trong 
những chuyến đi xa. Lễ cầu ngư là tín ngưỡng văn hóa 
đậm đà bản sắc của người đi biển. 
      Cùng với các lễ hội truyền thống, mỗi dịp Tết, trên 
dòng Tam Giang (Sông Cầu) còn tưng bừng diễn ra các 
hoạt động thể thao trên sông nước như đua thuyền, lắc 
thúng chai, bắt vịt trên sông và hội thi “duyên dáng 
xứ dừa”. Những cô gái vùng biển mặn Sông Cầu có 
dịp được khoe nét đẹp mặn mòi của người con gái xứ 

dừa thơ mộng trong dịp Tết. Những chàng trai được 
dịp tranh tài trong các hoạt động thể thao gắn với 
sông nước, được biểu diễn tài nghệ đua thuyền, lắc 
thúng, chèo thuyền của mình. Trên dòng sông Tam 
Giang, những chàng trai vẫy vùng trong dòng nước 
đưa những chiếc thúng chai, những chiếc sõng lưới 
lướt nhanh trên mặt nước trong tiếng hò reo của hàng 
nghìn du khách và nhân dân địa phương. Thú vị nhất 
là trò “leo cột mỡ” và bắt vịt trên sông. Những cột gỗ 
được bôi mỡ nhẵn bóng, trên đầu cột treo sẵn quà, 
trong khoảng thời gian quy định các thành viên phải 
leo lên cột để lấy được túi quà, đội nào lấy nhanh nhất 
sẽ thắng. Hay đến trò bắt vịt trên sông, người cùng vịt 
ngụp lặn trên mặt nước trong tiếng hò reo khuấy động 
cả một vùng. Để rồi, cuối mỗi trò chơi, người thắng 
thua không quan trọng, nhưng ai nấy đều háo hức, 
vui tươi với những trận cười thỏa thuê trong ngày Tết.  
     Ông Nguyễn Danh Hạnh, cán bộ Bảo tàng Phú 
Yên cho biết: “Sông Cầu nói chung, các vùng biển 
Phú Yên nói riêng, hiện còn lưu giữ nhiều di sản 
văn hóa đặc sắc. Trong đó, lễ hội cầu ngư là một 
nét đẹp văn hóa còn giữ được khá nguyên vẹn. Tuy 
nhiên, không phải ai cũng hiểu được các nghi lễ. 
Dịp Tết được xem lễ hội cầu ngư qua tái hiện của 
ngư dân và tham gia những trò chơi dân gian là dịp 
để nhiều người hiểu thêm về nét đẹp văn hóa đặc 
sắc của cư dân vùng biển”. Có lẽ vì thế mà đến hẹn 
lại lên, mùng 5, mùng 6 Tết, người người, nhà nhà 
lại nô nức tìm về dòng Tam Giang vui hội, mừng 
đón năm mới trong niềm hân hoan, hạnh phúc 
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Du xuân
t r ê n  đ ả o  q u ố c  s ư  t ử

Tràng An

VỚI GẦN 80% DÂN SỐ LÀ 
NGƯỜI GỐC HOA, TẾT NGUYÊN 

ĐÁN ĐƯỢC XEM LÀ LỄ HỘI 
QUAN TRỌNG NHẤT TRONG 
NĂM TẠI QUỐC ĐẢO SƯ TỬ, 

NƠI ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ ĐẤT 
NƯỚC CỦA CÁC LỄ HỘI.

Diễn ra 
cùng thời 
điểm 
với Tết 

Nguyên Đán của 
người Việt Nam, Tết 
Âm lịch (còn gọi là 
Lễ hội Chunjie) ở 
Singapore tràn ngập 
không khí sôi động 
với nhiều hoạt động 
văn hóa khác nhau. 

Trong đó, 3 sự kiện 
chào đón năm mới 
nổi bật nhất là Lễ hội 
Hoa đăng mừng năm 
mới, Lễ hội Singapore 
River Hongbao và Lễ 
diễu hành Chingay. 
     Lễ hội Hoa đăng 
mừng năm mới là 
hoạt động đầu tiên 
của tháng các hoạt 
động Lễ hội Chunjie. 

Lễ hội được mở đầu 
bằng đêm hoa đăng 
rực rỡ, thắp sáng 
khu Chinatown. Đây 
là trung tâm của lễ 
hội Tết Âm lịch ở 
Singapore. Các con 
đường, bức tường, 
cây cối, nhà cửa dọc 
theo Chinatown đều 
được trang trí đèn 
hoa rực rỡ. Mọi ngóc 
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ngách nơi đây đều đậm 
chất lễ hội, lung linh, 
huyền ảo. Chủ đề trang 
trí sẽ ứng với con giáp 
tượng trưng cho năm 
đó. Vào dịp này, mọi 
người đều đi du xuân 
với nhiều hoạt động 
khác nhau như đến các 
đền chùa để lễ thần 
Phật xin lộc, vãn cảnh 
ở các vườn hoa, công 
viên, khu di tích, danh 
thắng văn hóa hoặc các 
khu vui chơi giải trí 
trong cả nước…
     Lễ hội Singapore 
River Hongbao là sự 
kiện văn hóa thường 
niên trong Lễ hội Mùa 
xuân ở Singapore kể từ 
năm 1987. Sự kiện này 
thường được tổ chức 
tại Công viên Espla-
nade với một chuỗi 
những hoạt động giải 
trí dành cho trẻ em, 
người lớn và cả người 

già, tạo nên một sân 
chơi lý tưởng cho cả 
gia đình. Mọi người 
được chiêm ngưỡng 
khu trưng bày những 
bức tượng khổng lồ 
của các thần thoại 
Trung Hoa như Thần 
Tài và 12 Con Giáp 
cũng như chương 
trình biểu diễn hàng 
đêm của các nghệ sỹ 
đến từ Tây Tạng và 
các tiết mục biểu diễn 

pháo hoa đặc sắc trên 
Vịnh Marina. Ngoài 
ra, còn có những buổi 
trình diễn ẩm thực các 
món ăn truyền thống, 
cuộc thi viết thư pháp 
và nhiều trò chơi vui 
nhộn hứa hẹn mang 
đến những khoảnh 
khắc ấn tượng cho cả 
người lớn lẫn trẻ nhỏ.
     Lễ hội Tết Âm lịch ở 
Singapore sẽ bước vào 
thời điểm sôi động nhất 

với Lễ hội Đường phố 
Chingay. Lễ hội này 
thường bắt đầu diễn 
ra từ ngày thứ Bảy đầu 
tiên của năm mới ở khu 
vực Vịnh Marina và 
kết thúc vào ngày rằm 
tháng Giêng, cũng là 
thời điểm kết thúc Tết. 
Theo tiếng Hoa, Chin-
gay có nghĩa là “trang 
phục và hóa trang”. Vì 
thế, lễ hội đường phố 
Chingay được xem 
là “lễ diễu hành của 
những giấc mơ” với 
những cỗ xe khổng lồ, 
các nghệ sỹ trong trang 
phục truyền thống lấp 
lánh, hết mình với 
những tiết mục biểu 
diễn sinh động, độc 
đáo. Đây là dịp để mọi 
người dân Singapore 
hòa nhịp, vui chơi và 
thắt chặt thêm tình 
đoàn kết giữa các sắc 
tộc trong nước và với 
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các cộng đồng dân tộc 
trên toàn thế giới. 
     Trong suốt mùa lễ 
hội Tết Âm lịch, mọi 
người đều sẽ bị mê 
hoặc bởi các chương 
trình thưởng thức văn 
hóa ẩm thực và các 
loại hình nghệ thuật 
biểu diễn đặc sắc, rất 
ấn tượng ngay trong 
khu vực Chinatown. 
Từ VivoCity đến đại 
lộ Orchard, từ trung 
tâm mua sắm Frasers 
Centrepoint đến Para-
gon, mọi cửa hàng đều 
giảm giá đặc biệt, tha 
hồ cho những tín đồ 
mua sắm “tung hoành”.
Trong tiệc đếm ngược 

hàng năm đều có tiết 
mục pháo hoa rất sôi 
động, hoành tráng với 
hơn 100 dàn pháo nổ 
đồng thời cùng hoa 
giấy vàng tung bay trên 
bầu trời chào mừng 
năm mới. Ngoài ra, rất 
nhiều hoạt động theo 

Phật giáo sẽ được tổ 
chức tại Phật Nha Tự 
và Thian Hock Keng - 
ngôi đền 169 năm tuổi. 
Đây sẽ là nơi quy tụ 
nhiều Phật tử thành 
tâm cầu nguyện năm 
mới vạn sự tốt lành, 
đồng thời, du khách 

hiếu kỳ có thể tới tham 
quan tìm hiểu thêm về 
các nghi lễ Phật giáo.
     Bên cạnh những 
nét đẹp văn minh hiện 
đại không kém gì các 
nước tiên tiến phương 
Tây, Singapore vẫn giữ 
được nhiều cảnh sắc 
thiên nhiên tươi đẹp 
cùng văn hóa Tết đậm 
đà, gần gũi với bản sắc 
Á đông. Đây chính là 
nét quyến rũ, khiến 
quốc đảo Sư tử ngày 
càng trở thành điểm 
đến ưa thích cho các 
chuyến du xuân, chào 
đón năm mới của nhiều 
du khách nói chung và 
Việt Nam nói riêng  
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     Một số hoạt động giải trí 
ở Singapore đầu năm 2013: 
• Vở kịch thiếu nhi “The 
Gruffalo”: Câu chuyện 
xoay quanh cuộc chạm 
trán giữa Chuột Nhí với 
nhân vật đáng sợ nhất 
rừng sâu Gruffalo. Đây 
là vở kịch do đoàn kịch 
Tall Stories của Anh biểu 
diễn và được tạp chí New 
York Times đánh giá 
là “thành công về mọi 
phương diện”. Giá vé từ 
38 đô Sing, diễn ra từ 
ngày 16 – 27/1 tại DBS 
Arts Centre. 
• Hội chợ nghệ thuật 
đương đại Art Stage: Hội 
chợ trưng bày 130 tác 
phẩm nghệ thuật đặc sắc. 
Đây là lần đầu tiên triển 
lãm giới thiệu phiên bản 
kỹ thuật số Art Stage + 
cho phép người xem mua 
tranh online. Chương 
trình có giá từ 33 đến 63 
đô Sing, diễn ta tại Sands 
Expo & Convention Cent-
er từ ngày 24 – 27/1. 
• Liveshow của Norah 
Jones: Đây là đêm diễn 
duy nhất của nữ ca sĩ 
từng đoạt giải Grammy 
tại đảo quốc Sư tử. Live-
show diễn ra tại The Star 
Theatre, giá vé 95 đô Sing 
và vào đêm 27/2.
• Lễ hội âm nhạc Mosaic 
Music Festival: Đây là lễ 
hội âm nhạc thường niên, 
trình diễn đa dạng các thể 
loại âm nhạc. Lễ hội quy 
tụ những nhà sản xuất 
âm nhạc xuất sắc của thế 
giới mang đến không gian 
Acoustic tuyệt vời. Lễ hội 
diễn ra tại Esplande, giá 
vé từ 30 đô la Sing, từ 
ngày 8 – 17/3.
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TếtẨm thực

m ỗ i  m ó n  ă n  l à  m ộ t  t h ô n g  đ i ệ p

ẨM THỰC NGÀY TẾT LÀ MỘT 
TRONG NHỮNG NÉT ĐẸP 

CỦA VĂN HÓA VIỆT. KHÔNG 
CHỈ BỞI SỰ TINH TẾ TRONG 
CÁCH CHẾ BIẾN, TRÌNH BÀY 

MÀ CÒN BỞI Ý NGHĨA VÀ 
NHỮNG MONG ƯỚC CỦA 

NGƯỜI VIỆT ĐƯỢC GỬI GẮM 
QUA TỪNG MÓN ĂN.

Vân Hà

Người Việt 
Nam ta từ 
xưa tới nay 
vẫn luôn coi 

trọng chuyện ẩm thực 
ngày Tết. Vì thế, mọi 
người thường nói là “ăn 
Tết” và hỏi thăm: “Năm 
nay gia đình ông/bà/

cô/bác/anh/chị ăn Tết 
có to không?” hay chúc 
nhau: “ăn Tết vui vẻ”. 
Món ăn ngày Tết không 
cần là của ngon vật lạ 
nhưng nhất thiết phải 
được chăm chút, chế 
biến, trình bày một cách 
tinh tế và có thể ăn no 

được trong 3 ngày Tết. 
Hơn nữa, mỗi món ăn 
lại mang một ý nghĩa, 
gắn liền với các sự tích, 
huyền thoại hay gửi gắm 
thông điệp, mong ước 
may mắn, tốt lành cho 
gia đình, người thân và 
bạn bè trong năm mới.

VMS -  outh

68 | biển | 02 - 2013

VMS -  outh



DU LỊCH, ẨM THỰC & TRẢI NGHIỆM

02 - 2013 | biển | 69

1. Bánh chưng
     Bánh chưng là hai loại 
bánh đặc trưng và điển 
hình nhất trong ngày 
Tết cổ truyền Việt Nam. 
Truyền thuyết và ý nghĩa 
của loại bánh này thì chắc 
hẳn mọi người ai cũng 
biết: Gạo là thức ăn nuôi 
sống con người. Dùng gạo 
nếp làm bánh hình tròn 
và hình vuông, để tượng 
trưng cho Trời Đất. Lá bọc 
ngoài, đặt nhân trong ruột 
để tượng hình cha mẹ sinh 
thành. Bánh hình vuông 
lấy tên gọi là bánh chưng. 
Còn bánh hình tròn mang 
tên bánh giầy.
     Ý nghĩa này và các 
nguyên liệu để làm ra bánh 
chưng thấm đượm sự tinh 
tế, sâu sắc của tâm hồn Việt. 
Nguyên liệu chính để làm 
bánh là nếp, đậu xanh, thịt 
heo, đặc trưng cho nền kinh 
tế nông nghiệp lúa nước. 
Cách chế biến, gói, 
luộc bánh thể 
hiện tính cộng 
đồng cao. Cả nhà 
quây quần gói 
bánh, canh bánh 
trong không khí 
náo nức của 

những ngày cận Tết, thật 
là những ký ức khó quên 
với mỗi người. Cùng với 
bánh giầy, bánh chưng thể 
hiện triết lý Đông Phương 
(Âm Dương, Dịch, Biện 
chứng) nói chung và triết 
lý Vuông Tròn của Việt 
Nam nói riêng.

2. Bánh tét
     Bên cạnh bánh chưng, 
vào mỗi dịp Tết, ở miền 
Nam, người dân còn gói 
bánh tét. Tên “bánh tét” 
được giải thích khá thú vị 
như sau: do bánh thường 
được làm vào dịp Tết nên 
tên gốc của bánh là bánh 
tết, tuy nhiên do người 
dân đọc trại nên bánh mới 
có tên là bánh tét. Ngoài 
ra, còn cách giải thích 
khác là: vì trước khi dùng 
bánh người ta phải “tét” 
bỏ lớp lá 

chuối dày bên ngoài nên 
gọi là bánh tét.
     Bánh tét của người dân 
Nam Bộ được chế biến rất 
phong phú với nhiều loại 
bánh nhân mặn, nhân ngọt 
khác nhau, mang hương vị 
đặc trưng của từng vùng và 
thể hiện tinh thần phóng 
khoáng, tự do, sáng tạo của 
người Nam Bộ. Có thể kể 
đến bánh tét lá cẩm của Cần 
Thơ với màu sắc đỏ đẹp. Tại 
huyện đảo Phú Quốc còn 
có thêm loại bánh Tét gói 
bằng lá mật cật, bánh Tét 
gói bằng lá này có màu xanh 
ngọc bích và hương thơm 
rất đặc trưng. Vĩnh Long 
cũng rất nổi tiếng với bánh 
tét có nhân được sắp xếp 
khéo léo, khi cắt ra dùng sẽ 
tạo thành các câu chúc, câu 
đối ý nghĩa. Làng nghề bánh 
tét Trà Cuống tại tỉnh Trà 
Vinh cũng là nơi sản xuất 

bánh Tét nổi tiếng của 
miền Nam.
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4. Thịt đông
     Trong danh mục các 
món ăn ngày Tết của 
nhiều người miền Bắc, thịt 
đông là món ngon không 
thể thiếu. Thịt đông được 
làm từ chân giò heo, mộc 
nhĩ và hạt tiêu. Tất cả đem 
hầm kỹ rồi để lạnh cho 
các nguyên liệu đông lại 
với nhau. Phần thịt trong 
như thạch thể hiện cho sự 
an lành, trong trẻo của cả 
một năm; sự hòa quyện, 
gắn kết giữa các nguyên 
liệu lại là lời chúc may 
mắn dành cho những ai 
đang yêu và sẽ yêu về mối 
tình duyên tốt đẹp.

3. Gà luộc
     Ngày Tết là dịp gia đình 
quây quần, sum họp nhưng 
cũng là dịp để hướng về 
nguồn cội, ông bà, Tổ tiên. 
Món gà luộc để cúng cho 
ngày cuối và đầu năm là 
không thể thiếu trong bất 
cứ mâm cỗ cúng Tết nào. 
Và cũng không biết tự bao 
giờ, gà luộc đã trở thành 
món ăn không thể thiếu 
trong các dịp trọng đại. Có 
lẽ vì người ta tin rằng món 
gà luộc sẽ mang đến một 
khởi đầu thuận lợi, vạn 
phúc đong đầy. 
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5. Thịt kho hột vịt
     Nếu miền Bắc có thịt 
đông thì miền Nam lại có 
món thịt kho hột vịt, nấu 
với nước dừa (còn gọi là 
thịt kho tàu). Ngày Tết, đến 
thăm nhà ai, bạn cũng dễ 
dàng bắt gặp món này. Đó 
là món ăn thân quen, gắn 
bó với các thành viên trong 
gia đình những người Nam 
Bộ từ bé đến lớn, khiến 
mọi người dễ dàng cảm 
nhận không khí hòa thuận, 
sum vầy – dấu hiệu của 
một năm mới thuận lợi, 
thành công.

6. Dưa muối
     Dưa muối có thể xem là 
món ăn truyền thống của 
khắp các vùng miền trên 
đất nước mỗi dịp xuân về. 
Miền Bắc thì có dưa hành, 
miền Nam thì kiệu chua, 
dưa món, miền Trung thì 
có món tôm chua Huế rất 
đặc trưng. Đây là món ăn 
kèm, kích thích vị giác và 
trung hòa các món ăn giàu 
đạm, giàu dinh dưỡng 
khác. Món ăn đơn giản 
nhưng lại mang ý nghĩa của 
sự cân bằng, tạo nên sắc 
thái nhẹ nhàng và thanh 
tao trong văn hóa ẩm thực 
ngày Tết. Bởi thế mà, từ xa 
xưa, dân ta đã lưu truyền 
câu ca dao như một sự 
khẳng định những biểu 
trưng của Tết cổ truyền:
“Thịt mỡ, dưa hành, câu 
đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh 
chưng xanh”
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7. Canh khổ qua dồn thịt
     Canh khổ qua dồn thịt là 
một món ăn dân dã, quen 
thuộc được người miền Nam 
dùng trong ngày Tết. Vị đắng 
thanh của trái khổ qua hòa 
cùng vị ngọt của thịt và nước 
dùng làm ngon miệng người 
thưởng thức, giúp thanh mát 
cơ thể, đặc biệt hữu ích trong 
những ngày đầu năm. Người 
miền Nam thường dùng món 
ăn này với mong muốn cho 
“qua khổ”: mọi muộn phiền, 
đau khổ sẽ theo năm cũ đi xa, 
một năm mới tươi sáng lại về 
với mọi gia đình.

8. Giò chả
     Đây là 
món ăn luôn 
xuất hiện 
trong mâm cỗ 
ngày Tết, nhất 
là ở Bắc Bộ. Giò 
chả được chế biến 
công phu với hương 
vị đậm đà, thơm ngon. 
Gắp miếng giò đưa 
gần miệng, trước hết 
thoảng mùi lá chuối, 
mùi đồng quê Việt 
Nam khó tả, vì cây 
tre, cây chuối thân 
thiết với dân ta ngàn 
đời. Thưởng thức một 
miếng giò ngon khiến 
lòng người dường như 
lắng xuống, nghĩ đến 
xóm làng, thiết tha với 

thửa 
ruộng, khóm 
chuối, bờ ao rồi vui 
sướng thấy gia đình sum 
họp, yên ấm, đủ đầy.
     Chả khác giò ở độ 
cứng, độ thơm do 
nướng. Mùi quế gây 
cảm giác ấm cúng ngày 
đầu Xuân se lạnh, mưa 
phùn. Miếng chả dậy 
mùi hương quế cùng vị 

ngậy 
của lớp 

da bì phết mỡ, 
nướng vàng thơm. 
Nếm miếng chả, cảm 
thấy lớp da dai, quấn 
quít với thịt chả, khiến 
người ta nghĩ đến công 
phu người làm chả và 
tình nghĩa giữa người 
với người, đùm bọc, 
thương yêu, khăng khít 
như da với thịt 
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ĐẾN NHÀ LỚN – LONG SƠN THUỘC TỈNH BÀ 
RỊA VŨNG TÀU VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM, 
NHỮNG HỐI HẢ BON CHEN CỦA CUỘC SỐNG 

THƯỜNG NHẬT DƯỜNG NHƯ TAN BIẾN. VẺ TĨNH 
LẶNG VÀ VẾT DẤU XƯA CỦA THỜI GIAN CUỐN 
NGƯỜI TA VỀ LẠI VỚI NHỮNG TRUYỀN THỐNG, 

NHỮNG TẬP TỤC TỐT ĐẸP TỰ BAO ĐỜI.

Tết là bản sắc 
văn hóa người 
Việt. Tết nhắc 
nhớ người ta về 

nguồn cội tổ tiên. Và có 
lẽ, không đâu trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn 
lưu giữ được những nét 
truyền thống đặc trưng 
nhất của Tết Nguyên Đán 
như ở xã đảo Long Sơn.  

Tục viết liễn
     Viết câu đối xuân, chơi 
liễn xuân, dán câu chúc 
ngày xuân là một nét văn 
hóa từ ngàn xưa của dân 
tộc Việt. Thời xưa, dù giàu 
hay nghèo, ngày hết Tết 
đến, nhà nhà đều cố gắng 
đến cậy nhờ các bậc túc Nho chữ đẹp đức tốt để xin về một 
câu đối dán trong nhà với mong ước năm mới được đón 
tài, đón lộc, đón phúc. Nên để nói về một cái Tết đúng như 
truyền thống phải bao gồm đủ đầy:

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

     Tục viết liễn ở xã đảo Long Sơn, hẳn đã phải có từ cách 
đây hơn trăm năm, kể từ khi ông Lê Văn Mưu – mà người 
dân xã đảo hay gọi là ông nhà Lớn - mở đất Long Sơn. Tục 
viết liễn diễn ra 3 lần một năm, lần thứ nhất vào ngày 11 
tháng 2 âm lịch, lần thứ 2 diễn ra vào ngày 2 tháng 9 âm 
lịch và lần thứ 3 vào ngày 21 tháng 12 âm lịch - viết liễn để 

chúc Xuân. Trải qua bao 
thăng trầm của thời cuộc 
và của chính trong lòng 
người, tục viết liễn vẫn 
được các thế hệ con dân xã 
đảo nâng niu, gìn giữ một 
cách trân trọng như một 
thứ tín ngưỡng. Đến ngày, 
đến giờ, những người chịu 
trách nhiệm viết liễn lại tề 
tựu nhau ngay tại nhà Lớn 
để thể hiện thứ tín ngưỡng 
chung thiêng liêng của 
mình và của mọi người 
dân xã đảo. Phong thái của 
người viết liễn luôn được 
giữ đúng như truyền thống 
xa xưa. Người đến viết liễn 
bao giờ cũng mặc bộ đồ bà 
ba đen, đội khăn vấn và tóc 

búi tó một cách trang trọng. Họ ngồi viết thư thái trên 
những chiếc phản gỗ, viết những câu chúc xuân tươi đẹp, 
những câu nhắc nhớ người ta về tổ tông, dân tộc mình 
với những đạo lí tốt đẹp về tình đời và tình người, cách 
đối nhân xử thế, giản dị mà sâu sắc bằng chữ Nho của cha 
ông truyền lại. 
     Ở Long Sơn, những người lớn tuổi không gọi viết chữ, 
mà gọi là vẽ chữ. Vẽ là cả một ẩn ý nghệ thuật, đòi hỏi 
người ta phải tập luyện, rèn giũa mới có được. Chữ mà 
người xưa để lại cho con cháu hôm nay mang cốt cách, 
tâm hồn cao thượng, con cháu theo đó mà học tập và giữ 
gìn cho được cái cốt cách ấy. Truyền thống nhờ đó mà 
được lưu truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi tính 
giáo dục quyện lẫn tính nghệ thuật.
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Tục dựng nêu
    Theo phong tục, 
vào ngày Tết Nguyên 
Đán người Việt dựng 
một cây nêu trước 
nhà để xua đuổi quỷ 
dữ. Tục truyền rằng, 
ngày Táo quân về trời, 
không còn thần linh 
bảo vệ con người, ma 
quỷ thường nhân cơ 
hội này lẻn về quấy 
nhiễu, nên phải 
trồng cây nêu với lá 
bùa bát quái để trừ 
tà. Cây nêu được xem 
là “bảo bối” của thần 
nhằm đề phòng, 
cảnh giác, chống lại 
sự xâm nhập của ma quỷ lúc con người vui chơi thưởng 
Tết. Hơn thế nữa, cây nêu còn được xem là cây vũ trụ nối 
liền đất với trời, hàm chứa ý thức về lãnh thổ của người 
Việt, biểu tượng của sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa 
thiên thần và quỷ dữ, tảo trừ những điều xấu xa của năm 
cũ, cầu mong một năm mới tốt lành. Theo thời gian và 
những biến chuyển, đổi thay của cuộc sống, tục dựng nêu 
đã dần bị mai một. Thế nhưng, ở xã đảo Long Sơn, tục lệ 
này vẫn còn được lưu truyền, vẹn nguyên. 
     Vào khoảng ngày 27 Tết, những người đàn ông trong xã tề 
tựu về nhà Lớn để dựng nêu. Họ vào rừng, chọn một cây tre 
cao nhất, đẹp nhất rồi chặt lấy, đem về nhà Lớn. Trên ngọn 
nêu, họ buộc một giỏ tre, đựng các lễ vật như trầu cau, bánh 
ít, trái cây, vàng bạc… rồi đem dựng nêu ở trước nhà Lớn. Cả 
xã đảo chỉ dựng một cây nêu duy nhất để bảo vệ cho cả xã. 
Việc làm này ngoài ý nghĩa tâm linh xua đuổi ma quỷ còn thể 
hiện tinh thần cộng đồng của bà con xã đảo một cách sâu sắc. 

Họ xem xã đảo là nhà 
và mọi người đều là 
thành viên trong một 
gia đình lớn, thương 
yêu, đùm bọc, bảo vệ 
lẫn nhau. Đó cũng là 
nét đẹp truyền thống 
của dân tộc Việt.

Tục chúc Tết
   Tết đến xuân về, 
người Việt gởi đến 
nhau những lời chúc 
tốt đẹp nhất trong 
năm mới. Và ở xã 
đảo Long Sơn, từng 
thế hệ người dân nơi 
đây vẫn nối dài tập 
tục nghĩa tình này. 

     Sáng mùng một Tết, con cháu tập trung về nhà Lớn để 
dâng mâm cúng lên ông nhà Lớn. Sau lễ cúng này, mọi 
người tập trung đi đến chúc Tết những người lớn tuổi 
nhất trong xã. Những người nhỏ tuổi nhất sẽ dâng lên các 
bậc tiền bối những lời chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc 
một cách thành kính. Và sau mỗi lời chúc của con cháu, 
các cụ đều trao cho các cháu những bao lì xì màu đỏ với 
những lời chúc may mắn.
     Chỉ cách thành phố Vũng Tàu chưa đầy 20km, nhưng 
đến Long Sơn, người ta có thể cảm nhận một bầu không 
khí Tết hoàn toàn khác so với nội thành thành phố Vũng 
Tàu. Đó là sự rộn ràng của những ngày đầu năm mới, đó 
là sự ấm áp của tình đoàn viên, đó là niềm vui rạng ngời 
trong cả lòng người và đất trời. Bầu không khí đó, có lẽ 
khởi phát từ chính những phong tục truyền thống nhân 
văn, tốt đẹp được truyền nối qua các thế hệ hôm qua, hôm 
nay và cho mãi đến mai sau 
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Tản mạn về Rắn
Năm Qúy Tỵ
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Trinh Nguyên & Kỳ Hoa

MỖI NĂM, THEO QUAN NIỆM CỦA 
NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG, ỨNG VỚI MỘT 
CON GIÁP. ĐÓ SẼ LÀ CON VẬT “HỘ TRÌ” 
CHO NĂM. CON NGƯỜI DỰA TRÊN 
NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA CON VẬT ẤY 
ĐỂ DỰ CẢM VỀ NĂM MỚI, GỬI GẮM 
NHỮNG ƯỚC MƠ VÀ HY VỌNG. ĐÔI 
ĐIỀU TẢN MẠN VỀ HÌNH TƯỢNG RẮN 
TRONG CÁC NỀN VĂN HÓA CHẮC HẲN 
SẼ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN ĐẦU XUÂN KHÁ 
THÚ VỊ CHO NĂM QUÝ TỴ 2013.
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Hiện diện 
từ rất sớm 
trên khắp 
thế giới, rắn 

mang nhiều đặc điểm dị 
biệt, tập tính đa dạng và 
chủng loại phong phú. 
Rắn tạo nên sự đối lập 
trong quan niệm và văn 
hóa tinh thần của con 
người ở nhiều quốc gia, 
châu lục khác nhau. 

Trong văn hóa Việt
     Trong tâm thức người 
Việt nói chung, rắn 
thường đi kèm với điều 
xấu. Các câu tục ngữ: 
“miệng hùm nọc rắn” hay 
“khẩu Phật tâm xà”… 
có thể minh chứng điều 
đó. Tuy nhiên, trong môi 
trường gắn liền với sông 
nước, rắn được đồng hóa 
thành thủy thần, đi vào 
tâm thức dân gian Việt 
từ rất sớm. Rắn đại diện 
như là một vị thần tự 
nhiên. Tục thờ thủy thần 
là một trong những ví dụ; 
là một trong những tín 

ngưỡng phổ biến và quan 
trọng bậc nhất của người 
Việt cổ, phản ánh quan 
niệm, ứng xử của họ với 
nước. Thủy thần không 
chỉ cho nguồn nước 
uống, mùa màng tươi 
tốt bội thu mà còn mang 
đến những tai họa khủng 
khiếp. Nước có thể hồi 
sinh mọi thứ và cũng có 
thể hủy hoại mọi thứ. Sự 
tàn phá khủng khiếp của 
hiểm họa tự nhiên khiến 
con người vừa sợ vừa 
muốn sùng bái nó. Tục 
thờ rắn ra đời trên cơ sở 
tâm lý ấy.
     Tục thờ rắn phổ biến 
nhất của người Việt là ở 
đồng bằng Bắc bộ. Có thể 
tìm thấy các đền thờ thần 
rắn dọc theo sông Hồng, 
sông Cầu, sông Đuống… 
và qua các di tích, lễ hội 
như : Thần tích và hội 
làng Linh Đàm, Hội làng 
Thủ Lệ, Hội làng Nhật 
Tân , Hội làng Yên Nội,  
hay Hội làng và truyền 
thuyết Thánh Tam Giang 
ở Bắc Ninh… Ngoài 
ra, ở miền Trung, Tây 
Nguyên và miền Tây 
Nam bộ, rắn cũng được 
thờ cúng trang trọng. 
Người M’nông Nong 
thờ rắn như một vị thủy 

thần có sức mạnh và sự 
ảnh hưởng to lớn đối 
với cộng đồng. Trong 
tín ngưỡng dân gian của 
người Khmer ở Nam Bộ, 
huyền thoại rắn thần 
Naga chiếm một vai trò 
rất quan trọng. Người 
Khmer thờ thần rắn với 
niềm tin thần là người 
làm chủ nguồn nước, 
sẽ tạo ra mưa thuận gió 
hòa cho các cư dân nông 
nghiệp lúa nước Đông 
Nam Á. Naga cũng có 
nghĩa là thần mưa, tạo 
mưa cho vạn vật sinh sôi. 
     Tất nhiên, trong tín 
ngưỡng người Việt không 
phải bao giờ thủy thần 
cũng là thần rắn mà có 
thể là thuồng luồng, rồng, 
cá, giải, giao long… Tuy 
nhiên, qua các tư liệu 
lịch sử, có thể thấy thờ 
rắn là một hình tượng cơ 
bản, tiêu biểu nhất của 
tục thờ thủy thần. Đây 
là lớp văn hóa sớm nhất 
của người Việt cổ khi từ 
vùng núi xuống chinh 
phục đồng bằng. Tóm lại, 
tục thờ rắn - thủy thần là 
tín ngưỡng tự nhiên của 
người Việt cổ. Trong quá 
trình thờ cúng thủy thần, 
con người luôn tỏ thái 
độ thành kính với mong 
muốn được bình an và 
che chở. Trong quá trình 
phát triển của lịch sử, sự 
thay đổi về điều kiện địa 
lý và văn hóa xã hội, tín 
ngưỡng thờ rắn đã được 
khoác thêm nhiều lớp văn 
hóa muộn hơn và ít nhiều 
có biến đổi cho phù hợp 
với từng điều kiện mới. 
Nhưng niềm tin vào sức 
mạnh và sự linh thiêng 
của con vật này vẫn luôn 
được bảo tồn.
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Các nền văn hóa khác 
     Ở châu Úc, các thổ 
dân tôn sùng rắn vì rắn 
tượng trưng cho tính 
âm, nguồn nước, có liên 
hệ mật thiết với nông 
nghiệp. Tại Ai Cập, 
rắn là biểu tượng của 
thánh thần, sự thông 
thái và khả năng tiên tri 
về tương lai. Rắn được 
coi là thần hộ mệnh 
cho các bậc vua chúa 
nên vương miện của 
các Pha-ra-ông thường 
chạm trổ hình rắn. Tục 
thờ rắn cũng rất phổ 
biến ở các nước Đông 
Nam Á chịu ảnh hưởng 
của nền văn minh nông 
nghiệp lúa nước, tiêu 
biểu là tục thờ thần rắn 
Naga trong tín ngưỡng 
dân gian của người 
Campuchia. 
     Ở châu Âu, tục thờ 
rắn phổ biến quanh 
lưu vực những con 
sông ở Hy Lạp. Tại đây, 
rắn không chỉ tượng 
trưng cho sự khôn 
ngoan mà còn là biểu 
hiện của tín ngưỡng 
phồn thực về khả năng 
sinh sản. Theo truyền 
thuyết cổ Hy Lạp, 
Esculape, con trai của 
thần Apollo được xem 
là ông tổ của ngành y 
dược. Để khắc họa vị 
thần này, người ta để 
thần cầm một chiếc 
gậy làm bằng gỗ cây 
nguyệt quế và một con 
rắn quấn chung quanh. 
Ngoài ra, rắn thường lột 
da để lớn và để loại bỏ 
các ký sinh trùng trên 
da nên rắn cũng là biểu 
trưng của sự tái sinh, 
hồi phục, tuần hoàn, 
luân hồi và bất tử. 

     Đối với người 
Hindu, rắn được coi 
như thần thánh. Trong 
lễ hội, người ta chia gạo 
cho rắn với hy vọng 
tai ương sẽ qua đi và 
những điều tốt đẹp sẽ 
tới. Tín ngưỡng này 
còn được thể hiện trong 
điêu khắc, với hình 
ảnh các vị thần cầm 
rắn trên tay hay để rắn 
quấn ngang mình. Trên 
các mái, vách của các 
ngôi đền, hang động cổ, 
người ta cũng tìm thấy 
những hình ảnh rắn 
được chạm khắc.
     Trên toàn thế giới, 
rắn là đối tượng phổ 
biến của các loại hình 
văn hóa nghệ thuật 
truyền thống và hiện 
đại. Sự nhanh nhẹn, 
uyển chuyển, độ tinh 

khôn, trạng thái quấn 
cuộn, dải lưỡi, nọc độc, 
cặp mắt, cái đuôi rắn… 
trở thành nền tảng 
xuất phát của nhiều 
câu thành ngữ, tục 
ngữ, châm ngôn thâm 
thúy - thực sự là tinh 
hoa của xử thế và nghệ 
thuật. Rắn là đối tượng 
trung tâm của nhiều 
truyền thuyết, huyền 
thoại gần gũi hoặc kỳ 
vĩ, được tạo dựng và 
tồn tại sâu đậm trong 
tâm trí con người qua 
hàng ngàn năm. Trong 
kho tàng truyện cổ tích, 
truyện dân gian, truyện 
ngụ ngôn… thế giới 
cũng gặp một lượng lớn 
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truyện có nhân vật chính 
là rắn (hoặc cặp nhân vật 
chính rắn - cá, rắn - ếch, 
rắn - chim, rắn - chuột, 
rắn - cáo, rắn - người). Vẻ 
đẹp độc đáo, linh động, 
mềm mại mà gọn, khỏe 
của rắn là đề tài hấp dẫn 
xưa nay của nhiều ngành 
mỹ thuật: hội họa, đúc 
nặn, điêu khắc, nhiếp 
ảnh… Tại Nhật Bản, có 
thời vẽ rắn được nâng lên 
thành một trường phái 
hội họa. Còn ở Trung 
Quốc, Ấn Độ, Indonesia, 
Mexico, cũng có không ít 
họa sĩ chuyên vẽ về rắn và 
những nghệ nhân chuyên 
nặn, đúc, khắc, tạc tượng 
rắn. Nhiều nước có những 
làng rắn đặc sắc với các lễ 
hội rắn tưng bừng được tổ 
chức thường xuyên. Dân 
Ấn Độ còn long trọng 
dành cho rắn một ngày 
Tết đặc biệt vào tháng 8 
hàng năm.
     Tuy nhiên, do lối sống 
lẩn lút, thái độ vờ vĩnh và 
tinh ranh cùng nọc độc 

nguy hiểm mà ở nhiều 
nơi, rắn bị ác cảm, bị coi 
là tiêu biểu cho bóng tối, 
phản bội, chết chóc. Tại 
Thái Lan, người ta coi nó 
là con vật báo điều dữ. 
Còn đối với dân Celtes, 
rắn là hiện thân của sự 
bất trắc, không đáng tin 
tưởng. Đạo Phật thì cho 
rằng rắn và mèo là hình 
ảnh tội lỗi, của sự lạm 
dụng những phúc lợi ở 
thế gian này. Đó cũng là 
2 con vật duy nhất không 
mảy may xúc động trước 
sự từ trần của Đức Phật. 
Người Chile lại coi rắn 
như nhân viên mẫn cán 
của cõi âm phủ.
     Rõ ràng, dù tốt hay 
xấu, hình tượng rắn đã 
trở nên khá phổ biến và 
có ảnh hưởng lớn đến 
quan niệm và văn hóa 
của các dân tộc trên khắp 
các châu lục. Đây thực 
sự là một hiện tượng thú 
vị và chắc hẳn còn nhiều 
bí ẩn đang chờ được con 
người khám phá 
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Tết
Đỗ Đức Yên

Tết đến năm nay chắc là vui
Thịt đủ, gạo ngon có cả rồi

Trước ngõ cành mai khoe sắc thắm
Trong nhà câu đối đẹp một đôi.

Áo mới cho con, pháo hoa nổ
Nụ cười mẹ cháu đẹp như hoa

Nhìn ra bốn phía dân trong phố
Cũng một lòng vui tết như ta.

Bạn đến cười ran khắp cả nhà
Tấm lòng gần hòa tấm lòng xa

Mùa xuân Tết đến vui là thế
Cho cuộc đời mãi mãi là hoa.

 Mùa xuân

đến
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Bất chợt mùa Xuân lại về
Trên từng sắc màu cánh lá
Chợt hiểu lòng mình rất lạ
Trong từng nhịp đập con tim.

Mùa Xuân không là chồi non
Trong rừng đại ngàn ẩm ướt
Mùa Xuân không là tiếng hót
Cánh chim chấp chới trời xanh.

Mùa Xuân dường như mỏng manh
Như sợi tơ mành giăng mắc
Mùa Xuân dường như ảo ảnh
Như về từ cõi xa xăm.

Tình yêu của hai chúng mình
Có sướng vui và đau khổ
Có lúc mây đen vần vũ
Mây tan, trời lại trong xanh.

Đã đi qua hết mùa Đông
Nên quý vô cùng nắng ấm
Một nụ mai vàng vừa hé
Bất chợt mùa Xuân lại về…

Lưu Trọng Phú

    mùa Xuân Bất chợt
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Phát huy
tiềm năng,
vai trò du lịch

biển
đảo
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CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ĐÃ KHẲNG 
ĐỊNH RÕ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH 
QUỐC GIA MẠNH VỀ BIỂN, LÀM GIÀU TỪ BIỂN, BẢO ĐẢM 

VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN, QUYỀN CHỦ QUYỀN QUỐC 
GIA TRÊN BIỂN, ĐẢO, GÓP PHẦN QUAN TRỌNG TRONG SỰ 
NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, LÀM CHO ĐẤT 

NƯỚC GIÀU MẠNH. ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU TRÊN, DU 
LỊCH BIỂN, ĐẢO LÀ MỘT YẾU TỐ KHÔNG THỂ BỎ QUA.

Tiềm năng của biển, 
đảo Việt Nam
Với hơn 3.260km bờ 
biển trải dài từ Móng 
Cái tới mũi Cà Mau, 
cùng với hơn 3000 đảo 
lớn nhỏ, bao gồm cả 
hai quần đảo Hoàng 
Sa–Trường Sa. Biển 
Việt Nam có hàng 
trăm vịnh đẹp, trong 
đó có những vịnh đã 
được vinh danh là di 
sản thế giới. Việt Nam 
đã và đang có nhiều 
tiềm năng, cơ hội 
trong việc đẩy mạnh 
phát triển du lịch biển, 
đảo, đưa du lịch biển, 
đảo trở thành ngành 
kinh tế “không khói”, 
đóng góp quan trọng 
vào tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia. Đây cũng 
chính là một trong 5 mũi nhọn đột phá để Việt Nam 
phát triển kinh tế biển.
     Biển, đảo có vai trò lớn trong thu hút khách du lịch 
của Việt Nam. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 
đã xác định 7 khu vực trọng điểm ưu tiên phát triển du 
lịch, trong đó có 5 khu vực thuộc vùng ven biển. Theo 
thống kê của Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa – Thể thao 
và Du lịch, hiện nay nước ta có tới 125 bãi biển cùng 
với môi trường biển trong lành… Đây là những điều 
kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch biển, đảo. 
Bên cạnh đó, trong hệ thống các bãi biển, vịnh biển của 
Việt Nam, có một số điểm đến nổi tiếng, thu hút nhiều 
du khách quốc tế tới du lịch hàng năm. Đó là vịnh Hạ 
Long - Di sản thiên nhiên thế giới của tỉnh Quảng 

Ninh; vịnh Nha Trang 
- Khánh Hòa, một 
trong những vịnh đẹp 
nhất thế giới; bãi biển 
Đà Nẵng - một trong 6 
bãi tắm quyến rũ nhất 
hành tinh. 
   Cùng với các bãi 
biển, vịnh biển, đảo, 
đã được khai thác 
và đưa vào sử dụng, 
Việt Nam đã khám 
phá thêm nhiều bãi 
biển mới, còn hoang 
sơ và được được đánh 
giá là có tiềm năng 
khá cao khi được quy 
hoạch đưa vào khai 
thác, sử dụng cho 
ngành Du lịch biển, 
như bãi biển Trà Cổ 
- Quảng Ninh, biển 

Thiên Cầm - Hà Tĩnh, biển Lăng Cô - Thừa Thiên–
Huế… Bên cạnh đó, nhờ nhận thức được vai trò cũng 
như giá trị to lớn từ du lịch biển, đảo mang lại nên 
điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ tại các khu du lịch 
biển, đảo đã được cải thiện đáng kể theo hướng ngày 
càng hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch 
từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt hơn, trong khuôn 
khổ “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2012” được tổ 
chức tại tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu diễn ra từ ngày 01 đến 
ngày 8/6/2012, 9 kỷ lục mới về biển và hải đảo Việt 
Nam đã được công bố, trong đó, phải kể đến một số 
kỷ lục như: Bãi biển dài nhất, quần đảo có nhiều đảo 
nhất, vịnh có nhiều đảo nhỏ nhất, hay hòn đảo lớn 
nhất… Đây thực sự là những lợi thế rất lớn để Việt 
Nam khai thác, phát huy thế mạnh từ biển, đảo trong 
ngành Du lịch thuộc lĩnh vực này.

Thanh Minh
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Vai trò của du lịch biển trong nền kinh tế quốc dân
     Một trong những lợi ích hết sức căn bản, trực tiếp 
là du lịch biển, đảo đã góp phần đáng kể trong việc cải 
thiện,  nâng cao đời sống cho cộng đồng dân cư ven biển. 
Với số lượng ước tính khoảng 60.000 lao động gián tiếp 
là cư dân địa phương được đào tạo bài bản về du lịch, du 
lịch biển, đảo đã thực sự mang lại cơ hội xóa đói giảm 
nghèo, tăng thu nhập cho người dân, góp phần tạo nên 
sự chuyển biến tích cực của nhiều địa phương ven biển 
trên địa bàn cả nước.
     Theo thống kê, vùng ven biển nước ta có khoảng 
1.400 cơ sở lưu trú, đặc biệt nơi đây cũng tập trung khá 
nhiều khách sạn cao cấp từ 3 sao trở lên. Những năm 
gần đây, nước ta nói chung và các khu du lịch ven biển 
nói riêng đã tiếp nhận sự có mặt của các tập đoàn quản 
lý khách sạn, resort khác nhau trên thế giới. Cùng với 
hệ thống các khách sạn, resort của Việt Nam, các khách 
sạn, resort của các tập đoàn nổi tiếng thế giới như Starwood, 
Intercontinental, Accor… càng làm tăng thêm sức hấp 
dẫn của du lịch biển, đảo Việt Nam, tăng sức cạnh tranh 
trong khu vực và toàn cầu. 
     Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, lượng khách du lịch 
tới các vùng biển hàng năm thu hút khoảng 70% số lượng 
khách quốc tế và 50% khách nội địa, mang lại 70% doanh 
thu cho ngành Du lịch cả nước. Như vậy, du lịch biển, đảo 
đã trở thành sợi dây kết nối văn hóa giữa các vùng miền, 
tăng tình đoàn kết giữa các dân tộc, quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

VMS -  outh

88 | biển | 02 - 2013



KINH TẾ BIỂN

02 - 2013 | biển | 89

Con đường phát triển 
     Cùng với mục tiêu: đến năm 2020 Việt Nam sẽ đón 10,3 
triệu lượt khách quốc tế và thu hút 47,5 triệu lượt khách 
nội địa, mang lại doanh thu 19 tỷ USD, ngành Du lịch 
cũng kỳ vọng đến năm 2020, du lịch biển, đảo Việt Nam 
đứng vào nhóm các nước có du lịch biển, đảo phát triển 
nhất khu vực bên cạnh Thái Lan, Malaysia, Indonesia – 
những quốc gia đã có hình ảnh điểm đến khá rõ nét. Phát 
triển nhanh và bền vững du lịch biển, đảo trong sự gắn kết 
với các trung tâm đô thị, các khu du lịch ven biển, đưa du 
lịch biển, đảo thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi 
nhọn. Để những mục tiêu trên trở thành hiện thực, trong 
thời gian tới, ngành Du lịch nói chung và du lịch biển, đảo 
nói riêng cần quan tâm chú trọng: 
     Thứ nhất, phát triển du lịch biển, đảo cần phải khai thác 
hợp lý và tối ưu các tiềm năng và thế mạnh biển, đảo ven 
bờ. Gắn phát triển du lịch với bảo vệ, tôn tạo các di tích 
lịch sử văn hóa, xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển và 
bảo vệ môi trường biển, đảo.
     Thứ hai, kết hợp, đa dạng hóa các loại hình du lịch, phát 
triển các dịch vụ du lịch hỗ trợ nhằm đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu nghỉ dưỡng và thể thao biển của du khách như 
các khu dịch vụ giải trí cao cấp, dịch vụ du lịch thể thao và 
các loại hình du lịch sinh thái.
    Thứ ba, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước 
ngoài, xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, 
kỹ thuật, hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch, đặc biệt 
tại các khu du lịch biển, đảo trọng điểm, các khu vui 
chơi giải trí tổng hợp… Hiện nay, nhiều địa phương đã 
đồng bộ hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật bằng 
cách xây mới, nâng cấp hệ thống cầu cảng, bến bãi, sân 
bay nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách tới tham 
quan, du lịch, nghỉ dưỡng.
     Thứ tư, gắn mục tiêu phát triển ngành du lịch biển, đảo 
với bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền của quốc gia 
trên biển, đảo. 
     Hy vọng rằng với tiềm năng sẵn có cùng các mục tiêu 
và những định hướng phát triển rõ ràng, du lịch biển, đảo 
nước ta sẽ sớm khẳng định được vị thế và thương hiệu, 
ngày càng đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta trở thành quốc gia 
biển giàu mạnh trong tương lai 
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Đà Nẵng

Tiếp sức
ngư dân vươn khơi

Sinh ra và lớn lên cùng 
biển, từ nhỏ, anh Lê 
Văn Sang đã theo cha đi 
biển. Sau nhiều chuyến 
vật lộn giữa biển khơi, 
anh càng thấm thía nỗi 
vất vả, cực nhọc của 
ngư dân. Khi thấy hải 
sản tươi ngon đánh bắt 
được không có nơi bảo 
quản, để đến lúc vào bờ 
chỉ còn là những phế 
phẩm, anh càng cảm 
thấy xót xa hơn. Sau 
nhiều đêm trăn trở, anh 
Sang quyết tâm đóng 
mới tàu hậu cần nghề cá 
để giúp ngư dân an tâm 

bám biển dài ngày. 
     Giữa năm 2012, ngư 
dân TP. Đà Nẵng vui 
mừng chứng kiến chiếc 
tàu hậu cần nghề cá 
ĐNa 90444 của thuyền 
trưởng Lê Văn Sang ở 
phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu hạ 
thủy. Tàu có công suất 
1.200CV, có thể chở 
từ 60 đến 70 tấn hàng, 
đảm bảo cho chuyến 
biển dài từ 2 đến 3 
tháng. 27 tuổi, Lê Văn 
Sang làm chủ con tàu 
phục vụ hậu cần nghề 
cá lớn nhất miền Trung. 

Anh Sang tâm sự : 
«Trước đây, khi đi một 
chuyến biển dài ngày 
(khoảng 1 tháng trở 
lên) thì có đến 40 đến 
50% sản phẩm đánh bắt 
những ngày trước trở 
thành phế phẩm, do vậy 
giá giảm đi rất nhiều. 
Chẳng hạn, 1 ký cá nục 
giá 30 ngàn nhưng khi 
vào đến bờ giá chỉ còn 
4 đến 5 ngàn. Do đó, tôi 
nghĩ rằng mình có điều 
kiện hơn những người 
khác phải nghĩ ra cách 
để hỗ trợ bà con ngư 
dân mình.

NĂM 2012 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ 
NĂM NHIỀU KHÓ KHĂN ĐỐI 

VỚI VIỆC KHAI THÁC THỦY HẢI 
SẢN ĐÀ NẴNG. NHƯNG 2012 

CŨNG LÀ NĂM CHÍNH QUYỀN 
THÀNH PHỐ DÀNH NHIỀU SỰ 
QUAN TÂM, HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT 

ĐỂ NGƯ DÂN AN TÂM BÁM 
BIỂN VƯƠN KHƠI.

Hoài Nam
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     Người dân quanh vùng 
nể phục ý chí, quyết tấm 
lập thân, làm giàu từ biển 
của anh Sang. Tuy nhiên, 
việc anh có thể làm chủ 
một con tàu công suất lớn 
như vậy còn nhờ vào sự 
hỗ trợ từ TP. Đà Nẵng. 
Quyết tâm của anh Sang 
gặp đúng thời điểm TP. 
Đà Nẵng có chủ trương 
hỗ trợ ngư dân đóng mới 
tàu thuyền đánh bắt xa bờ. 
Tàu của anh nhận được 
khoản hỗ trợ 100 triệu 
đồng cùng nhiều phương 
tiện thông tin liên lạc khác 
đảm bảo cho hoạt động 
ngoài khơi xa. 
     Không riêng gia đình 
anh Lê Văn Sang, mà 
nhiều ngư dân ở TP. Đà 
Nẵng cũng được hỗ trợ 
kinh phí cải hoán tàu 
thuyền, mua sắm phương 
tiện vươn khơi đánh bắt. 
Quyết định 7088 của 
Ủy ban nhân dân TP. 
Đà Nẵng như tiếp thêm 
nguồn lực để ngư dân 
vươn khơi bám biển. Theo 
đó, những trường hợp 
được hỗ trợ là chủ tàu cá 
có hộ khẩu thường trú tại 
TP. Đà Nẵng, thực hiện 
đóng mới tàu cá có tổng 
công suất máy chính từ 
400 CV trở lên được cơ 
quan có thẩm quyền cấp 
phép hoạt động khai thác 
hải sản hoặc dịch vụ khai 
thác hải sản, cam kết đưa 
tàu cá vào hoạt động trong 
thời gian tối thiểu là 24 
tháng kể từ ngày nhận 
được chính sách hỗ trợ 
lần đầu của TP. Sau khi 
hoàn thành đóng mới 
tàu cá và thủ tục theo quy 
định để đưa tàu vào hoạt 
động, chủ tàu sẽ được hỗ 
trợ với các mức: 500 triệu 

đồng/tàu đối với tàu có 
tổng công suất máy chính 
từ 400 CV đến dưới 600 
CV, 600 triệu đồng/tàu 
đối với tàu có công suất 
từ 600 CV đến dưới 800 
CV, và 800 triệu đồng/tàu 
đối với tàu có công suất từ 
800 CV trở lên. Kinh phí 
hỗ trợ sẽ được chia làm 
hai đợt, mỗi đợt 50% tổng 
số tiền hỗ trợ. Ngư dân 
Nguyễn Thân, ở phường 
An Hải Bắc, quận Sơn Trà 
cho biết: “Trước đây, ngư 
dân chủ yếu là vay vốn 
của ngân hàng về đóng 
tàu, lãi suất cao nên công 
việc làm ăn gặp rất nhiều 
khó khăn. Nay có chương 
trình hỗ trợ của TP, gia 
đình tôi rất phấn khởi. 
Hiện, gia đình đang đóng 
mới tàu cá công suất 800 
CV. Sau khi hoàn thành, 
chúng tôi sẽ được TP hỗ 
trợ 800 triệu đồng theo 
chương trình hỗ trợ ngư 
dân đóng mới tàu thuyền 
đánh bắt xa bờ”.  
     Theo ông Hồ Phó, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
TP. Đà Nẵng, để tạo điều 
kiện cho ngư dân tiếp cận 
nguồn hỗ trợ đúng đối 
tượng, quá trình đóng mới 
luôn có Hội đồng giám 
sát của phường gồm Chủ 
tịch phường làm chủ tịch 
Hội đồng và các đoàn thể 
tham gia như: Hội nông 
dân, phụ nữ, Cựu chiến 
binh, đặc biệt là tổ dân 
phố. Ngay từ đầu khi bắt 
đầu đóng mới, Sở cũng đã 
thông báo thời gian đóng 
mới để phường có điều 
kiện theo dõi.  
     Ngoài chính sách hỗ 
trợ theo Quyết định 7088, 
những năm qua, TP. Đà 

Nẵng cũng đã có nhiều 
chính sách hỗ trợ ngư 
dân vươn khơi bám biển. 
Riêng trong năm 2012, Đà 
Nẵng đã chi hàng chục tỷ 
đồng hỗ trợ phí xăng dầu, 
phương tiện thông tin liên 
lạc, thiết bị định vị, máy 
tầm ngư, hỗ trợ bảo hiểm 
thuyền viên… Hiện nay, 
các địa phương tiếp tục 
hỗ trợ ngư dân đóng mới 
tàu thuyền đánh bắt xa bờ 
từ 400 đến 800 triệu đồng 
cho tàu cá công suất từ 
400 CV trở lên. Cùng với 
những chính sách hỗ trợ 
ngư dân, TP. Đà Nẵng đã 
thành lập các tổ đội đánh 
bắt trên biển, tăng cường 
các tổ dịch vụ hậu cần 
nghề cá từ 5 đến 10 chiếc 
có công suất từ 800 đến 
1.000 CV.  
     Mới đây, UBND TP. 
Đà Nẵng phê duyệt đề 
án “Nâng cao hoạt động 
đánh bắt hải sản trên địa 
bàn đến năm 2020” theo 
hướng ưu tiên đóng mới, 
cải hoán tàu thuyền công 
suất lớn. Theo đề án, TP 
sẽ phát triển đội tàu 90 
CV trở lên đạt khoảng 300 
chiếc, trong đó tàu dịch 
vụ hậu cần 10 chiếc vào 
năm 2015; đạt 400 chiếc 
vào năm 2020. Đề án này 
đặt chỉ tiêu 100% thuyền 
trưởng, máy trưởng được 
đào tạo, 70% tàu cá công 
suất từ 400 CV trở lên 
được trang bị thiết bị hỗ 
trợ kỹ thuật khai thác, bảo 
quản sản phẩm như: máy 
dò ngang, tời thu lưới, 
máy định vị vệ tinh… 
Đồng thời, chuyển đổi cơ 
cấu nghề theo hướng bền 
vững, bảo vệ môi trường, 
ưu tiên nghề lưới rê, nghề 
câu, lưới vây; tiến đến 

không còn nghề cấm hoạt 
động trên các vùng biển. 
Tổng kinh phí thực hiện 
đề án này là khoảng 1.112 
tỷ đồng.
     Trong năm mới 2013, 
TP. Đà Nẵng tiếp tục các 
chương trình hỗ trợ ngư 
dân ra khơi. Đặc biệt, 
những dự án của ngư 
dân chuẩn bị cho những 
chuyến đi biển xa dài ngày 
được tạo điều kiện tối đa. 
Dự kiến trong năm 2013, 
sẽ có thêm 11 ngư dân nữa 
được TP. Đà Nẵng hỗ trợ 
vốn để đóng mới tàu công 
suất lớn. Các tàu đóng mới 
sẽ có mã lực từ 500 đến 
800 CV. Kinh phí dự kiến 
là 36,7 tỷ đồng. 
     Có thể thấy rằng, 
những hỗ trợ kịp thời và 
tích cực từ chính quyền 
địa phương cùng quyết 
tâm làm giàu của ngư dân 
đã đưa nghề đánh bắt hải 
sản Đà Nẵng từng bước 
vượt qua khó khăn, đem 
lại nguồn thu nhập ổn 
định cho hàng chục ngàn 
hộ dân trên địa bàn TP. 
Từ đây, ngư dân Đà Nẵng 
sẽ an tâm bám biển, vươn 
khơi, tiếp tục dựng xây 
cuộc sống no đủ từ biển, 
đồng thời, góp phần tích 
cực khẳng định chủ quyền 
biển đảo thiêng liêng của 
Tổ quốc 
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Nâng cao Hiệu quả
khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải

CỤM CẢNG NƯỚC SÂU CÁI MÉP - THỊ VẢI CỦA VIỆT NAM ĐANG LÀ NỘI DUNG THỜI SỰ CỦA DƯ 
LUẬN HÀNG HẢI QUỐC TẾ VỚI NHIỀU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁC NHAU, NHƯNG TỰU CHUNG LÀ 
SỰ HỤT HẪNG CỦA MỘT TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN LỚN. VẬY, ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH VÀ LÀM 

THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CỤM CẢNG NÀY?

Hồ Kim Lân - Tổng Thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam
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Thực trạng cụm cảng 
Cải Mép - Thị Vải 
     Cụm cảng nước sâu 
Cái Mép - Thị Vải tại Bà 
Rịa - Vũng Tàu được xem 
là cảng cửa ngõ quốc gia 
(loại 1A) phục vụ cho nhu 
cầu phát triển kinh tế của 
toàn vùng Đông Nam Bộ, 
bao gồm cả TP. Hồ Chí 
Minh và các tỉnh lân cận. 
Cụm cảng nước sâu đã 
được phát triển theo quy 
hoạch, với những dự án 
mồi bằng vốn vay ODA 
của Nhật Bản (luồng lạch, 
2 bến cảng), đã thu hút 
được nhiều dự án đầu 
tư trong nước và nước 
ngoài tham gia xây dựng 
bến cảng container nước 
sâu dọc sông Thị Vải bên 
cạnh các bến ODA. Tổng 
vốn đầu tư vào cụm cảng 
cho đến nay vào khoảng 
1,5 tỷ USD và đã hình 
thành được 7 bến cảng 
chính tiếp nhận được tàu 
container có sức chở trên 
11.000 TEU, với tổng năng 
lực thông qua khoảng 7 
triệu TEU/năm.
     Một số dự án đã hoàn 
thành và đi vào khai thác 
từ giữa năm 2009, bước 

đầu đã thu hút được nhiều 
tuyến tàu container lớn 
kết nối vận tải thương mại 
trực tiếp giữa Việt Nam và 
các thị trường lớn (châu 
Âu, Mỹ), mở ra triển vọng 
mới về phát triển cảng 
biển nói riêng và kinh tế 
thương mại nói chung cho 
Việt Nam. Tuy nhiên, sự 
phát triển mang tính đột 
phá không duy trì được 
động lực mong muốn 
do nhiều nguyên nhân, 
trong đó được đề cập 
nhiều nhất là cung (cảng) 
phát triển vượt cầu (hàng 
hóa), kéo theo nhiều hệ 
quả đáng lo ngại.
     Hàng hóa chuyển dịch 
chậm từ khu vực TP. Hồ 
Chí Minh ra Cái Mép - 
Thị Vải do kết nối hạ tầng 
và dịch vụ hỗ trợ được 
thực hiện chậm và không 
đồng bộ. Theo tính toán 
ban đầu của một số dự 
án cảng nước sâu, hàng 
container thông qua sẽ đạt 
khoảng 1/4 năng lực trong 
vài năm đầu, 1/2 năng lực 
trong vài năm sau đó và 
sẽ khai thác hết công suất 
trong vòng 6 - 8 năm kể 
từ khi đi vào khai thác. 

Trên thực tế, lượng hàng 
container thông qua các 
cảng khu vực Cái Mép - 
Thị Vải chỉ đạt khoảng 1 
triệu TEU vào năm 2012, 
bằng phân nửa so với dự 
kiến. Hơn nữa, chi phí 
đầu tư cho một bến cảng 
container nước sâu tại Cái 
Mép – Thị Vải trên nền 
đất yếu, với trang thiết 
bị hiện đại vào khoảng 
150 triệu USD/300m cầu 
tàu, cao hơn gấp 3 lần so 
với những bến container 
chuyên dụng chỉ khai thác 
được tàu con đã đầu tư 
trước đây. Trong khi đó, 
doanh thu khai thác các 
dự án cảng nước sâu lại bị 
đẩy giá xuống còn phân 
nửa so với giá quy định 
trước đây bởi tình trạng 
cạnh tranh tự phát và ảnh 
hưởng của khủng hoảng 
kinh tế toàn cầu. Những 
điều này đã gây khó khăn 
lớn cho các nhà đầu tư.
     Tuy nhiên, cần phải 
khẳng định rằng việc đầu 
tư vào cảng biển vượt quá 
nhu cầu là điều cần thiết 
bởi thời gian hình thành 
một cảng biển loại này 
phải mất đến 4 - 5 năm, 

có nghĩa là cung hiện 
nay phải dư thừa để đáp 
ứng nhu cầu thị trường 
cho khoảng 5 năm nữa. 
Và một khi lượng hàng 
thông qua vượt quá 80 
- 90% năng lực thì chất 
lượng dịch vụ và hiệu quả 
khai thác cảng sẽ giảm đi 
nhiều, chưa kể đến yếu 
tố thời gian lịch tàu đến 
cảng không rải đều mà tập 
trung vào vài ngày nhất 
định trong tuần, bên cạnh 
đó lại phải khai thác sà lan 
nạp rút hàng tại cầu tàu 
cho nên năng lực thông 
qua thực tế sẽ bị khống 
chế thấp hơn nhiều so với 
năng lực tối đa theo tính 
toán. Vậy, bài toán khó ở 
đây không hẳn nằm ở yếu 
tố cung vượt quá cầu. Để 
nâng cao hiệu quả khai 
thác cảng biển khu vực 
Cái Mép - Thị Vải, chúng 
ta cần phải xem xét cả về 
giải pháp quản lý khai 
thác của các cảng lẫn các 
biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ 
từ bên ngoài, đặc biệt là 
từ các cơ quan chức năng 
chuyên ngành, trên cơ sở 
đảm bảo hiệu quả đầu tư 
và phát triển bền vững.
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Một số tiêu chí về 
hiệu quả khai thác 
cảng biển 
     Đối với cảng biển, chỉ 
số về hiệu quả thường 
được tính bằng năng 
suất, tốc độ giải phóng 
tàu, hàng, bằng tỷ lệ 
doanh thu, lãi trên vốn 
đầu tư, vốn góp hoặc 
nhân lực sử dụng. Bên 
cạnh đó, hàng loạt các chỉ 
tiêu khác về đảm bảo an 
toàn, vệ sinh, môi trường, 
về sự hài lòng của khách 
hàng, về lợi ích của cộng 
đồng… cũng cần được 
xem trọng.
     Đối với khách hàng 
của cảng, những hãng 
tàu còn có nhiều chỉ tiêu 
đánh giá chất lượng dịch 
vụ theo nhiều tiêu chí 
riêng ngoài việc đảm 
bảo năng suất làm hàng 
(khoảng trên 30 con-
tainer/giờ/cẩu bờ), khả 

năng đáp ứng trong tình 
huống cá biệt (tàu đến 
sớm hoặc trễ hơn lịch), 
đảm bảo an toàn, an 
ninh cho tàu/hàng, thông 
tin kịp thời theo chuẩn 
EDI, cung cấp thêm 
nhiều dịch vụ giá trị gia 
tăng... trong khi giá cước 
dịch vụ thì lại phải chịu 
áp lực cạnh tranh.
Nói chung, mục tiêu là 
phải đạt được những tiêu 
chí về hiệu quả khai thác 
cảng biển ngang bằng 
và, nếu được, cạnh tranh 
hơn với các cảng nước 
sâu khác trong cùng khu 
vực và góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh 
của hàng hóa Việt Nam 
trong thương mại quốc 
tế. Bên cạnh đó, cũng 
cần đảm bảo nhiều điều 
kiện khác để duy trì được 
tốc độ phát triển nhanh, 
đồng bộ và bền vững.

Một số yếu tố đảm 
bảo tính bền vững về 
môi trường, xã hội
     Hiện nay, vấn đề và nhu 
cầu bảo vệ môi trường, đối 
phó với tình trạng biến đổi 
khí hậu, mực nước biển 
dâng ngày càng được cộng 
đồng quan tâm. Một số 
cảng biển đi đầu cũng đã 
có những kế hoạch và biện 
pháp cụ thể, kể cả đầu tư 
bổ sung để tạo sự khác biệt 
về môi trường, xem như 
những lợi thế cạnh tranh. 
Một số tiêu chí trong lĩnh 
vực này bao gồm: 
     • Hạn chế tối đa ô nhiễm 
phát sinh từ hoạt động khai 
thác cảng như khói bụi, 
tiếng ồn, ô nhiễm không 
khí, hạn chế sử dụng các 
thiết bị có phát sinh khí làm 
hại đến tầng ô-zôn...
     • Sử dụng những dạng 
nhiên liệu sạch, thay thế cho 
xăng dầu như thiết bị chạy 

điện, LNG (khí hóa lỏng).
     • Cung cấp nguồn điện 
trên bờ cho tàu biển có 
trang bị chạy điện thay 
thế cho máy tàu vận 
hành bằng dầu.
     • Khuyến khích khách 
hàng sử dụng các dịch vụ 
bảo vệ môi trường của cảng 
bằng các biện pháp tạo điều 
kiện ưu tiên, giảm giá...
     Ngoài ra, hoạt động 
kinh doanh khai thác cảng 
cũng chú trọng đến lợi ích 
của cộng đồng địa phương 
nơi cảng tọa lạc thông qua 
các chương trình, biện 
pháp hỗ trợ hướng đến 
cộng đồng, tạo sự đồng 
thuận để phát triển hài hòa 
và bền vững chung.
     Cảng biển xanh 
và thân thiện với môi 
trường, hữu hảo với cộng 
đồng cũng là tiêu chí về 
hiệu quả hướng đến mục 
tiêu phát triển bền vững.
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Những tồn tại chính 
cần khắc phục 
     Từ việc phân tích 
thực trạng cụm cảng Cái 
Mép – Thị Vải và xem 
xét các tiêu chí về hiệu 
quả khai thác cảng biển 
cùng các yếu tố đảm bảo 
tính bền vững về môi 
trường, xã hội, chúng ta 
có thể nhận ra những 
yếu điểm chính của hệ 
thống cảng biển tại khu 
vực Cái Mép - Thị Vải 
nói riêng và cả nước nói 
chung, cụ thể là: 
     • Hệ thống kết cấu hạ 
tầng và dịch vụ hỗ trợ 
cần thiết khác chưa được 
phát triển kịp và đồng bộ 
với cảng biển.  
     • Hiệu quả khai thác 
cảng biển lệ thuộc vào 
hiệu quả nói chung của 
cả một hệ thống quản lý 
và dây chuyền cung ứng 
nội địa qua nhiều cung 
đoạn và thành phần 
tham gia với nhiều khó 
khăn, bất cập nhất định, 
ảnh hưởng đến hiệu quả 

khai thác và hoạt động 
của cảng biển mà tự thân 
các cảng không tự khắc 
phục được. 
     • Thị trường dịch 
vụ hàng hải nói chung 
và cảng biển nói riêng 
trong khu vực đang 
phát triển một cách 
tự phát, cạnh tranh 
tự do và đang chịu áp 
lực chi phối bất lợi từ 
bên ngoài trong tình 
trạng thiếu sự quản lý 
điều tiết của Nhà nước, 
đặc biệt về điều kiện 
đảm bảo đầu tư và tính 
minh bạch hợp lý của 
giá cả, thị trường.
     • Cạnh tranh trong nội 
bộ (giữa các cơ quan, 
doanh nghiệp và địa 
phương) đang kìm hãm 
tiềm năng và tốc độ phát 
triển của các cảng biển 
tại khu vực.
     • Khó khăn và sự hụt 
hẫng của các nhà đầu tư 
vào các dự án cảng biển 
lớn tại Cái Mép - Thị 
Vải đang làm hạn chế 

và ở chừng mực nhất 
định đe dọa triển vọng 
thu hút đầu tư vào cảng 
biển nói riêng và kết cấu 
hạ tầng giao thông nói 
chung của Việt Nam 
trong thời gian tới.
     • Tình hình khó khăn 
đặc biệt về tài chính của 
các doanh nghiệp đối tác 
Việt Nam trong các liên 
doanh đầu tư và khai 
thác cảng biển với nước 
ngoài đang tiềm ẩn nguy 
cơ chuyển dịch vốn và 
quyền quản lý cảng trọng 
điểm quốc gia sang cho 
đối tác nước ngoài.
     • Hệ thống luật pháp 
hiện nay thiếu cơ chế 
quản lý cảng biển theo 
hướng chiến lược phát 
triển nhanh, toàn diện 
và bền vững để tạo sức 
mạnh tổng hợp cạnh tra-
nh được với bên ngoài...
     Từng yếu điểm nêu 
trên còn có nhiều nội 
dung chi tiết cần được 
nhận biết và đánh giá 
một cách đầy đủ và toàn 

diện để có giải pháp 
tháo gỡ phù hợp.
     Nhìn chung, hiệu 
quả khai thác cảng biển 
lệ thuộc và có quan hệ 
hữu cơ với thị trường 
và điều kiện bên ngoài 
trong một môi trường 
cạnh tranh trong nước 
và quốc tế. Bản thân 
các doanh nghiệp cảng 
biển đều biết rất rõ biện 
pháp nâng cao hiệu 
quả khai thác cảng của 
mình nhưng lại gặp khó 
trước những rào cản 
bên ngoài. Các doanh 
nghiệp cảng, các nhà 
đầu tư và cả cộng đồng 
hàng hải trong khu vực 
đang rất cần các cơ 
quan thẩm quyền giải 
quyết nhanh những tồn 
tại, bất cập nêu trên. Có 
như vậy, kỳ vọng vào sự 
phát triển của cụm cảng 
Cái Mép – Thị Vải mới 
được khôi phục, đem lại 
hiệu quả kinh tế tương 
xứng với tiềm năng và 
vị thế của khu vực 
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THỜI GIAN QUA, NGÀNH DU LỊCH 
BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐÃ CÓ NHỮNG 

BƯỚC PHÁT TRIỂN KHÁ VỮNG CHẮC, 
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH, 

CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGUỒN NHÂN LỰC, 
TRẬT TỰ AN TOÀN TẠI CÁC ĐIỂM DU 
LỊCH ĐƯỢC CẢI THIỆN RÕ RỆT, ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU NGÀY CÀNG CAO CỦA 
DU KHÁCH. ĐÁNG CHÚ Ý, TẠI NHIỀU 

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DU 
LỊCH, NGOÀI VIỆC LUÔN ĐẦU TƯ LÀM 

MỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THÌ VIỆC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, CẢNH 

QUAN TỰ NHIÊN NGÀY CÀNG ĐƯỢC 
CHÚ TRỌNG.

Nam Nguyễn

Với vị trí 
nằm ở 
trung 
tâm vùng 

kinh tế trọng điểm 
phía Nam, có nhiều 
bãi biển đẹp, nắng 
ấm quanh năm và 
hệ thống cơ sở hạ 
tầng, nguồn nhân 
lực phục vụ trong 
ngành du lịch vào 
loại hiện đại, chuyên 
nghiệp nhất nước, 
Bà Rịa -Vũng Tàu đã 
trở thành điểm đến 
du lịch từ hàng trăm 

năm nay. Chính vì 
vậy, ngày càng nhiều 
nhà đầu tư trong và 
ngoài nước xây dựng 
cơ sở lưu trú, khách 
sạn, nhà nghỉ, các 
khu vui chơi giải trí 
để phục vụ nhu cầu 
lưu trú, vui chơi cho 
khách du lịch. Theo 
thống kê của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du 
lịch, toàn tỉnh hiện 
có gần 1.000 khu du 
lịch, khách sạn, nhà 
nghỉ; trong đó có 183 
khách sạn và resort 

từ 1 đến 5 sao, khu 
căn hộ cao cấp, 44 
cơ sở đạt tiêu chuẩn 
kinh doanh lưu trú 
và khoảng 805 nhà 
nghỉ, khách sạn mi 
ni. Tuy nhiên, trong 
số này có khoảng 
hơn 50% số khách 
sạn, resort đi vào 
hoạt động trước 
thời điểm ra đời 
của Luật Bảo vệ môi 
trường (năm 1993) 
và các quy định về 
bảo vệ môi trường 
của Bộ Tài nguyên 
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Bền vững

VMS -  outh



MÔI TRƯỜNG BIỂN

96 | biển | 02 - 2013 02 - 2013 | biển | 97

- Môi trường (năm 
2003), của UBND tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu (năm 
2004) nên thiếu hệ 
thống xử lý nước thải 
hoặc có nhưng chưa 
đạt quy chuẩn. Nước 
thải tại hầu hết các 
đơn vị được thu gom 
rồi qua bể lắng, sau đó 
thải trực tiếp theo hệ 
thống nước thải đô thị 
chung. Một số cơ sở có 
diện tích đất rộng thì 
cho thấm trực tiếp vào 
môi trường tự nhiên 
hay thoát ra sông, hồ.
     Nhận thấy đó là 
những nguy cơ tiềm ẩn 
hủy hoại môi trường 
nước, nhiều hoạt động 
nhằm nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường du 
lịch cho mọi tầng lớp 
nhân dân được tổ chức 

như tuyên truyền, giáo 
dục ý thức xây dựng 
môi trường du lịch 
biển sạch đẹp, phát 
động các đợt ra quân 
làm sạch môi trường 
bãi biển Vũng Tàu và 
các khu du lịch dọc 
bãi tắm Long Hải, 
huyện Long Điền; khơi 
thông cống rãnh; biểu 
diễn văn nghệ, thi tiểu 
phẩm, vẽ tranh về đề 
tài môi trường; diễu 
hành, đi bộ đồng hành 
vì môi trường và sức 
khỏe cộng đồng; tổ 
chức các lớp tập huấn 
phổ biến các quy định 
về bảo vệ môi trường 
cho người kinh doanh 
du lịch… Kết quả, các 
hoạt động này đã góp 
phần giáo dục, nâng 
cao nhận thức của cán 

bộ, nhân dân trong 
tỉnh, doanh nghiệp 
và du khách. Nhiều 
doanh nghiệp đã xem 
bảo vệ môi trường là 
nhiệm vụ song hành 
với mục tiêu kinh 
doanh. Tại các khu du 
lịch như: Biển Đông, 
Vungtau Intourco, Sài 
Gòn - Bình Châu-Hồ 
Cóc, Lan Rừng, Làng 
Bình An, Kỳ Vân, Long 
Hải Beach…đã đầu tư 
hàng tỷ đồng xây dựng 
hệ thống xử lý nước 
thải. Hàng ngày, các 
doanh nghiệp này đều 
cho nhân viên dọn dẹp 
vệ sinh bãi tắm, quanh 
khu vực kinh doanh, 
trồng thêm cây xanh, 
sàng cát làm sạch bãi 
biển. Hiện có khoảng 
75% cơ sở lưu trú du 

lịch trên toàn tỉnh đã 
lập thủ tục hành chính 
về bảo vệ môi trường. 
Những hoạt động này 
góp phần nâng cao 
chất lượng, sản phẩm 
du lịch, phát triển du 
lịch bền vững nhằm 
thu hút ngày càng đông 
du khách đến Bà Rịa-
Vũng Tàu.
     Gần đây nhất, Sở 
VHTTDL đã phối hợp 
với Tổng cục Du lịch 
tổ chức triển khai thực 
hiện bộ tiêu chí Nhãn 
du lịch bền vững Bông 
Sen Xanh cho khối kinh 
doanh du lịch. Với 81 
tiêu chí được chia thành 
4 nhóm chính: Quản lý 
bền vững; Tối đa hóa lợi 
ích kinh tế và xã hội cho 
cộng đồng địa phương; 
Giảm thiểu các tác động 

MÔI TRƯỜNG BIỂN

Trồng thêm cây xanh tại KDL Biển Đông.
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tiêu cực tới di sản 
văn hóa, di sản thiên 
nhiên; Giảm thiểu tác 
động tiêu cực tới môi 
trường. Mỗi nhóm có 
nhiều tiêu chí, trong 
đó được phân thành 
cấp độ: khuyến khích, 
cơ sở và cấp cao 
nhằm hướng doanh 
nghiệp nỗ lực hơn 
nữa trong việc bảo vệ 
môi trường.
     Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả 
đáng khích lệ, đem lại 
hiệu quả rõ rệt, việc 
xử lý nước thải tại các 
doanh nghiệp du lịch 
vẫn còn tồn tại những 
bất cập như: một số 
doanh nghiệp muốn 
đầu tư hệ thống xử 
lý nước thải nhưng 
không có hệ thống 
thoát nước công cộng 
để kết nối đầu ra. Kinh 
phí đầu tư khá lớn 
(khoảng 1,5 tỷ đồng 
cho một hệ thống xử 
lý nước thải đạt chuẩn 
có công suất 150m3/
ngày đêm) cũng là 
vấn đề đau đầu cho 
doanh nghiệp, trong 
khi rất khó vay được 
nguồn vốn hỗ trợ. 
Việc chọn đơn vị tư 
vấn, thi công, lắp đặt 
hệ thống xử lý nước 
thải uy tín, chất lượng 
cũng không dễ vì trên 

thị trường có rất nhiều 
công ty có chức năng 
hoạt động trong lĩnh 
vực môi trường, khi 
biết đơn vị có nhu 
cầu, họ sẽ chào mời 
và cạnh tranh bằng 
nhiều “chiêu”. Doanh 
nghiệp không am hiểu 
sẽ “tiền mất tật mang” 
vì đầu tư xong lại hư 
hỏng, không vận hành 
được. Chưa kể, một 
số doanh nghiệp đã 
đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải đúng quy 
chuẩn nhưng vẫn 
bị các cơ quan chức 
năng gây khó dễ khi 
kiểm tra, bắt những 
lỗi rất nhỏ…
     Tại hội thảo xử lý 
nước thải trong hoạt 
động kinh doanh du 
lịch do Hiệp hội Du 
lịch tỉnh và Hội Nước 
sạch - môi trường tỉnh 
tổ chức vào cuối tháng 
11-2012, vấn đề trên 
đã được các doanh 
nghiệp du lịch phản 
ánh chi tiết, cụ thể. 
Hy vọng, đó là bước 
khởi đầu để các cơ 
quan nhà nước, doanh 
nghiệp cùng tìm tiếng 
nói chung cho phát 
triển bền vững và tiếp 
tục có những hành 
động thiết thực bảo vệ 
môi trường biển trong 
năm 2013 
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Bảo vệ môi trường biển

Từ Luật
đến Hành

Động

LỢI ÍCH KINH TẾ THU ĐƯỢC TỪ 
CÁC HỆ SINH THÁI BIỂN VÀ VEN 
BIỂN CỦA VIỆT NAM KHOẢNG 60 
– 80 TRIỆU USD/NĂM. TUY NHIÊN, 
LÂU NAY CHÚNG TA CHƯA CHÚ 
TRỌNG ĐẾN VIỆC BẢO VỆ NGUỒN 
TÀI NGUYÊN QUÝ GIÁ NÀY. NHÂN 
DỊP NĂM MỚI, PHÓ TỔNG CỤC 
TRƯỞNG TỔNG CỤC BIỂN & HẢI 
ĐẢO VIỆT NAM NGUYỄN ĐĂNG 
ĐẠO ĐÃ CHIA SẺ VỚI PHÓNG VIÊN 
TẠP CHÍ BIỂN VỀ MỘT SỐ ĐỊNH 
HƯỚNG CỤ THỂ CẦN TRIỂN KHAI ĐỂ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ ĐA 
DẠNG HÓA NGUỒN LỢI TỪ BIỂN.

Hồng Minh

VMS -  outh
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?Thưa ông, Công ước 
của Liên hiệp quốc 
về Luật Biển 1982 

(UNCLOS 82) và Luật 
Biển Việt Nam đã có 
những quy định cụ thể 
như thế nào để bảo vệ 
môi trường biển?

!Về Công ước của Liên 
hiệp quốc về Luật 
Biển 1982

     Tính đến ngày 
10/12/2012, Công ước của 
Liên hiệp quốc về Luật 
Biển 1982, vừa tròn 30 
năm (Công ước đã được 
ký ngày 10/12/1982). Đây 
là một Công ước quốc tế 
đa phương quan trọng 
nhất của thế kỷ XX, với 
164 quốc gia thành viên 
cho đến thời điểm hiện 
tại. Công ước này có hiệu 
lực ngày 16/11/1994.
Công ước là một công 
trình đồ sộ với 320 điều 
khoản và 9 phụ lục quy 
định về nhiều nội dung 
liên quan đến quyền và 
nghĩa vụ của các quốc 
gia trên các vùng biển. 
Trong đó, vấn đề ô nhiễm 
môi trường biển cũng 

đặc biệt được quan tâm, 
Ngoài nghĩa vụ bảo vệ 
môi trường biển được quy 
định trong phần các vùng 
biển thì Công ước Luật 
Biển 1982 đã dành hẳn 
một phần - phần XII với 
11 mục và 46 điều đề cập 
đến vấn đề bảo vệ và giữ 
gìn môi trường biển, với 
các nội dung chính sau:
     - Công ước xác định 
nguồn ô nhiễm môi 
trường biển, phân loại 
khoa học và thống nhất 
các nguồn ô nhiễm 
môi trường biển, như: 
ô nhiễm có nguồn gốc 
từ đất liền, từ các hoạt 
động liên quan đến đáy 
biển, do nhấn chìm các 
chất nguy hại và các chất 
khác, do tàu thuyền gây 
ra, từ khí quyển. Công 
ước yêu cầu các quốc gia 
tiến hành tất cả các biện 
pháp cần thiết để ngăn 
ngừa, giảm bớt và kiểm 
soát ô nhiễm môi trường 
biển từ bất kỳ nguồn nào;
     - Công ước đã quy 
định nghĩa vụ của các 
quốc gia trong việc bảo 
vệ và giữ gìn môi trường 

biển và không đi ngược 
lại lợi ích chính đáng của 
các quốc gia: Các quốc gia 
có quyền thuộc chủ quyền 
khai thác các tài nguyên 
thiên nhiên của mình 
theo chính sách về môi 
trường của mình và theo 
đúng nghĩa vụ bảo vệ và 
giữ gìn môi trường biển;
     - Công ước yêu cầu 
các quốc gia phải quan 
tâm làm sao cho luật 
trong nước của mình 
có những hình thức tố 
tụng cho phép thu được 
sự đền bù nhanh chóng 
và thích đáng, hay sự 
bồi thường khác đối 
với những thiệt hại nảy 
sinh từ ô nhiễm môi 
trường biển do tự nhiên 
nhân hay pháp nhân 
của mình gây ra;
     - Các quốc gia cũng 
được yêu cầu bảo đảm 
cho các con tàu mang cờ 
nước họ, hoạt động trong 
nước cũng như nước 
ngoài, đáp ứng đầy đủ 
các luật lệ và tiêu chuẩn 
quốc tế thích hợp. Quốc 
gia mà tàu mang cờ được 
yêu cầu tiến hành điều 

tra mọi vi phạm luật lệ về 
ô nhiễm biển mà con tàu 
đó thực hiện;
     - Các quốc gia không 
được đùn đẩy thiệt hại 
của các nguy cơ gây ô 
nhiễm biển và không 
được thay thế một kiểu ô 
nhiễm này bằng một kiểu 
ô nhiễm khác;
     - Các quốc gia có nghĩa 
vụ thông báo cho các 
quốc gia khác về nguy cơ 
bị ô nhiễm lan tràn đến 
và các tổ chức quốc tế có 
thẩm quyền, để kịp thời 
có những biện pháp ngăn 
chặn và bảo vệ;
- Các quốc gia có nghĩa 
vụ hợp tác với các quốc 
gia và các tổ chức quốc tế 
liên quan theo khả năng 
của mình để hạn chế, loại 
trừ những hậu quả tai hại 
do ô nhiễm biển gây ra;
     - Các nước phát triển 
có nghĩa vụ giúp đỡ các 
nước đang phát triển 
trong các lĩnh vực khoa 
học, giáo dục, kinh tế và 
trong các lĩnh vực khác 
nhằm ngăn ngừa, hạn 
chế và chế ngự ô nhiễm 
môi trường biển.
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Về Luật Biển Việt Nam
     Là một thành viên của 
Công ước Luật Biển 1982, 
Việt Nam đã chủ động 
triển khai thực hiện và 
đã nội luật hóa rất nhiều 
nội dung của Công ước. 
Trong đó, vấn đề bảo 
vệ môi trường biển đã 
được quy định ở nhiều 
văn bản khác nhau, đặc 
biệt lần đầu tiên Việt 
Nam đã quy định vấn 
đề bảo vệ môi trường 
biển trong một mục với 
4 điều trong Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2005. 
Ngoài ra,  Luật Biển 
Việt Nam đã được Quốc 
hội Khóa XIII, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 
21/6/2012 và sẽ có hiệu 
lực kể từ 01/01/2013, 
gồm 7 chương và 55 điều 
quy định về ranh giới 
và chế độ pháp lý trên 
các vùng biển thuộc chủ 
quyền, quyền chủ quyền 
và quyền tài phán của 
Việt Nam, các hoạt động 

trong vùng biển Việt 
Nam, phát triển kinh 
tế biển, quản lý và bảo 
vệ biển, đảo. Trong đó, 
vấn đề môi trường biển 
đã được quy định xuyên 
suốt, đan xen trong các 
quy định và đồng thời 
dành hẳn một điều quy 
định về nội dung này.
     - Ngay tại nguyên tắc 
quản lý và bảo vệ biển, 
việc bảo vệ môi trường 
được Luật quy định là 
trách nhiệm của các cơ 
quan, tổ chức và mọi 
công dân Việt Nam. 
     - Hai trong 6 chính 
sách quản lý và bảo vệ 
biển, Luật đã quy định về 
vấn đề bảo vệ môi trường 
trong việc phát huy sức 
mạnh của toàn dân tộc 
và thực hiện các biện 
pháp cần thiết và trong 
việc khuyến khích tổ 
chức, cá nhân đầu tư lao 
động, vật tư, tiền vốn và 
áp dụng thành tựu khoa 
học kỹ thuật, công nghệ.

     - Bên cạnh đó, các 
quy định về các vùng 
biển cũng như hoạt động 
trên các vùng biển trong 
Luật cũng quy định 
trách nhiệm của các chủ 
thể có quyền hoạt động 
phải có nghĩa vụ bảo vệ 
môi trường, cấm gây ô 
nhiễm môi trường.
     - Trong phát triển 
kinh tế biển, Luật quy 
định việc xây dựng Quy 
hoạch phát triển kinh tế 
biển cũng phải đảm bảo 
việc bảo vệ môi trường.
     - Ngoài ra, Luật còn 
dành hẳn một điều (Điều 
35) để quy định về vấn 
đề giữ gìn, bảo vệ môi 
trường biển, cụ thể:
     + Khi hoạt động trong 
vùng biển Việt Nam, tàu 
thuyền, tổ chức, cá nhân 
phải tuân thủ mọi quy 
định của pháp luật Việt 
Nam và pháp luật quốc tế 
có liên quan đến việc gìn 
giữ, bảo vệ tài nguyên và 
môi trường biển.  

     + Khi vận chuyển, 
bốc, dỡ các loại hàng 
hóa, thiết bị có khả 
năng gây hại đối với tài 
nguyên, đời sống của con 
người và ô nhiễm môi 
trường biển, tàu thuyền, 
tổ chức, cá nhân phải sử 
dụng thiết bị và các biện 
pháp chuyên dụng theo 
quy định để ngăn ngừa 
và hạn chế tối đa thiệt 
hại có thể xảy ra cho 
người, tài nguyên và môi 
trường biển. 
     + Tàu, thuyền, tổ chức, 
cá nhân không được thải, 
nhận chìm hay chôn lấp 
các loại chất thải công 
nghiệp, chất thải hạt 
nhân hoặc các loại chất 
thải độc hại khác trong 
vùng biển Việt Nam. 
     + Tàu thuyền, tổ chức, 
cá nhân vi phạm quy 
định của pháp luật Việt 
Nam và pháp luật quốc 
tế có liên quan làm ảnh 
hưởng đến tài nguyên và 
môi trường biển trong 
vùng biển, cảng biển, bến 
hay nơi trú đậu của Việt 
Nam thì bị xử lý theo 
quy định của pháp luật 
Việt Nam và các điều ước 
quốc tế mà nước Cộng 
hòa XHCN Việt Nam là 
thành viên; nếu gây thiệt 
hại thì phải làm sạch, 
khôi phục lại môi trường 
và bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 
     + Tổ chức, cá nhân 
hoạt động trên các vùng 
biển Việt Nam có nghĩa 
vụ nộp thuế, phí, lệ phí 
và các khoản đóng góp 
về bảo vệ môi trường 
biển theo quy định của 
pháp luật Việt Nam, phù 
hợp với pháp luật quốc 
tế có liên quan.
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?Mặc dù, chúng ta đã 
là thành viên của 
Công ước Luật biển 

1982 và Luật biển Việt 
Nam sẽ có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2013 nhưng 
biển nước ta lại đang 
đối mặt với nguy cơ ô 
nhiễm và suy thoái cao, 
khiến các hệ sinh thái 
vùng bờ suy giảm và dần 
biến mất. Vậy, theo ông, 
chúng ta cần có những 
hành động cụ thể như 
thế nào để phòng ngừa, 
giảm thiểu các nguyên 
nhân dẫn dến tình trạng 
ô nhiễm biển?

!Để phòng ngừa, giảm 
thiểu các nguyên nhân 
dẫn đến tình trạng ô 

nhiễm biển, theo tôi, cần 
thực hiện các hành động 
cụ thể sau đây: 
     Trước hết, hoàn thiện 
hệ thống thể chế chính 
sách pháp luật về bảo vệ 
môi trường biển, hải đảo 

     Đó là rà soát, xây 
dựng và hoàn thiện 
hệ thống chính sách, 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường biển, trong đó 
có tăng cường kiểm 
soát nguồn thải từ lục 
địa. Hoàn thiện các quy 
phạm pháp luật về thu 
gom và xử lý nước thải 
công nghiệp, nước thải 
sinh hoạt và du lịch; 
các quy định về quản lý 
chất thải rắn, quản lý 
hóa chất sử dụng trong 
sản xuất nông nghiệp và 
nuôi trồng thủy sản; các 
quy định về quản lý môi 
trường đô thị; các quy 
định về hoạt động khai 
thác khoáng sản ở vùng 
dễ bị rửa trôi… Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách 
về quản lý tổng hợp 
vùng duyên hải; hoàn 
thiện bộ tiêu chuẩn môi 
trường quốc gia về biển; 
xây dựng những chính 
sách khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân khai 
thác biển áp dụng công 
nghệ sạch và thân thiện 
với môi trường. 
     Thứ hai là, hoàn thiện 
thiết chế về bảo vệ môi 
trường biển, hải đảo
     Bộ Tài nguyên và 
Môi trường có chức 
năng quản lý Nhà nước 
về môi trường trên 
phạm vi cả nước. Tuy 
nhiên, việc bảo vệ môi 
trường biển đòi hỏi phải 
có một thiết chế thống 
nhất, đồng bộ để thực 
hiện có hiệu quả việc 
kiểm soát nguồn thải từ 
lục địa. Vì vậy, cần phải 
xây dựng cơ chế phối 
hợp giữa các bộ, ngành 
có liên quan và các địa 
phương ven biển. 
     Thứ ba là, nâng cao 
nhận thức của các cấp 
ủy Đảng, chính quyền, 
đoàn thể và cộng đồng 
dân cư về bảo vệ môi 
trường nói chung, kiểm 

soát, xử lý ô nhiễm biển 
và hải đảo nói riêng 
thông qua các hình thức 
thông tin truyền thông, 
giáo dục, tập huấn...
     Thứ tư là, thực hiện 
các biện pháp đồng bộ 
về phòng ngừa, ngăn 
chặn, kiểm soát ô nhiễm 
biển và hải đảo. Tăng 
cường quản lý và xử lý 
hiệu quả các chất thải, 
chất gây ô nhiễm trước 
khi đổ ra biển từ các lưu 
vực sông ven biển và 
từ các hoạt động kinh 
tế biển. Tăng cường 
kiểm soát và sẵn sàng 
ứng phó các sự cố môi 
trường biển, các vụ tràn 
dầu không rõ nguồn 
gốc. Ngăn ngừa suy 
thoái và phục hồi các 
habitat đã bị mất, các 
hệ sinh thái quan trọng 
(rạn san hô, rừng ngập 
mặn, thảm cỏ biển) đã 
bị suy thoái. Tăng cường 
đầu tư tài chính cho 
công tác kiểm soát, xử 
lý ô nhiễm biển và hải 
đảo; trang bị các thiết bị 
xử lý ô nhiễm, quan trắc 
ô nhiễm và đánh giá ô 
nhiễm môi trường.
     Thứ năm là, tăng 
cường, thúc đẩy hợp tác 
quốc tế vì ô nhiễm biển 
là vấn đề xuyên biên giới.
     Thứ sáu là, khuyến 
khích các ngành, các 
lĩnh vực áp dụng các 
phương pháp khai thác 
tài nguyên biển, các 
hệ sinh thái biển theo 
hướng tiếp cận hệ sinh 
thái (ecosystem-based 
approach) nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi 
trường biển  

Xin cảm ơn Ông!
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Xuất phát từ 
nền nông 
nghiệp lúa 
nước, hoạt 

động đua thuyền 
truyền thống là một 
trong những hoạt 
động nhằm chào 
mừng mùa màng đã 
được thu hoạch, cầu 
cho mùa sau bội thu 
và cầu quốc thái dân 
an. Đây là một trong 
những hoạt động 
truyền thống được 
tổ chức vào các ngày 
trọng đại của đất 
nước hay những ngày 
truyền thống của 
địa phương tùy theo 
từng vùng. 
     Hội đua thuyền 
là dịp để tuyển chọn 
những tay đua cừ 

khôi và rèn luyện sức 
khỏe cho dân vùng 
sông nước; đồng 
thời là truyền thống 
của nhân dân địa 
phương để cầu yên 
xóm làng. Ở nhiều 
vùng biển, hoạt động 
đua thuyền như là 
một nghi lễ để cầu 
mong thần biển 
phù hộ cho ngư dân 
trong những chuyến 
ra khơi bội thu tôm 
cá. Thuyền đua 
được làm từ những 
vật liệu chịu nước 
như: tre, gỗ mít, lồ 
ô, cấu tạo phù hợp 
với tính chất thủy 
động học. Ngoài ra, 
để cho đẹp, các đội 
còn tự trang trí cho 
thuyền mình nhiều 

hình thù đặc trưng 
hoặc có thể khắc trên 
thuyền hình phong 
cảnh hoặc động 
vật (rồng, phượng) 
theo truyền thống 
của từng vùng. Luật 
thi, số lượng người 
đua thuyền cũng do 
từng địa phương quy 
định. Tuy nhiên, mỗi 
thuyền đều có người 
chỉ huy, người đánh 
trống ngồi ở đầu và 
cuối con thuyền.
     Thông thường, 
địa điểm tổ chức 
các cuộc đua thuyền 
truyền thống thường 
là ở các khúc sông 
ven làng, xã. Trong 
những ngày diễn ra 
hội đua thuyền, dọc 
hai bên bờ sông rất 

VÀO NHỮNG DỊP LỄ TẾT, 
NHỮNG NGÀY LỄ LỚN CỦA 

ĐẤT NƯỚC, NHIỀU ĐỊA 
PHƯƠNG TRONG CẢ NƯỚC 

LẠI NHỘN NHỊP TỔ CHỨC LỄ 
HỘI ĐUA THUYỀN. TỪ MỘT 

MÔN THỂ THAO TRUYỀN 
THỐNG CHỈ CÓ TRONG CÁC 

DỊP LỄ HỘI, ĐUA THUYỀN 
CỦA VIỆT NAM ĐÃ CÓ MẶT 

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI SEAGAME 
22 (NĂM 2003) ĐEM LẠI VINH 

QUANG ĐẦU TIÊN CHO 
NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN 

XUẤT THÂN TỪ NHỮNG MIỀN 
SÔNG NƯỚC.

Phan Anh

         Đua thuyền

Truyền 
thống

b ả n  s ắ c  s ô n g  n ư ớ c  V i ệ t
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nhiều cờ phướn rực 
rỡ sắc màu bay phất 
phới. Quang cảnh 
bên sông cũng trở nên 
náo nhiệt với rất đông 
người dân địa phương 
đến theo dõi và cổ vũ 
cho các đội tham gia. 
     Từ một môn 
thể thao của lễ hội 
và mang tính địa 
phương, đua thuyền 
truyền thống Việt 
Nam lần đầu tiên được 
đưa vào nội dung thi 
đấu từ Seagame 22 
(năm 2003 tổ chức tại 
Việt Nam). Môn thi 
này chỉ có nội dung 
thi đồng đội gồm 22 
người, trong đó có 20 

vận động viên chèo, 
một vận động viên lái 
và một thủ lĩnh đánh 
trống chỉ huy. Ngay 
trong lần xuất quân 
đầu tiên, đội tuyển 
Việt Nam đã dễ dàng 
đánh bại các đối thủ 
khác và dành được 
Huy chương vàng ở 
nội dung 1.000m. Kể 
từ đó đến nay, các đội 
tuyển đua thuyền của 
Việt Nam đã đạt được 
nhiều thành tích cao 
trên đấu trường quốc 
tế, mang vinh quang 
về cho những vận 
động viên đua thuyền 
vốn xuất thân từ miền 
các miền sông nước 

Những lễ hội đua thuyền lớn của 
Việt Nam:
• Đua thuyền tứ linh Lý Sơn 
(Quảng Ngãi) diễn ra từ ngày 
mùng 4 đến mùng 8 Tết Nguyên 
Đán hàng năm. Sẽ có 4 con thuyền 
tượng trưng cho tứ linh: long, lân, 
quy, phụng tranh tài. 
• Lễ hội đua thuyền rồng đảo Cát 
Hải, Cát Bà, Hải Phòng được tổ 
chức vào 21 tháng Giêng hàng năm. 
• Lễ hội đua thuyền truyền thống 
làng biển Mỹ Á (Thừa Thiên – 
Huế) được tổ chức 5 năm một lần 
vào khoảng giữa tháng 8.
• Đua ghe ngo ở Sóc Trăng mừng 
lễ hội Oóc Om Bóc của đồng bào 
Khmer Nam Bộ vào 15 tháng 10 
âm lịch hàng năm.
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Mùa phim Tết 2013

Bữa tiệc
c ủ a  c ả m  x ú c

NHỮNG BỘ PHIM HÀNH ĐỘNG NGHẸT THỞ! 
NHỮNG CHIÊU THỨC VÕ THUẬT ĐẸP MẮT! 
NHỮNG TÌNH HUỐNG HÀI NGHIÊNG 
NGẢ! NHỮNG CÂU CHUYỆN 
LÃNG MẠN, TÌNH CẢM! NHỮNG 
BỘ PHIM ĐẦY TÍNH NHÂN VĂN! 
MÙA PHIM TẾT 2013 HỨA HẸN 
SẼ CHIÊU ĐÃI NGƯỜI MỘ ĐIỆU 
ĐIỆN ẢNH BẰNG BỮA TIỆC 
HOÀNH TRÁNG, ẤN TƯỢNG 
VỚI NHIỀU TÁC PHẨM TRONG 
VÀ NGOÀI NƯỚC.

Huỳnh Nhi



VMS -  outh

110 | biển | 02 - 2013

Nhà có 5 nàng tiên
     Nhà có 5 nàng tiên là 
câu chuyện kể vệ đôi vợ 
chồng nghèo Tiên Cảnh 
và Mai Nhỏ Nhẹ. Họ 
sống bằng nghề lượm rác, 
tuy nghèo nhưng giàu 
tình thương. Khao khát 
lớn nhất của họ là có một 
đứa con. Sau một lần tình 
cờ nhặt được không chỉ 
1 mà tới 5 bé gái bị cha 
mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Họ 
quyết định nhận nuôi 5 
bé gái này và yêu thương 
gọi chúng bằng 5 cô tiên. 
     Thuộc thể loại hài, 
tình cảm, Nhà có 5 nàng 
tiên là sự kết hợp giữa 
các danh hài: Hoài Linh, 
Việt Hương, Chí Tài, 
Tấn Beo và các “hotgirl”: 
Ngân Khánh, Miu Lê, 
Minh Thảo, Thảo Nhi, 
Bảo Anh… Phim do Trần 
Ngọc Giàu làm đạo diễn.
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Mỹ Nhân Kế
     Tác phẩm đánh dấu 
sự trở lại của đạo diễn 
tài năng Nguyễn Quang 
Dũng sau một thời 
gian chinh chiến ở các 
show truyền hình. Đặc 
biệt, ngay từ khi dự án 
được giới thiệu tới công 
chúng, Mỹ nhân kế luôn 
nhận được sự quan tâm 

của dư luận. Mỹ nhân kế 
ban đầu được lấy tên là 
Chân dài hành động và 
có kế hoạch sản xuất khá 
lâu. Tuy nhiên, vì nhiều 
lý do khách quan, phim 
dời lại đến Tết Nguyên 
Đán năm nay. Phim cổ 
trang được đầu tư công 
nghệ 3D với nhiều màn 
đấu võ tuyệt đẹp của các 

kiều nữ. Phim hứa hẹn 
đốt cháy màn ảnh với 
những trang phục nóng 
bỏng và các phân cảnh 
táo bạo. Sự tham gia 
của những tài năng nữ 
hàng đầu trong showbiz 
Việt như Tăng Thanh 
Hà, Thanh Hằng, Ngọc 
Quyên, Diễm My 9x, 
Phạm Anh Khoa, Uyên 

Linh… càng khiến 
phim được mong đợi 
hơn bao giờ hết. Phim 
tiêu tốn của Nguyễn 
Quang Dũng hai năm 
thực hiện và khoảng 
15 tỷ đồng của nhà sản 
xuất. Mỹ nhân kế sẽ là 
một bộ phim Việt ấn 
tượng trên màn ảnh 
rộng mùa Tết năm nay.
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Monsters, INC
     Những khán giả 
nhí “mê tít” những xì 
trum dễ thương trên 
kênh Disney Channel 
sẽ có cơ hội được nhìn 
ngắm chúng qua bộ 
phim Monsters, INC. 
Bộ phim nói về một 
ngôi làng chỉ toàn xì 

trum sinh sống. Trong 
ngôi làng đó có một 
xưởng sản xuất mang 
tên gọi là Monsters, Inc, 
chuyên sản xuất “điện” 
cho cả làng. Còn “điện” 
thì đến từ ...”tiếng thét” 
của các em bé bị các xì 
trum nhát ma. Sulley và 
anh chàng một mắt bé 

xíu, một trợ lý đắc lực 
tên Mike được xem là 
những “chuyên gia” thu 
thập nhiều điện nhất. 
     Ngôi làng đang yên 
bình bỗng bị xáo trộn 
khi hai chàng gặp đối 
thủ của mình. Từ những 
tranh chấp đó, một cô 
bé con đã tình cờ lạc vào 

xứ sở xì trum, gây nên 
nỗi “kinh hoàng” cho 
cả cộng đồng xì trum. 
Nhiều điều bất ngờ đang 
chờ các khán giả nhí khi 
theo dõi câu chuyện lý 
thú giữa hai anh chàng 
xì trum nổi tiếng Sully 
và Mike cùng cô bé con 
đến từ loài người.
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The Grandmasters:    
     The Grandmasters (tựa tiếng 

Việt: Nhất tông đại sư) là câu 
chuyện về cuộc đời danh sư võ 

thuật Diệp Vấn - người sáng 
lập ra môn phái Vịnh Xuân 

Quyền. Bộ phim có thời gian 
thực hiện khá dài và tỉ mỉ của 

đạo diễn Vương Gia Vệ. Ngoài 
Lương Triều Vỹ, Nhất tông 

đại sư còn có sự tham gia của 
hai ngọc nữ: Chương Tử Di và 

Song Hye Kyo. Với tài năng của 
Vương Gia Vệ và sự kỹ lưỡng, 

nghiêm túc trong hoạt động 
của ông, người hâm mộ phim 

võ thuật có thể kỳ vọng về 
những thước phim phô triển vẻ 

đẹp của Vịnh Xuân Quyền.
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The Last Stand
     Sau khi rời LAPD 
trong một hoạt động 
vụng về, Cảnh sát 
trưởng Owens đã từ 
chức và một mình về 
sống ở thị trấn biên 
giới buồn chán Som-
merton. Sau khi trốn 
thoát một cách ngoạn 
mục khỏi nhà tù FBI, 
trùm ma túy khét 

tiếng nhất ở Tây bán 
cầu bay về phía biên 
giới trong một chiếc 
xe được trang bị đặc 
biệt cùng với một con 
tin và đội quân hùng 
mạnh của các thành 
viên băng đảng. Toàn 
bộ lực lượng thực thi 
pháp luật của Mỹ chỉ có 
một cơ hội cuối cùng ở 
thị trấn Sommerton để 

chặn đứng âm mưu tiến 
qua biên giới mãi mãi 
của tên trùm ma túy 
này. Lúc đầu, Owens 
miễn cưỡng tham gia 
chiến dịch nhưng sau 
đó, bằng tinh thần 
trách nhiệm của người 
cảnh sát, ông đã tập 
hợp lực lượng, chống 
lại âm mưu của các 
băng đảng tội phạm.

     Đây là bộ phim 
mới nhất của siêu 
sao điện ảnh Arnold 
Schwarzenegger, được 
nhào nặn dưới bàn tay 
của đạo diễn Jee Woon 
Kim. Bộ phim hứa hẹn 
không chỉ có những 
màn hành động nảy lửa 
mà còn lồng ghép vào 
đó nhiều hình ảnh táo 
bạo, mê hoặc khán giả.
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Warm Bodies   
    Thuộc thể loại kinh dị, hài 
hước, Warm Bodies được coi là 
một trong những tác phẩm kế 
nhiệm series Chạng Vạng đình 
đám. Warm Bodies xoay quanh 
tình yêu giữa con người và thây 
ma. Anh chàng thây ma tên R 
đã yêu cô nàng Julie từ cái nhìn 
đầu tiên, và hướng dẫn Julie cách 
“bắt chước” thây ma để không 
gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, điều 
trớ trêu là Julie lại chính là con 
gái của nhà lãnh đạo đội 
quân chống lại các thây 
ma. Tương tự như ma cà 
rồng có thể sống dưới 
ánh mặt trời trong 
Chạng Vạng, Warm 
Bodies cũng gây 
tranh cãi khi xây 
dựng nhân vật thây 
ma có…trái tim. 
Tuy nhiên, giới trẻ 
vẫn rất hào hứng 
khi có thể được 
tiếp tục chiêm 
ngưỡng một 
chuyện tình vượt 
qua mọi quy tắc.
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A Good Day to Die Hard  
    A Good Day to Die Hard là 
một bộ phim hành động Mỹ 
của đạo diễn John Moore, kịch 
bản được viết bởi Skip Woods. 
Đây là phần thứ năm của loạt 
phim Die Hard. Ngôi sao Bruce 
Willis tiếp tục thủ vai chính 
John McClane. Trong tập tiếp 
theo này, John Mc Clane đến 
Moscow, Nga để lần đầu tiên 
gặp gỡ cậu con trai Jack. John 
bị dính líu vào một âm mưu 
khủng bố với cậu con trai của 
mình. Hai cha con cùng lập kế 
hoạch lật đổ chiến dịch khủng 
bố toàn cầu của những tên 
trùm Mafia nguy hiểm. 
     Mặc dù đã gần 60 tuổi 
nhưng Bruce Willis vẫn rất 
sung sức trong các cảnh phim 
hành động kịch tính, đòi hỏi 
thể lực cao. Đến nay, loạt phim 
Die Hard đã mang về cho hãng 
Fox hơn 1 tỷ đô la trên toàn thế 
giới. Những ai yêu mến Bruce 
Willis và series Die Hard, chắc 
chắn không thể bỏ qua phần 5 
hấp dẫn này.
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Grand Heist
     Thuộc thể loại võ 
thuật, hài hước và kiếm 
hiệp, Grand Heist xoay 
quanh câu chuyện về 
những tên trộm chuyên 
nghiệp với ý định tổ chức 
một vụ cướp tại phủ Seob-
ingo của triều đại Joseon, 
nơi quản lí hộp đá Hoàng 

gia. Vào khoảng thời gian 
khi đá còn là biểu tượng 
quyền lực, đá dường như 
còn đáng giá hơn vàng, 
Cho Myung Soo được bổ 
nhiệm làm Phó thử tướng 
thứ hai của triều đại và 
đã chiếm độc quyền toàn 
bộ số đá trong Seobingo. 
Duk Moo, con trai thứ 

hai của Phó thủ tướng 
nảy ra ý tưởng biến Cho 
Myung Soo thành một 
kẻ ngốc bằng việc đánh 
cướp nhà kho. Chuẩn bị 
kỹ cho từng chi tiết nhỏ 
trong bản kế hoạch bí 
mật, anh thuê khoảng 
tám chuyên gia về những 
lĩnh vực khác nhau như 

chế tạo bom, kéo toa xe và 
cướp mộ cũ. 
     Vừa mang tính chất 
do thám, vừa hài hước, 
Grand Heist với sự tham 
gia của nam diễn viên 
Cha Tae Hyun hứa hẹn 
sẽ mang đến nhiều tràng 
cười sảng khoái, vui 
nhộn cho khán giả 
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NHỮNG AI ĐÃ TỪNG ĐẶT 
CHÂN ĐẾN HẢI ĐĂNG KÊ GÀ, 
HẲN SẼ KHÓ QUÊN ĐƯỢC 
VẺ ĐẸP NHƯ MIỀN CỔ TÍCH, 
NGUYÊN SƠ, THUẦN KHIẾT 
MÀ LUNG LINH, HUYỀN ẢO 
NƠI ĐÂY.

Hải đăng

Kê gà
đ ẹ p  n h ư  m i ề n  c ổ  t í c h

Phạm Hoàng      Ngọc Nam
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Hải đăng Kê 
Gà nằm 
trên mũi 
Kê Gà, một 

trong những hòn đảo có 
cảnh trí đẹp nhất vùng 
biển Hàm Thuận Nam, 
Phan Thiết. Màu xanh 
ngọc của nước biển hòa 
quyện cùng màu xanh 
lơ của bầu trời, điểm 
xuyết thêm màu trắng 
của mây, màu vàng của 
những phiến đá hoa 
cương đủ mọi hình 
dạng, kích thước và đặc 
biệt là hải đăng cao vút, 
như một nét vẽ phóng 
khoáng, sáng tạo giữa 

toàn cảnh bức tranh 
thiên nhiên tuyệt mỹ.

Đẹp như cổ tích
     Đặt chân lên mũi Kê 
Gà, mọi người sẽ ngay 
lập tức bị hút hồn bởi 
cảnh trí nơi đây. Một hòn 
đảo xanh êm đềm giữa 
tiếng sóng vỗ rì rào. Một 
cánh đồng cỏ còn đẫm 
hơi sương sớm. Nghe 
trong gió mùi thơm dịu 
nhẹ của những bông hoa 
đồng nội. Và ngỡ ngàng 
trước vẻ đẹp nguyên sơ 
mà kỳ ảo của hàng ngàn 
phiến đá hoa cương. 
Dưới bàn tay sáng tạo 

của tạo hóa, mỗi hòn đá 
mang một hình thù, kích 
thước và “thế đứng” riêng 
tạo nên một quần thể đa 
dạng, đầy sức cuốn hút. 
     Đến với đảo, mọi 
người thả hồn đắm chìm 
cùng với thiên nhiên, 
trời biển, đón nhận mọi 
khoảnh khắc của ngày và 
đêm khi bình minh rực 
một góc trời phía đông, 
lúc hoàng hôn dát vàng 
trên biển hay khi mặt 
trăng tỏa ánh sáng huyền 
hoặc xuống vạn vật, cỏ 
cây. Những khoảnh khắc 
đẹp như ru lòng người 
vào miền cổ tích.
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Kiến trúc vượt
thời gian
     Bên cạnh vẻ đẹp 
nguyên sơ và huyền ảo 
của thiên nhiên, mũi Kê 
Gà còn cuốn hút mọi 
người bởi kiến trúc độc 
đáo, vượt thời gian của 
ngọn hải đăng. Theo 
lịch sử hàng hải, mũi 
Kê Gà xưa kia được 
coi là một vị trí cực 
kỳ hiểm yếu của vùng 
biển từ Phan Rang đi 
Vũng Tàu. Vào các thế 
kỷ trước, đã có nhiều 
thuyền buôn qua lại nơi 
đây và bị đắm ở vùng 
biển này. Chính vì thế, 
người Pháp đã nghiên 
cứu và cho xây dựng 

hải đăng Kê Gà nhằm 
hướng dẫn tàu thuyền 
qua lại an toàn. 
     Hải đăng hình bát 
giác, được xây trên đỉnh 
cao nhất của đảo. Tháp 
đèn cao 41m, độ cao 
toàn bộ từ tâm ngọn 
đèn đến mặt biển là 65 
m (tương đương với tòa 
nhà cao 12 tầng). Kích 
thước cạnh của tháp 
rộng 3m, đỉnh rộng 
2,5 m, chiều dày tường 
tháp từ chân tháp đến 
độ cao 6m là 1,6m, càng 
lên cao độ dày càng 
giảm từ 1,5m và mỏng 
nhất ở đỉnh tháp là 1m. 
Trên ngọn tháp có bóng 
đèn lớn 2.000W, có bán 

kính quét sáng 22 hải lý 
(tương đương 40 km). 
Công trình do kiến trúc 
sư người Pháp Snavat 
thiết kế, được xây dựng 
hoàn toàn bằng đá với 
những tính toán chính 
xác, đảm bảo độ bền 
vững trường kỳ với thời 
gian. Từ khi hoàn thành 
vào năm 1899 và đưa vào 
sử dụng năm 1900, tính 
đến nay, ngọn hải đăng 
đã 113 tuổi nhưng vẫn 
đứng kiêu hãnh cùng 
năm tháng, giữa biển 
trời Hàm Thuận Nam, 
soi sáng cho những con 
tàu hành hải an toàn.
      Bên trong hải đăng 
có hơn 180 bậc thang 

xoắn ốc bằng thép cùng 
hàng chục bậc tam cấp 
dẫn lên đến đỉnh đèn. 
Chiếc cầu thang xoáy 
ốc này thực sự là một 
tác phẩm tuyệt đẹp mà 
không một nhiếp ảnh 
gia chuyên hay không 
chuyên nào đến đây có 
thể bỏ qua. Trên tháp có 
một balcon rộng, từ đây, 
mọi người có thể nhìn 
toàn cảnh cả vùng trong 
gió biển lồng lộng, vừa 
cảm nhận sự nhỏ bé của 
mình trước đại dương 
mênh mông lại vừa tự 
hào trước ý chí và sức 
sáng tạo của con người 
trong quá trình chinh 
phục biển cả 
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Có nhiều giải thích về tên 
gọi Kê Gà hay còn gọi là Khe 
Gà. Cách giải thích phổ biến 
nhất là vì mũi đất này có khe 
giống đầu mỏ của một con 
gà. Một cách giải thích khác 
cho rằng ngày xưa ở đây có 
nhiều gà rừng sinh sống. 
Thời Pháp thuộc, khi vẽ 
bản đồ hành chính người ta 
ghi là Kéga, theo cách phát 
âm của người Pháp, về sau 
quen gọi là Kê Gà.
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BBình minh Kê Gà
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TOÅNG COÂNG TY BAÛO ÑAÛM AN TOAØN HAØNG HAÛI MIEÀN NAM
COÂNG TY TNHH MTV THIEÁT BÒ BAÙO HIEÄU HAØNG HAÛI MIEÀN NAM

Southern Aids to Navigation Equipment Company Co.Ltd

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

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

SẢN PHẨM:

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

(AECS-RBII-400)

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

(AECS-RB400)

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

(AECS-ML400)

Đèn dẫn luồng hàng hải
sử dụng công nghệ Diode

phát quang Led
(MS-L133 LED LANTERN)

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

Happy new year
2013



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

THE NINTH ZONE  MARITIME PILOTAGE SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

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

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

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

2014Happy new year
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Add: 60 Lê Hồng Phong – P. Trà An – Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ
Tel: (0710) 3.888.755 - (0710) 3.888.595  |  Fax: (0710) 3.888.797

Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Điều 

Trụ sở Công ty

Tàu VT – 023 thực hiện nhiệm vụ
tiếp tế, kiểm tra hệ thống báo hiệu đèn biển

Tàu VT – 0311 thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh,
thay thả phao phục vụ hạng mục thi công
nâng dầm thép tại công trình cầu Cần Thơ

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

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



Địa chỉ: 436 Đào Sư Tích, ấp 3, X. Phước Lộc, H. Nhà Bè, TP. HCM | VPGD: 418 đường 16, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP. HCM 
Tel: +84 8 22189069 | Fax: +84 8 62621416 | Email: tuongvycompany@yahoo.com.vn

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

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

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

Giám đốc

Ông Võ Văn Lợi

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

2015Happy
new year
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- Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; Cung ứng dịch vụ vận hành hệ 
thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển.

- Điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác 
diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải.

- Sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Sửa chữa 
các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác.

- Quản lý, vận hành hệ thống hỗ trợ an toàn hàng hải: AIS, VTS, DGPS...
- Quản lý, khai thác các bến phao neo đậu tàu. Quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
bảo đảm an toàn hàng hải.

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

- Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, cho thuê container.
- Vận tải biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư, kinh doanh bất động sản và kinh doanh 
dịch vụ cho thuê văn phòng. Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh cảng biển; 
Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan.

- Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa; Mua bán vật 
tư, thiết bị ngành hàng hải.
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