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LỜI NÓI ðẦU 

Biển và ñảo là phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi người dân 
ñất Việt luôn có trong lòng một tình yêu tha thiết ñối với biển, ñảo quê 
hương; nhất là người dân của 26 tỉnh, thành phố ven biển (chiếm 42% diện 
tích cả nước) ñều tự hào có thành phố bên bờ Biển ðông. 

Biển Việt Nam chiếm phần quan trọng trong Biển ðông, nối li ền 
tuyến giao thông ra Thái Bình Dương, xuống Ấn ðộ Dương, lên Á, sang Âu, 
ñâu ñâu cũng thuận tiện. Quần ñảo Hoàng Sa và quần ñảo Trường Sa là 
xương sống tạo thành hệ thống ñảo gần, ñảo xa trải dọc biển Việt Nam từ 
ñầu Vịnh Bắc Bộ ñến giáp Vịnh Thái Lan. Trong lòng biển ñảo ôm chứa 
nguồn tài nguyên phong phú, ña dạng gồm cả khoáng sản, dầu và khí, tài 
nguyên sinh vật, tài nguyên không sinh vật, tài nguyên trong khối nước… Và 
hơn thế, biển ñảo Việt Nam còn “vùi sâu dưới ñáy những gì ñau thương” của 
thăng trầm lịch sử hàng ngàn năm. 

Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), ñã góp phần mở 
rộng không gian biển-ñảo cả về diện tích và tiềm năng, tài nguyên và giá trị; 
ñồng thời tạo nên “danh chính ngôn thuận” cho những hiểu biết cơ bản, ñầy 
ñủ về chủ quyền biển-ñảo quốc gia. Năm 2012 là tròn 30 năm biển và ñảo 
Việt Nam có ñời sống hiến pháp quốc tế, làm cho ñời sống lịch sử và văn 
hóa hàng ngàn năm của biển, ñảo Việt Nam thêm phong phú, trường tồn. 

Hiện ñã có nhiều sách, báo, tạp chí nghiên cứu và công bố, ñưa tin về 
biển, ñảo Việt Nam. Các tác giả ở mọi miền ñất nước dưới nhiều góc ñộ 
khác nhau ñã tiếp cận vấn ñề và cung cấp nhiều thông tin quý về biển, ñảo. 
Song không phải vì thế mà không cần thêm những hiểu biết về phần lãnh thổ 
rộng lớn ở ngoài ñất liền của Việt Nam ñã ñược ñầy ñủ, phong phú, toàn 
diện; nhất là khi những vấn ñề biển, ñảo trên biển ðông ñang thu hút sự quan 
tâm của hàng trăm triệu người trong khu vực, hàng tỷ người trên thế giới, 
người Vi ệt Nam trong và ngoài nước cũng ñang dành cả tình cảm và trách 
nhiệm cho biển và ñảo quê hương Tổ quốc mến yêu. 

Nhóm Khảo sử Nam bộ kết hợp với Trung tâm nghiên cứu biển và ñảo 
trường ðại học KHXH&NV – ðHQG thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất 
bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, biên soạn cuốn “Biển và ñảo Việt 
Nam, mấy lời hỏi-ñáp)” nhằm cung cấp cho ñông ñảo bạn ñọc những hiểu 
biết thông thường về biển và ñảo Việt Nam trên các lĩnh vực chủ yếu: không 
gian biển-ñảo, ñời sống biển-ñảo, thăng trầm biển-ñảo, biển-ñảo trong phát 
triển và hội nhập, hướng về biển-ñảo. ðó là những lĩnh vực cần ñược nhận 
thức một cách chính xác, ñồng bộ và thống nhất; tuy chưa phải là ñã ñầy ñủ 
và logic, nhưng sự sắp xếp các lĩnh vực như thế sẽ toát lên ñược tính lịch sử 
và xinh ñộng của các vấn ñề biển-ñảo vốn rất phong phú, ña dạng. 

Tài liệu ñể biên soạn dựa trên cơ sở tập hợp nhiều nguồn trong và 
ngoài nước với sự cập nhật thông tin mới, vừa ñảm bảo tính khoa học vừa 



mang tính thời sự. Tuy nhiên, xuất phát từ mục ñích phổ cập thông tin ñến 
quảng ñại bạn ñọc, nên sách chỉ dừng lại ở mức ñộ phổ thông nhất, hạn chế 
tính hàn lâm của thông tin tư liệu. Hy vọng qua những lời hỏi và ñáp ngắn 
gọn và dễ hiểu sẽ giúp ích cho việc nâng cao hiểu biết, góp phần bồi dưỡng 
lòng tự hào dân tộc và thêm tin yêu Tổ quốc Việt Nam. 

Mặc dù ñã có nhiều cố gắng, song cũng khó tránh khỏi những hạn chế, 
khiếm khuyết. Rất mong ñược ñón nhận những góp ý chân thành của quý 
bạn ñọc ñể sách ngày càng hoành chỉnh hơn. 

 

           Tp. Hồ Chí Minh, ngày ñầu tiên năm 2012 

                   Tập thể tác giả 
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Phần I – Không gian biển, ñảo Việt Nam 

1. Biển ðông rộng như thế nào và có liên quan ñến chủ quyền của 
những quốc gia nào ? 

Tên gọi Biển ðông mang hàm nghĩa biển ở phía ñông của Việt Nam - 
quốc gia có bờ biển dài nhất trong vùng biển này. Biển ðông nằm trên thềm 
lục ñịa ngầm, kéo dài từ eo biển ðài Loan xuống eo biển Singapore, là vùng 
biển nửa kín, có diện tích khoảng 3,5 triệu km2, trải rộng từ vĩ ñộ 3oNam lên 
ñến vĩ ñộ 26o Bắc và từ kinh ñộ 100o ñến 121o ðông.  

Biển ðông bao bọc xung quanh Việt Nam cùng 8 quốc gia (Trung 
Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, 
Campuchia) và 1 vùng lãnh thổ (ðài Loan).  

Những sông lớn chảy vào biển ðông gồm có Châu Giang, Mân Giang, 
Cửu Long (Phúc Kiến), sông Hồng, Mê Kông, Rajang, Pahang, Pasig, cùng 
hàng trăm sông nhỏ từ nhiều miền lục ñịa góp ñầy nước cho Biển ðông. 

Bao bọc xung quanh 8 quốc gia trong khu vực ðông Nam Á, biển 
ðông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hơn 500 triệu dân các nước 
ASEAN. Biển ðông còn là nơi chứa ñựng nguồn tài nguyên thiên nhiên biển 
quan trọng cho ñời sống và sự phát triển kinh tế của các nước xung quanh, 
ñặc biệt là nguồn tài nguyên sinh vật (thủy sản), khoáng sản (dầu khí), du 
lịch và là khu vực ñang chịu sức ép lớn về bảo vệ môi trường sinh thái biển. 

2. Bờ biển Việt Nam dài bao nhiêu và có những ñặc trưng cơ bản 
gì ?  

Việt Nam có ñường bờ biển trải dài từ Móng Cái (Quảng Ninh) ñến 
Hà Tiên (Kiên Giang) dài 3.260 km. Với diện tích ñất liền vào khoảng 
331.051 km², tính trung bình cứ 100 km2 ñất liền thì có 1 km bờ biển). Việt 
Nam là quốc gia có tỷ lệ chiều dài bờ biển so với diện tích ñất liền vào loại 
cao nhất trên thế giới (trong khi tỷ lệ trung bình của thế giới chỉ vào khoảng 
0,5km/km2). ðó là lợi thế tự nhiên cho việc xây dựng mạng lưới cảng biển, 
ñẩy mạnh phát triển giao thương hàng hải Vi ệt Nam. 

Với 28 tỉnh, thành phố giáp biển, nơi xa biển nhất (tỉnh ðiện Biên) 
cách không quá 500km, Việt Nam có tiềm năng vô cùng to lớn trong việc 
phát triển du lịch, dịch vụ, giao thông - cảng biển, ñáp ứng nhu cầu giao 
thương hàng hải quốc tế cũng như tạo ñiều kiện thuận lợi cho các hoạt ñộng 
ñánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản, vốn là một trong những mặt hàng xuất 
khẩu chiến lược của Việt Nam.  

Bờ biển của nước ta có nhiều mũi ñá nhô ra sát biển tạo nên các thắng 
cảnh ñẹp, phục vụ tốt cho du lịch như ðèo Ngang, ñèo Hải Vân, ðèo Cả. 
Việt Nam có bờ biển dài với nhiều bãi tắm ñẹp với cát mịn và sạch rải rác từ 
Trà Cổ (Móng Cái, Quảng Ninh) ñến Bãi Nai (Hà Tiên, Kiên Giang), trong 
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ñó có nhiều bãi tắm còn rất hoang sơ trên các ñảo (Ngọc Vừng, Quan Lạn ở 
Quảng Ninh; Hòn La ở Quảng Bình, Côn ðảo, Phú Quốc, v.v.). ðường bờ 
biển của nước ta lại rất khúc khuỷu ñược các ñảo che chắn (vịnh Hạ Long và 
Bái Tử Long), có nhiều vũng vịnh (Vũng Áng, vịnh ðà Nẵng, An Hòa, Dung 
Quất, Quy Nhơn, Xuân ðài, Vũng Rô, Vân Phong, v.v…) và nhiều cửa sông 
lớn ñổ trực tiếp vào Biển ðông1. Có thể nói, ñây là nguồn tài nguyên rất 
quan trọng phục vụ cho việc du lịch biển ở Việt Nam. 

Các tỉnh thành phố ven biển chiếm 17% diện tích và hơn 35% dân số 
cả nước. Theo số liệu thống kê trong năm 2009 của Tổng cục Dân số và Kế 
hoạch hóa gia ñình (Bộ Y tế), các vùng biển ñảo và ven biển có khoảng 29 
triệu người ñang sinh sống, với mật ñộ dân số lên ñến 373 người/ km2 (gấp 
1,5 lần mật ñộ dân số trung bình của cả nước). Tuy nhiên, sự phân bố dân số 
không ñồng ñều. Do trải dài từ bắc vào nam và ñược phát triển trên các loại 
ñất ñá khác nhau, ñịa hình bờ biển của nước ta thể hiện ñược tính ña dạng và 
phân hóa theo các ñiều kiện khí hậu khác nhau. 

3. Việt Nam có bao nhiêu vũng – vịnh và chúng mang những nét 
ñặc sắc gì ? 

Theo số liệu thống kê của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
dựa theo cấu tạo của ñường bờ biển, ven bờ biển Việt Nam có 13 vũng – 
vịnh, là những vùng biển nằm trong vùng lõm của ñường bờ biển với các 
kích thước khác nhau. Vịnh lớn nhất là vịnh Bái Tử Long, ngoài ra còn có 6 
vũng vịnh loại trung bình (diện tích từ 50 km2 ñến 100 km2) và 29 vũng – 
vịnh nhỏ ñến rất nhỏ (dưới 50 km2). Các vũng – vịnh này trước hết là nơi 
neo trú bão của các tàu thuyền, ñặc biệt là tàu cá. Theo quy hoạch của Chính 
phủ theo quyết ñịnh 135/2001/Qð – TTg ngày 14/09/2001, có 58 nơi trú bão 
cho tàu cá có công suất máy chính từ 300CV và 29 khu chứa ñược 800 tàu cá 
trở lên. Hơn nữa, vũng-vịnh còn là các cửa ngõ dẫn ra biển nội ñịa của ðông 
Nam Á nói riêng và châu Á nói chung (như vũng Áng, Văn Phong), làm trụ 
nối cho các tuyến, hành lang kinh tế ven biển (vịnh Bái Tử Long – Hạ Long 
và hành lang kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ), làm cầu nối trên các tuyến hàng 
hải quốc tế (vũng Côn Sơn ở Côn ðảo, vũng ðầm ở Phú Quốc)2. Tiềm năng 
kinh tế của các vũng – vịnh ven bờ biển Việt Nam ñược nhấn mạnh trong ñề 
án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam ñến năm 2020”3 
của Chính phủ. Theo ñó, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống 15 khu kinh tế ven 
biển trải dài từ Bắc vào Nam. ðó là các khu Vân ðồn (Quảng Ninh), ðình 
Vũ – Cát Hải (Hải Phòng), Nghi Sơn (Thanh Hóa), ðông Nam Nghệ An 
(Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình), Chân Mây – Lăng 
Cô (Thừa Thiên – Huế), Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), 

                                           
1 Vũ Văn Phái, Cơ sở ñịa lý tự nhiên biển và ñại dương, Nxb. ðại học Quốc gia Hà Nội, 2007. 
2 Trần ðức Thạnh (chủ biên), Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng, NXB Khoa 
học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, 2008, tr.139 
3 Theo Quyết ñịnh số 1353/Qð – TTg ký ngày 23/09/2008. 
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Nhơn Hội (Bình ðịnh), Nam Phú Yên (Phú Yên), Văn Phong (Khánh Hòa), 
Phú Quốc (Kiên Giang), ðịnh An (Trà Vinh) và Năm Căn (Cà Mau).  

Trong khuôn khổ ñề án quy hoạch này, tại miền Bắc Việt Nam, nằm 
trong tổng thể chương trình hợp tác “Hai hành lang, một vành ñai kinh tế ven 
biển vịnh Bắc Bộ” giữa Việt Nam và Trung Quốc, khu kinh tế Vân ðồn ở 
vịnh Bái Tử Long sẽ ñược ưu tiên xây dựng theo hướng hội nhập kinh tế với 
các nước trong khu vực ðông Bắc Á. Hai hành lang kinh tế nối với vành ñai 
kinh tế vịnh Bắc Bộ bao gồm: hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – – Hà 
Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh (gồm cả ñường bộ, ñường sắt và ñường 
sông) và hành lang kinh tế Nam Ninh – Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – 
Quảng Ninh (gồm các tuyến giao thông ñường bộ và ñường sắt).  

Tại ven biển miền Trung – với phần Nam Trung Bộ ñược ví như một 
bao lơn hướng ra biển ðông – có hàng loạt các vũng - vịnh mở ra biển, giữ 
vai trò ñặc biệt quan trọng trong công tác an ninh quốc phòng như vịnh Cam 
Ranh và vịnh ðà Nẵng ; trong sự nghiệp phát triển kinh tế biển như Vũng 
Áng (Hà Tĩnh) và vịnh Văn Phong (Khánh Hòa), thông qua trục hành lang 
kinh tế ðông – Tây (nối li ền 4 nước Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar), 
kết hợp với các tuyến giao thông Bắc – Nam nối li ền với các thành phố trọng 
ñiểm. 

Các tỉnh Nam Bộ cũng sẽ tập trung xây dựng huyện ñảo Phú Quốc 
(ñảo lớn nhất nằm trong vịnh Thái Lan có diện tích 567 km2 với tuyến biển 
dài 145 km) theo hướng mở ra biển, trong ñó có cảng An Thới – Phú Quốc 
nằm trong khu vực vũng ðầm mở ra sát tuyến hàng hải thông thương từ Ấn 
ðộ Dương sang Thái Bình Dương, có giá trị kinh tế rất lớn. 

4. Diện tích biển Việt Nam theo luật biển 1982 là bao nhiêu, trong 
ñó có bao nhiêu ñảo, quần ñảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ? 

Vùng biển Việt Nam bao gồm vùng lãnh hải, vùng ñặc quyền kinh tế 
và thềm lục ñịa, ñược quy ñịnh rõ trong Công ước về Luật biển năm 1982. 
Theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, biển Việt Nam 
có diện tích biển khoảng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích ñất liền, chiếm 
gần 30% diện tích Biển ðông. Vùng biển Việt Nam có khoảng 3.000 hòn 
ñảo lớn, nhỏ và 2 quần ñảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa, ñược phân bố 
khá ñều theo chiều dài của bờ biển ñất nước, với vị trí ñặc biệt quan trọng 
như một tuyến phòng thủ tiền tiêu ñể bảo vệ sườn phía ðông của ñất nước. 
Một số ñảo ven bờ còn có vị trí quan trọng ñược sử dụng làm các ñiểm mốc 
quốc gia trên biển ñể thiết lập ñường cơ sở ven bờ lục ñịa Việt Nam, từ ñó 
xác ñịnh vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng ñặc quyền 
kinh tế và thềm lục ñịa, làm cơ sở pháp lý ñể bảo vệ chủ quyền quốc gia trên 
các vùng biển. 

Theo quy ñịnh của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 
các quốc gia ven biển có năm (05) vùng biển gồm: Nội thủy nằm bên trong 
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ñường cơ sở; lãnh hải có chiều rộng 12 hải lý; vùng ñặc quyền kinh tế và 
thềm lục ñịa có chiều rộng 200 hải lý tính từ ñường cơ sở; riêng thềm lục ñịa 
có thể kéo dài ra tới 350 hải lý. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia 
ñối với các vùng biển nói trên: 

Nước ta có chuỗi ñảo chạy dọc theo bờ biển ñược vận dụng ñể xác 
ñịnh ñường cơ sở thẳng. Năm 1982, Chính phủ nước ta ra tuyên bố xác ñịnh 
ñường cơ sở thẳng ven bờ lục ñịa Việt Nam gồm 10 ñoạn nối 11 ñiểm. Trừ 
ñiểm A8 nằm trên mũi ðại Lãnh, các ñiểm còn lại ñều nằm trên các ñảo. 
ðiểm 0 nằm trên ranh giới phía Tây Nam của vùng nước lịch sử Việt Nam - 
Campuchia. ðiểm A1: Hòn Nhạn (Kiên Giang); A2: Hòn ðá Lẻ (Cà Mau); 
A3: Hòn Tài Lớn; A4: Hòn Bông Lan; A5: Hòn Bảy Cạnh (Bà Rịa - Vũng 
Tàu); A6: Hòn Hải; A7: Hòn ðôi (Bình Thuận); A8: Mũi ðại Lãnh; A9: Hòn 
Ông Căn (Khánh Hòa); A10: ðảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); A11: ðảo Cồn Cỏ 
(Quảng Trị). 

Lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rộng 12 hải 
lý (01 hải lý tương ñương 1.852m), ở phía ngoài ñường cơ sở. Ranh giới 
ngoài của lãnh hải là biên giới của quốc gia ven biển. Nước cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chủ quyền ñầy ñủ và toàn vẹn ñối với lãnh hải 
của mình cũng như ñối với vùng trời, ñáy biển và lòng ñất dưới ñáy biển của 
lãnh hải. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, chủ quyền 
ñối với vùng lãnh hải không phải là tuyệt ñối như vùng nội thủy, tàu thuyền 
các nước khác ñược “ñi qua không gây hại” trong lãnh hải. Các quốc gia ven 
biển có quyền ấn ñịnh các tuyến ñường, quy ñịnh việc phân chia các luồng 
giao thông dành cho tàu nước ngoài ñi qua lãnh hải nhằm bảo ñảm chủ 
quyền, an ninh quốc gia và lợi ích của mình. 

Vùng tiếp giáp lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là vùng biển tiếp liền phía ngoài lãnh hải Vi ệt Nam có chiều rộng 12 
hải lý, hợp với lãnh hải thành một vùng rộng 24 hải lý kể từ ñường cơ sở 
dùng ñể tính chiều rộng lãnh hải của Việt Nam. Chính phủ nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện sự kiểm soát cần thiết trong vùng tiếp 
giáp lãnh hải của mình nhằm bảo vệ quyền lợi về hải quan, thuế khóa, ñảm 
bảo sự tôn trọng các quy ñịnh về y tế, di cư, nhập cư trên lãnh thổ hoặc trong 
lãnh hải Vi ệt Nam. 

Vùng ñặc quyền kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tiếp liền vùng lãnh hải và hợp với vùng lãnh hải thành vùng biển rộng 
200 hải lý tính từ ñường cơ sở dùng ñể tính chiều rộng lãnh hải của Việt 
Nam. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn về 
việc thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý tất cả các tài nguyên thiên nhiên, 
sinh vật và không sinh vật ở vùng nước, ở ñáy biển và trong lòng ñất dưới 
ñáy biển của vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam; có quyền và thẩm quyền 
riêng biệt về các hoạt ñộng khác phục vụ cho việc thăm dò và khai thác vùng 
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ñặc quyền kinh tế nhằm mục ñích kinh tế; có thẩm quyền riêng biệt về 
nghiên cứu khoa học trong vùng ñặc quyền kinh tế của Việt Nam; có thẩm 
quyền trong bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm trong vùng ñặc quyền kinh tế 
của Việt Nam. 

Thềm lục ñịa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 
ñáy biển và lòng ñất dưới ñáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên của lục ñịa 
mở rộng ra ngoài lãnh hải Vi ệt Nam cho ñến bờ ngoài của rìa lục ñịa; nơi 
nào bờ ngoài của rìa lục ñịa cách ñường cơ sở dùng ñể tính chiều rộng lãnh 
hải Vi ệt Nam không ñến 200 hải lý thì thềm lục ñịa nơi ấy mở rộng ra 200 
hải lý kể từ ñường cơ sở ñó. Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 
1982, nước nào có thềm lục ñịa tự nhiên quá rộng thì thềm lục ñịa có thể mở 
rộng ra không quá 350 hải lý kể từ ñường cơ sở. Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn về mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ 
và quản lý tất cả các tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục ñịa Việt Nam bao 
gồm tài nguyên khoáng sản, tài nguyên không sinh vật và tài nguyên sinh vật 
thuộc loại ñịnh cư ở thềm lục ñịa Việt Nam. 

5. Việt Nam có bao nhiêu huyện ñảo ven bờ ? 

Hiện nay Việt Nam có 12 huyện ñảo ven bờ, ñó là: 

1. Huyện ñảo Bạch Long Vỹ 

Bạch Long Vĩ là một huyện ñảo thuộc TP.Hải Phòng, nằm trên hòn 
ñảo cùng tên với diện tích vào khoảng 2,5km² khi có thủy triều lên và 
khoảng 4km² khi thủy triều xuống. ðảo có một vị trí quan trọng trong việc 
mở rộng các vùng biển và phân ñịnh biển vịnh Bắc Bộ. 

2. Huyện ñảo Cát Hải 

Huyện ñảo Cát Hải thuộc Thành phố Hải Phòng, phía Tây Bắc và 
ðông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, bao gồm ñảo Cát Bà và ñảo Cát Hải, tổng 
diện tích khoảng 345km2. Nơi ñây có Vườn Quốc Gia Cát Bà là nơi lưu giữ 
nguồn gel quí hiếm trong ñó có loài Voọc ðầu trắng ñược ghi vào sách ðỏ 
thế giới. 

3. Huyện ñảo Cô Tô 

Cô Tô là tên một quần ñảo phía ðông của ñảo Vân ðồn, tỉnh Quảng 
Ninh. ðịa danh hành chính là huyện Cô Tô, diện tích 46,2km², dân số hơn 
33.900 người. Quần ñảo Cô Tô có khoảng 50 ñảo, ñá lớn nhỏ. 

4. Huyện ñảo Côn ðảo 

Huyện Côn ðảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách TP Vũng Tàu 
khoảng 185km và cách cửa sông Hậu - Cần Thơ khoảng 83km. Diện tích tự 
nhiên của huyện khoảng 75,15km2, dân số khoảng 5.000 người. Côn ðảo 
ñược thiên nhiên ưu ñãi với nhiều vẻ ñẹp. Môi trường sống của Côn ðảo 
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trong lành, không khí mát mẻ, nguồn nước sạch sẽ, nhiệt ñộ b>ình quân trong 
năm từ 26-270C. 

5. Huyện ñảo Cồn Cỏ 

Huyện ñảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị có diện tích tự nhiên khoảng 
2,5km2. Mặc dù với diện tích không lớn nhưng lại có vị trí chiến lược án 
ngữ toàn bộ phần bờ biển Trung bộ, gần nhiều tuyến ñường hàng hải trong 
nước và quốc tế, do ñó nó có vai trò rất lớn trong công tác phòng thủ, bảo vệ 
an ninh quốc phòng vùng lãnh thổ, lãnh hải. 

6. Huyện ñảo Hoàng Sa 

Huyện ñảo Hoàng Sa ñược thành lập từ tháng 01/1997 thuộc TP ðà 
Nẵng. Quần ñảo này có diện tích 305km2, chiếm 24,29% diện tích thành phố 
ðà Nẵng. Hoàng Sa là một quần ñảo san hô nằm cách thành phố ðà Nẵng 
170 hải lý. 

7. Huyện ñảo Kiên Hải 

Kiên Hải là một huyện ñảo của tỉnh Kiên Giang nằm ngoài khơi vùng 
biển Tây Nam. Huyện có diện tích khoảng 30km² và dân số khoảng 25.000 
người, sinh sống trên các ñảo trong quần ñảo Kiên Hải. Các ñảo của huyện 
Kiên Hải vẫn còn sơ khai, nhiều phong cảnh ñẹp mang ñậm nét thiên nhiên. 

8. Huyện ñảo  Lý Sơn 

Huyện Lý Sơn, còn gọi là Cù Lao Ré, diện tích của huyện là khoảng 
9,97km² nhưng dân số lại lên ñến con số hơn 20.460 người. Hòn ñảo là vết 
tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, ñược hình thành cách ñây 25-30 
triệu năm. 

9. Huyện ñảo Phú Quý 

Phú Quý (còn gọi là cù lao Thu hay cù lao Khoai Xứ). ðây là 1 huyện 
ñảo thuộc tỉnh Bình Thuận, với diện tích 16km², cách thành phố Phan Thiết 
120km về hướng ðông Nam. 

10. Huyện ñảo Phú Quốc 

Huyện ñảo này thuộc tỉnh Kiên Giang có tổng diện tích 589,23km², 
xấp xỉ diện tích ñảo quốc Singapore. Thị trấn Dương ðông, tọa lạc ở phía 
Tây Bắc, là thủ phủ của huyện ñảo. Phú Quốc nằm cách thành phố Rạch Giá 
120km và cách thị xã Hà Tiên 45km. 

11. Huuyện ñảo Trường Sa 

Là huyện ñảo của tỉnh Khánh Hòa, diện tích 496km2, nằm ở khu vực 
phía Nam biển ðông, gồm 20 ñảo nổi và khoảng 80 bãi ñá ngầm, gốc san hô. 
Hòn ñảo xa nhất cách ñất liền tới 250 hải lý. 

12. Huyện ñảo Vân ðồn 
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Vân ðồn là một huyện ñảo của tỉnh Quảng Ninh diện tích tự nhiên 
551,3km², dân số vào khoảng 39.384 dân. Trong tổng số 600 hòn ñảo thuộc 
huyện thì có hơn 20 ñảo có người ở. 

Trong số các huyện ñảo, Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang có diện tích 
lớn nhất 589,4km² và Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị có diện tích nhỏ nhất 
2,2km². 

6. Những sông nào ở Việt Nam ñổ nước ra Biển ðông và ñem phù 
sa về biển ? 

Hơn 90% sông ngòi Việt Nam là các sông nhỏ và hầu hết ñều ñổ ra 
biển ðông. Mạng lưới sông ngòi Việt Nam có 9 hệ thống sông lớn cùng một 
số con sông ñộc lập. Trong ñó có nhiều con sông quan trọng ñổ ra biển ðông 
như: 

Sông Hồng là con sông lớn nhất trong hệ thống sông cùng tên, lớn thứ 
hai cả nước. Sông Hồng có tổng chiều dài 1126 km, trong ñó có 556 km nằm 
trên lãnh thổ Việt Nam. Sông Hồng bắt nguồn từ hồ ðại Lý (tỉnh Ngụy Sơn, 
Trung Quốc), nhập với sông ðà và sông Lô ñể vào nước ta từ tỉnh Lào Cai, 
lần lượt ñi qua các tỉnh Yên Bái, Việt Trì ñến thành phố Hà Nội và ñổ ra 
biển ðông tại cửa Ba Lạt và các cửa Trà Lý, Lạch Giang. 

Sông Thái Bình: gồm hai ñoạn sông lớn của hệ thống sông Thái Bình 
nằm gọn trong lãnh thổ nước ta, là một trong hai hệ thống sông lớn ở ñồng 
bằng sông Hồng. Từ thị trấn Phả Lại, dòng chảy chính của sông Thái Bình 
ñược hợp lưu với 5 con sông là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, 
sông ðuống và sông Kinh Thầy (gọi là Lục ðầu Giang); chảy qua các tỉnh 
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và ñổ ra biển ðông tại cửa Thái Bình giáp 
ranh với Hải Phòng, tạo nên một lưu vực với nhiều phù sa, giàu nước ngọt và 
ñất ñai màu mỡ. 

Sông Mã bắt nguồn từ tỉnh Lai Châu rồi ñổ ra biển ðông tại cửa Sung, 
cửa Lạch Trường và cửa Hợi. Sông Mã dài 512 km, có diện tích lưu vực lên 
ñến 20.800 km2 trong ñó một phần ba lưu vực nằm ở Lào, phần còn lại nằm 
trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhánh chính của sông Mã gồm sông Nậm 
Khoai, sông Nậm Luông, sông Lò, sông Lò, sông Bưởi, sông Cầu Chày và 
lớn nhất là sông Chu. Lượng phù sa do sông Mã ñem lại góp phần chủ yếu 
vào việc bồi ñắp ñộ màu mỡ cho ñồng bằng Thanh Hóa – ñồng bằng lớn nhất 
ở khu vực Trung Bộ. 

Sông Cả (còn có tên là Sông Lam) bắt nguồn từ tỉnh Mường Lập 
(Lào), chảy qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và ñổ ra biển tại cửa Hội. Các 
nhánh chính gồm sông Hiếu và sông La. Sông Cả dài tổng cộng 512 km, 
trong ñó ñoạn chảy qua Việt Nam dài 361 km với diện tích lưu vực là 17.730 
km2. ðược xem như biểu tượng của xứ Nghệ, sông Cả là một trong hai con 
sông lớn nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ. 
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Sông Gianh bắt nguồn từ vùng núi Giăng Màn ở khu vực biên giới 
Việt – Lào, chảy qua ñịa phận tỉnh Quảng Bình và ñổ ra biển ðông tại cửa 
Gianh; và sông Kiến Giang bắt nguồn từ phía tây tỉnh Quảng Bình và ñổ ra 
cửa biển Nhật Lệ.  

Sông Bến Hải và sông Quảng Trị (còn gọi là sông Thạch Hãn) lần lượt 
ñổ ra biển ở cửa Tùng và cửa Việt.  

Sông Hương chảy qua thành phố Huế ñến cửa biển Thuận An.  

Sông Thu Bồn bắt nguồn từ tỉnh Kon Tum, chảy qua ñịa phận tỉnh 
Quảng Nam cùng thành phố ðà Nẵng và ñổ ra biển tại cửa ðại thuộc thành 
phố Hội An.  

Sông Trà Khúc ñổ ra cửa biển Cổ Lũy sau lộ trình dài 135 km chảy 
qua tỉnh Quảng Ngãi và là con sông lớn nhất của tỉnh này.  

Sông Ba (sông ðà Rằng) chảy qua ba tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Phú 
Yên với tổng chiều dài 388 km ñể ñến cửa biển Tuy Hòa. 

Sông ðồng Nai trải dài từ tỉnh Lâm ðồng ñến các tỉnh ðắk Nông, 
Bình Phước, ðồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và ñổ ra biển 
ðông tại của biển thuộc khu vực huyện Cần Giờ.  

Sông Cửu Long (tên gọi của sông Mê Kông trên lãnh thổ Việt Nam) 
với hai nhánh chính là sông Tiền và sông Hậu lần lượt chảy qua các tỉnh 
miền Tây Nam Bộ ñể ñổ ra biển ðông qua 9 cửa biển: cửa ðịnh An, cửa Ba 
Thắc (Bassac), cửa Tranh ðề ñối với nhánh sông Hậu và các cửa Tiểu, cửa 
ðại, cửa Ba Lai, cửa Hàm Luông, cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu ñối với 
nhánh sông Tiền 

7. Quần ñảo Hoàng Sa và quần ñảo trường Sa cách bờ biển Việt 
Nam bao nhiêu và cách nhau bao nhiêu ? 

Ngoài hệ thống ñảo ven bờ, Việt Nam còn là quốc gia ñầu tiên xác lập 
chủ quyền trên hai quần ñảo Hoàng Sa ở phía bắc và Trường Sa ở phía nam. 
ðây là hai quần ñảo lớn nhất nằm giữa biển ðông. Trong ñó quần ñảo Hoàng 
Sa (Paracel Islands) nằm ở khoảng vĩ ñộ 16o và 17o Bắc, kinh ñộ 111o và 
113o ðông, nằm cách Cù Lao Ré (thuộc ñảo Lý Sơn) 222 km, cách ðà Nẵng 
315 km. Quần ñảo gồm trên 30 ñảo và bãi ñá cạn ñược chia thành hai nhóm 
ñảo: nhóm An Vĩnh (Amphitrite) ở phía ñông bắc và nhóm Lưỡi Li ềm (còn 
gọi là nhóm Nguyệt Thiềm/ Trăng Khuyết/ Croissant) ở phía tây nam. Diện 
tích toàn bộ vùng ñất nổi của quần ñảo khoảng 10 km2, trong khi diện tích 
vùng biển bao bọc quần ñảo rộng ñến 14.000 km2. Các ñảo có diện tích lớn 
nhất là ñảo Phú Lâm và ñảo Linh Côn (ñều thuộc nhóm An Vĩnh) với diện 
tích hơn 1,5 km2.  
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Quần ñảo Trường Sa (Spratly Islands) nằm xa hơn quần ñảo Hoàng Sa 
về phía ñông nam, có tọa ñộ vào khoảng vĩ ñộ 12o Bắc, kinh ñộ 111o ðông4. 
Quần ñảo ñược phát hiện gồm hơn 100 ñảo, bãi ñá cạn, rặng san hô … trong 
ñó có 9 ñảo, bãi quan trọng là Trường Sa (gần ñất liền nhất – cách cảng Cam 
Ranh 462 km), An Bang, Ba Bình (ñảo lớn nhất với diện tích 0,5 km2), Nam 
Yết, Loại Ta, Thị Tứ, Song Tử ðông, Song Tử Tây và bãi An Nhơn. Diện 
tích vùng biển bao bọc quần ñảo Trường Sa rộng ñến 160.000 km2, gấp 10 
lần khu vực quần ñảo Hoàng Sa trong khi diện tích phần ñất nổi gần như 
tương ñương nhau. 

Là hai quần ñảo chiến lược nằm trong khu vực biển ðông với nhiều 
tuyến hàng hải trọng yếu, Hoàng Sa và Trường Sa nắm giữ những vị trí tiền 
tiêu tối quan trọng trong việc xây dựng những căn cứ kiểm soát vùng biển, 
vùng trời; kiểm tra và hỗ trợ các hoạt ñộng của tàu thuyền, bảo ñảm an ninh 
quốc phòng; ñồng thời cũng là những cơ sở phát triển kinh tế với nhiều 
nguồn tài nguyên phong phú, ñặc biệt là trữ lượng dầu khí. 

8. Những giá trị quan trọng nhất của Quần ñảo Hoàng Sa và 
quần ñảo trường Sa là gì ? 

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần ñảo chiến lược nằm trong khu vực 
biển ðông với nhiều tuyến hàng hải trọng yếu, nắm giữ những vị trí tiền tiêu 
tối quan trọng trong việc xây dựng những căn cứ kiểm soát vùng biển, vùng 
trời; kiểm tra và hỗ trợ các hoạt ñộng của tàu thuyền, bảo ñảm an ninh quốc 
phòng; ñồng thời cũng là những cơ sở phát triển kinh tế với nhiều nguồn tài 
nguyên phong phú, ñặc biệt là trữ lượng dầu khí. 

Quần ñảo Hoàng Sa chia thành hai nhóm An Vĩnh (còn gọi là nhóm 
ðông - Bắc) và Trăng Khuyết (còn gọi là nhóm Tây). Về yếu tố quân sự, ñảo 
Hoàng Sa là ñảo chính của quần ñảo nhưng không phải là ñảo lớn nhất. 
Nhiều nhà quân sự cho rằng ñảo này có vị trí quan trọng nhất, hơn cả ñảo 
Phú Lâm trong việc phòng thủ bờ biển Việt Nam. Trong thời gian chính 
quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý, ở ñảo này có nhà cửa, căn cứ quân sự, 
ñài khí tượng, hải ñăng, miễu Bà, cầu tàu và bia chủ quyền.  

Quần ñảo Hoàng Sa tuy chỉ gồm một số ñảo nhỏ giữa Biển ðông, có 
một thời không ñược các nước trong khu vực chú ý, không có cư dân sinh 
sống thường xuyên, chỉ có người Vi ệt Nam ra khai thác theo mùa các tài 
nguyên như phân chim, tổ yến, san hô, ñánh cá trong hàng thế kỷ. Nhưng 
cùng với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, sự xuất hiện các khái niệm về 
chủ quyền, lãnh hải, sự ra ñời của luật biển, khả năng khai thác tài nguyên 
biển, nhất là dầu khí… thì các quốc gia có tiềm lực và tầm nhìn xa bắt ñầu 
nhòm ngó quần ñảo này như một cơ sở khí tượng thủy văn; quan trọng hơn 
là một cơ sở hậu cần và là căn cứ quân sự chiến lược có khả năng khống chế 

                                           
4 Monique Chemillier – Gendreau, Chủ quyền trên hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nxb 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 23-24 
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Biển ðông, ñường giao thông trên biển và cả trên không trong khu vực, một 
cơ sở pháp luật ñể bành trướng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải trên phần lớn 
Biển ðông nhằm khai thác các tài nguyên biển, nhất là dầu lửa và khí ñốt. 

Trong khi ñó, quần ñảo Trường Sa án ngữ ñường hàng hải quốc tế nối 
liền Thái Bình Dương với Ấn ðộ ðương và ðại Tây Dương, giữa châu Âu, 
châu Phi, Trung Cận ðông với Trung Quốc, Nhật Bản với các nước ðông 
Nam Á và ðông Bắc Á, một tuyến ñường huyết mạch có lưu lượng tàu 
thuyền tấp nập vào hàng thứ 2 trên thế giới (chỉ sau ðịa Trung Hải). Trung 
bình mỗi ngày có từ 250 ñến 300 tàu biển các loại ñi qua Biển ðông, trong 
ñó có 15 ñến 20% tàu lớn trọng tải trên 30.000 tấn. Hiện nay trên các ñảo và 
bãi san hô ñã có một số công trình kiên cố và nhà ở, một số ñảo ñã có ñèn 
biển, có luồng vào, trên luồng có thiết bị phao dẫn luồng và phao buộc tàu 
tạo thuận lợi cho tàu thuyền tránh giông bão. Tuy nhiên, việc ñiều ñộng tàu 
vẫn rất khó khăn vì luồng hẹp, ñộ sâu hay thay ñổi nên tàu thuyền ra vào 
phải nhằm thời tiết tốt và vào ban ngày. 

Trên thềm san hô quần ñảo Trường Sa có nhiều loại hải sản quý như: 
hải sâm, rùa biển, cá ngừ, tôm hùm, rong biển và các loại ốc có giá trị dinh 
dưỡng cao, nếu ñược khai thác, chế biến tốt sẽ mang lại thu nhập lớn cho 
nhân dân và và làm hàng hóa xuất khẩu thu lợi nhuận cao cho Nhà nước. Với 
vị trí ở giữa Biển ðông, quần ñảo Trường Sa có thế mạnh về dịch vụ hàng 
hải, nghề cá ñối với tàu thuyền ñi lại và ñánh bắt hải sản trong khu vực. 
ðồng thời là ñịa ñiểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Trong một vài 
thập kỷ tới, tốc ñộ phát triển kinh tế cao của các nước trong khu vực (dự báo 
khoảng 7%/năm), khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Biển ðông sẽ tăng 
gấp hai, ba lần hiện nay, khi ñó Biển ðông nói chung, vùng biển thuộc quần 
ñảo Trường Sa nói riêng có vai trò lớn trong thương mại quốc tế. ðặc biệt 
ngay sau khi xây dựng xong kênh KRA (ở Thái Lan) sẽ thu hút thêm một 
lượng tàu biển quốc tế lớn ñi qua ñây, tạo cơ hội cho chúng ta chia sẽ thị 
phần vận tải quốc tế, khi ñó vùng biển Việt Nam và quần ñảo Trường Sa sẽ 
trở thành chiếc “cầu nối” cực kỳ quan trọng ñể phát triển thương mại quốc tế 
và mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Sự liên kết giữa các ñảo, cụm ñảo, tuyến ñảo của quần ñảo Trường Sa 
tạo thành lá chắn quan trọng phía trước vùng biển và dải bờ biển Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ, bảo vệ sườn phía ðông của ñất nước, tạo thành một hệ thống 
cứ ñiểm tiền tiêu ñể ngăn chặn và ñẩy lùi các hoạt ñộng lấn chiếm của tàu 
thuyền nước ngoài. Vì thế từ lâu quần ñảo Trường Sa luôn ñược các nhà 
quân sự, khoa học, chính trị ñánh giá cao.  

9. Người Việt trong lịch sử ñã khai thác những gì ở các quần ñảo 
Hoàng Sa, Trường Sa ? 

Vào nửa ñầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn tổ chức ñội Hoàng Sa, lấy 
người từ xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi ra quần ñảo Hoàng 
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Sa thu lượm hàng hóa của các tàu ñắm, ñánh bắt hải sản quý hiếm mang về 
dâng nộp triều ñình; ñồng thời ño vẽ, trồng cây và dựng mốc trên quần ñảo. 
Chúa Nguyễn tổ chức thêm ñội Bắc Hải, lấy người từ thôn Tứ Chính, xã 
Cảnh Dương, phủ Bình Thuận, cấp giấy phép ra quần ñảo Trường Sa làm 
nhiệm vụ như ðội Hoàng Sa.  

Sang ñến thời Nguyễn, các ñội Hoàng Sa và Bắc Hải vẫn ñược tiếp tục 
duy trì. Cùng với nhiệm vụ khai thác hải sản và hàng hóa trên quần ñảo, nhà 
Nguyễn còn tổ chức ño ñạc, khảo sát, dựng bia, cắm mốc, trồng cây trên 
quần ñảo… liên tục trong các năm 1834, 1835, 1836. Thông qua việc tổ chức 
khai thác tài nguyên trên hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa liên tục hàng 
thế kỷ, trên thực tế cũng như về pháp lý, nhà Nguyễn ñã làm chủ hai quần 
ñảo này còn chưa thuộc về lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào và biến hai quần 
ñảo từ vô chủ thành bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam. 

Các hoạt ñộng, khai thác của chúa Nguyễn và nhà Nguyễn tại Hoàng 
Sa và Trường Sa ñược lưu lại trong tài liệu lịch sử của nhiều tác giả trong 
nước. Trong “Toàn tập Thiên nam tứ chí lộ ñồ thư” của ðỗ Bá tự Công ðạo 
(1686); “Phủ biên tạp lục”  của Lê Quý ðôn (1776) ñã tả kỹ về hai quần ñảo 
Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Phan Huy Chú (1782-1840) trong 
sách “L ịch triều hiến chương loại chí”  và “Hoàng Việt ñịa dư chí” còn mô 
tả việc quản lý Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Quốc sử quán triều 
Nguyễn biên soạn ðại Nam thực lục tiền biên (1844-1848), ðại Nam thực 
lục chính biên, ðại Nam nhất thống chí… Gần ñây, chúng ta ñã phát hiện 
thêm nhiều thư tịch, gia phả, tài liệu thời nhà Nguyễn ghi lại các hoạt ñộng 
về hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

10. Biển ñảo Việt Nam có những giá trị và nguồn tài nguyên chủ 
yếu nào ? 

Biển Việt Nam có vị trí giao lưu quốc tế thuận lợi và có tiềm năng 
phát triển ngành kinh tế biển phong phú và ña dạng. Do nằm ở ven bờ biển 
ðông, vùng biển và ven biển Việt Nam có vị trí chiến lược quan trọng, án 
ngữ nhiều tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực và thế giới, nối li ền giữa 
Thái Bình Dương và Ấn ðộ Dương, giúp hàng hóa có thể vận chuyển liền 
mạch từ các nước trong khu vực ðông Á sang các thị trường ở Nam Á, 
Trung Cận ðông, châu Phi và ñến tận châu Âu. Các tuyến hàng hải này nằm 
trong khu vực ðông Á nơi có nhiều quốc gia năng ñộng và rộng hơn là Châu 
Á – Thái Bình Dương - khu vực ñang tập trung nhiều nền kinh tế có tốc ñộ 
tăng trưởng hàng ñầu thế giới. ðiều này càng tăng cường “tính mở” cho nền 
kinh tế nói chung và hoạt ñộng ngoại thương của nước ta nói riêng; thúc ñẩy 
quá trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, hợp tác tiếp thu công nghệ mới ñể 
bắt kịp với tốc ñộ tăng trưởng chung của kinh tế thế giới.  

Biển ñảo ñã tạo ñiều kiện tự nhiên thuận lợi ñể Việt Nam phát triển 
những ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản, dầu khí, giao thông hàng hải, 
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ñóng tàu, du lịch… Trong ñó, dầu khí là nguồn tài nguyên lớn nhất ở thềm 
lục ñịa Việt Nam có tầm chiến lược quan trọng. ðến nay, người ta ñã xác 
ñịnh ñược nhiều bể trầm tích như các bể Cửu Long, Nam Côn Sơn… ñược 
ñánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất và khai thác thuận lợi. Bên cạnh ñó, 
vùng biển Việt Nam ñã mang lại nhiều ñiều kiện ñể phát triển du lịch - 
ngành công nghiệp không khói, hiện ñang ñóng góp không nhỏ vào nền kinh 
tế của ñất nước. Do ñặc ñiểm kiến tạo khu vực, các dãy núi ñá vôi vươn ra 
sát biển ñã tạo nhiều cảnh quan thiên nhiên sơn thủy rất ña dạng, nhiều vũng, 
vịnh, bãi cát trắng, hang ñộng, các bán ñảo và các ñảo lớn nhỏ liên kết với 
nhau thành một quần thể du lịch hiếm có trên thế giới như di sản thiên nhiên 
vịnh Hạ Long ñược UNESCO xếp hạng. Các thắng cảnh trên ñất liền nổi 
tiếng như Phong Nha, Bích ðộng, Non Nước…, các di tích lịch sử và văn 
hóa như Cố ñô Huế, phố cổ Hội An, tháp Chàm … ñều ñược phân bố ở vùng 
ven biển. Ngoài ra, ven biển Việt Nam còn chứa ñựng một tiềm năng to lớn 
về quặng sa khoáng như titan, zircon, thiếc, vàng, sắt, mangan, thạch cao, ñất 
hiếm trong ñó cát nặng, cát ñen là nguồn tài nguyên quý giá, chúng ñược biết 
ñến với nhiều tên gọi khác nhau như sa khoáng titan, sa khoáng ilmenit, sa 
khoáng cát ñen. 

Xét về mặt an ninh quốc phòng, biển, ñảo ñóng vai trò quan trọng: là 
tuyến phòng thủ hướng ñông của ñất nước. Các ñảo và quần ñảo trên Biển 
ðông, ñặc biệt là hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa có ý nghĩa phòng thủ 
chiến lược quan trọng5. 

11. Việt Nam có hải cảng nào ñang hoạt ñộng ? Trong ñó, hải cảng 
nào hoạt ñộng mang tính quốc tế ? 

Biển Việt Nam quanh năm không có nước ñóng băng, nên không gây 
cản trở cho giao thông - thương mại. Với ưu thế ñường bờ biển dài, Việt 
Nam hiện có một hệ thống gồm 49 cảng biển (với 17 cảng loại I, 23 cảng 
loại II, 9 cảng loại III) và 166 bến cảng. Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Việt Nam, tính ñến cuối năm 2010, cả nước có tổng 
cộng 67 cảng cá, 137 bến cá và 123 khu neo ñậu tránh bão cho tàu thuyền. 
Theo ñề án quy hoạch của Chính phủ, ñến năm 2020, cả nước sẽ có 211 cảng 
cá và bến cá. (Xem thêm phụ lục) 

Các cảng tổng hợp quốc gia là các cảng chính trong hệ thống cảng 
biển Việt Nam, bao gồm cảng trung chuyển quốc tế (Vân Phong – Khánh 
Hòa), cảng cửa ngõ quốc tế (Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu), cảng ñầu mối 
khu vực (Hòn Gai – Quảng Ninh, Nghi Sơn – Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn 
Dương, Vũng Áng – Hà Tĩnh, Dung Quất – Quảng Ngãi, Quy Nhơn – Bình 
ðịnh, Nha Trang, Ba Ngòi – Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, ðồng 
Nai, Cần Thơ). Còn các cảng loại II như cảng ñịa phương chỉ có chức năng 

                                           
5 Trích từ Những vấn ñề liên quan ñến chủ quyền biển, ñảo của Việt Nam trên Biển ðông, Ủy ban 
Biên giới quốc gia xuất bản, Hà Nội, 2010, tr. 9-13. 
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phục vụ chủ yếu trong phạm vi ñịa phương, cảng chuyên dùng chỉ phục vụ 
trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp tập trung.  

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam ñến năm 
2020, ñịnh hướng ñến năm 20306, hệ thống cảng biển ở Việt Nam ñược quy 
hoạch thành 6 nhóm: 

− Nhóm 1: Nhóm cảng phía Bắc từ Quảng Ninh ñến Ninh Bình (các 
cảng chính: Hải Phòng, Hòn Gai – Quảng Ninh) 

− Nhóm 2: Nhóm cảng ở Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa ñến Hà Tĩnh 
(các cảng chính: Nghi Sơn – Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Dương, 
Vũng Áng – Hà Tĩnh) 

− Nhóm 3: Nhóm cảng ở Trung Trung Bộ từ Quảng Bình ñến Quảng 
Ngãi (các cảng chính: ðà Nẵng, Dung Quất – Quảng Ngãi) 

− Nhóm 4: Nhóm cảng ở Nam Trung bộ từ Bình ðịnh ñến Bình 
Thuận (các cảng chính: Quy Nhơn – Bình ðịnh, Vân Phong – 
Khánh Hòa, Nha Trang, Ba Ngòi – Khánh Hòa) 

− Nhóm 5: Nhóm cảng ở ðông Nam Bộ (các cảng chính: Bà Rịa – 
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, ðồng Nai) 

− Nhóm 6: Nhóm cảng ở ðồng bằng sông Cửu Long (cảng chính: 
Cần Thơ) 

Nếu tính thêm các cảng sông thì mạng lưới các cảng ở Việt Nam có 
khoảng trên 90 cảng lớn nhỏ. Các cửa sông ñược phân bố dọc theo bờ biển, 
trung bình cứ 20 km là có một cửa sông7. Lượng phù du lớn và ña dạng ñược 
ñổ ra từ các cửa sông này rất có lợi cho việc nuôi trồng thủy hải sản ven 
biển. Sự ñan xen giữa hệ thống cửa sông dày ñặc với hệ thống cảng biển 
ñược phân bố khắp các vùng miền là một trong những yếu tố thuận lợi cho 
giao thông ñường thủy từ các vùng ñất nằm sâu trong lãnh thổ Việt Nam ra 
ñến biển và từ biển vào trong nội ñịa.  

Thêm vào ñó, việc xây dựng các tuyến ñường bộ và ñường sắt ven 
biển ñã tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa từ trong nước ra nước 
ngoài ñể xuất khẩu, cũng như ñưa các mặt hàng nhập khẩu ñến khắp các 
tỉnh, thành phố, góp phần quan trọng vào việc thúc ñẩy tốc ñộ hội nhập kinh 
tế khu vực và quốc tế của Việt Nam. Cũng theo ñề án Quy hoạch phát triển 
cảng biển ñược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến lượng hàng ñược 
vận chuyển qua toàn bộ hệ thống cảng biển của Việt Nam tại thời ñiểm năm 
2015 khoảng 500-600 triệu tấn/năm; năm 2020 khoảng 900 - 1.100 triệu 
tấn/năm và tăng lên ñến 2.100 triệu tấn/năm vào năm 2030. 

                                           
6 Dựa trên Quyết ñịnh số 2190/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
7 Nguyễn Thái Anh (chủ biên), Bảo vệ chủ quyền biển ñảo Việt Nam, Nxb Thời ðại, Hà Nội, 
2011, tr.12 – 13. 
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Trong các thế kỷ XVII - XVIII, ở Việt Nam ñã xuất hiện những 
thương cảng quốc tế nào hoạt ñộng rất nhộn nhịp? 

12. Biển Việt Nam có thể chia thành mấy khu vực? ðặc ñiểm của 
mỗi khu vực ñó là gì? 

Căn cứ theo Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng ñặc quyền kinh tế và thềm 
lục ñịa của Việt Nam trên biển ðông (ngày 12-05-1977); căn cứ theo Tuyên 
bố về ñường cơ sở dùng ñể tính chiều rộng lãnh hải Vi ệt Nam (ngày 12-11-
1982), Việt Nam có vùng biển chủ quyền rộng hơn 1 triệu km2 trên biển 
ðông. Việc sở hữu một diện tích biển rộng gấp 3 lần diện tích ñất liền 
(1.000.000 km2 biển /331.051 km2 ñất liền) là ưu thế của các hoạt ñộng kinh 
tế biển, ñặc biệt là dịch vụ vận tải ñường biển.  

Biển Việt Nam có thể chia thành 4 khu vực:  

− Biển ðông Bắc (một phần vịnh Bắc Bộ), nằm phía ñông bắc Việt 
Nam và tiếp giáp với Trung Quốc (ñảo Hải Nam) 

− Biển Bắc Trung Bộ (một phần biển ðông) nằm phía ñông Việt 
Nam 

− Biển Nam Trung Bộ (một phần biển ðông) ở phía ñông nam Việt 
Nam 

− Biển Tây Nam (một phần vịnh Thái Lan) nằm phía tây nam của 
Việt Nam tiếp giáp với Campuchia và Thái Lan.  

Ưu thế của các vùng biển này là: có khí hậu vùng nhiệt ñới tạo ñiều 
kiện cho sinh vật biển phát triển tốt; có nhiều tài nguyên sinh vật và khoáng 
sản phong phú ña dạng và quý hiếm. Nhưng ưu thế càng lớn thì thách thức 
càng nhiều, bởi ñó không chỉ là sự ưu ñãi của thiên nhiên và tạo hóa, mà còn 
là thách thức ñối với con người về khả năng khai thác, làm chủ, nhất là ñối 
với một quốc gia có biển, có chủ quyền thiêng liêng trên biển. 

13. Khái quát ti ềm năng khoáng sản biển ở Việt Nam hiện nay ? 

Dầu thô và khí ñốt là những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng 
phong phú ở khu vực biển Việt Nam, góp phần ñảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia ñồng thời cũng là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của nền kinh tế. 
Mặc dù nước ta bắt ñầu công tác thăm dò dầu khí từ những năm 60, nhưng 
phải ñến các cột mốc năm 1975, khi Tổng cục Dầu khí và Khí ñốt Việt Nam 
ñược thành lập và ñến năm 1987, khi Luật ðầu tư nước ngoài tại Vi ệt Nam 
ñược ban hành thì công tác này mới thực sự ñược ñẩy mạnh với quy mô lớn 
và có ñược sự hợp tác từ các công ty dầu khí quốc tế. ðến nay, với trữ lượng 
dầu khí ñứng thứ 3 ðông Nam Á (sau Indonesia và Malaysia), Việt Nam 
ñang ñứng thứ 44 trong cộng ñồng các quốc gia khai thác dầu mỏ trên thế 
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giới và ñứng thứ 4 về xuất khẩu dầu mỏ ở ðông Nam Á8. Trong ñó có các bể 
trầm tích ñang khai thác trên thềm lục ñịa Việt Nam với tiềm năng dầu khí 
lớn như: bể Cửu Long chủ yếu phát hiện dầu (gồm các mỏ Bạch Hổ, Rồng, 
Rạng ðông, Hồng Ngọc, Sư Tử ðen, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng…), bể Nam 
Côn Sơn phát hiện cả dầu lẫn khí (gồm mỏ dầu ðại Hùng và mỏ khí Lan Tây 
– Lan ðỏ, cùng các mỏ Rồng ðôi – Rồng ðôi Tây, Hải Thạch…), bể Sông 
Hồng chủ yếu phát hiện khí (mỏ khí Tiền Hải “C”), bể Malay – Thổ Chu có 
cả dầu và khí (với các mỏ dầu – khí như Bunga Kekwa – Cái Nước, Bunga 
Raya, Bunga Seroja) nằm trên vùng chồng lấn ñược Việt Nam và Malaysia 
cùng khai thác9. Các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn ñược ñánh giá là có ñiều 
kiện khai thác thuận lợi và trữ lượng dầu khí dồi dào nhất, ước lượng hơn 4,3 
tỷ tấn dầu quy ñổi, trữ lượng khí ñốt ñược phát hiện là 1,208 tỷ tấn và trữ 
lượng dầu khí có khả năng thương mại là 814,7 triệu tấn dầu quy ñổi10. Tính 
ñến năm 2011, các khu vực có tiềm năng dầu khí còn lại cũng ñã ñược Tập 
ñoàn Dầu khí Việt Nam ñưa vào khai thác, bao gồm khu vực thềm lục ñịa 
ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, khu vực thềm lục ñịa Tư Chính… Cùng với dầu - 
khí, trong các bể trầm tích ở thềm lục ñịa nước ta còn có trữ lượng than rất 
ñáng kể. 

Ngoài ra, theo các chuyên gia Nga thì khu vực biển Việt Nam còn 
chứa ñựng tiềm năng rất lớn về tài nguyên “băng cháy”. ðây là loại nhiên 
liệu mới, không gây ô nhiễm môi trường và ñược các nhà ñịa chất phát hiện 
trong thời gian gần ñây. Trữ lượng loại tài nguyên này trên thế giới ngang 
bằng với trữ lượng dầu khí, có mặt ở dưới ñáy của nhiều vùng biển trên thế 
giới và ñang ñược coi là nguồn năng lượng thay thế dầu khí trong tương lai 
gần. Hiện nay Việt Nam ñã bắt ñầu thực hiện chương trình ñầu tiên nghiên 
cứu và thăm dò tiềm năng về băng cháy. Chương trình này ñược chia thành 
hai giai ñoạn, nằm trong ðề án Tổng thể về ñiều tra cơ bản và quản lý tài 
nguyên - môi trường biển ñến năm 2010, tầm nhìn ñến năm 2020. 

Vùng biển Việt Nam còn có phong phú và ña dạng các loại sa khoáng 
ven bờ hiếm, quý. Riêng tiềm năng quặng sa khoáng ở ven biển Bắc Trung 
Bộ ñã lên ñến 16,2 triệu tấn, trong ñó có các loại quặng kim loại hiếm như 
titan, zircon, monazit. Các loại khoáng sản chính ở ven biển nước ta như cát 
thủy tinh ñược phân bố rải rác từ Bắc vào Nam dọc theo ñường bờ biển, tổng 
trữ lượng thăm dò ước tính ñến 584 triệu tấn và ñược tìm thấy nhiều ở các 
mỏ cát có chất lượng cao như mỏ Vân Hải (Quảng Ninh), mỏ Ba ðồn 
(Quảng Bình), mỏ Cam Ranh (Khánh Hòa). Mỏ Thạch Khê ven bờ biển Hà 
Tĩnh có trữ lượng 532 triệu tấn là mỏ sắt lớn nhất Việt Nam. Ngoài ra, còn 
một khối lượng lớn vật liệu xây dựng (cát sạn sỏi cho xây dựng hoặc san lấp) 

                                           
8 Vũ Văn Phái, báo cáo về Biển và phát triển kinh tế biển của Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và 
tương lai, Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam học (lần 3), Viện KHXH Việt Nam, Hà Nội, 2008, tr.10 
9 Số liệu từ Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam  
10 Số liệu từ Tổng hội ðịa chất Việt Nam 
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khổng lồ có thể ñược khai thác ở các vùng nước nông, cửa sông, ven biển, 
ñáy biển ñể thay thế cho nguồn vật liệu ñang cạn kiệt dần trên lục ñịa. Bao 
quanh quần ñảo Trường Sa, trên sườn lục ñịa - chân lục ñịa (chủ yếu ở ñộ 
sâu 2.000 m ñến 4.000 m) và ñáy biển sâu còn có tiềm năng về kết hạch sắt - 
mangan, bùn ña kim. Nguồn tài nguyên khoáng sản trong khối nước biển có 
trữ lượng lớn nhất là muối với trữ lượng rất lớn bởi vì ñộ mặn trung bình của 
nước biển là khoảng 32 phần nghìn (trung bình có 32 gam muối trong 1kg 
nước biển), trong khi nước ta có ưu ñiểm về ñường bờ biển dài khoảng hơn 
3.200km. ðây là loại khoáng sản dễ khai thác phục vụ cho công nghiệp và 
ñời sống rất thiết thực, với sản lượng muối thu hoạch vào khoảng 800.000 
tấn mỗi năm. Thủy triều, sóng và gió cũng là nguồn năng lượng tái tạo tiềm 
năng trên các vùng biển - ñảo Việt Nam. Chỉ tính riêng dải duyên hải Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng sản xuất tới 5 x 109Kw/giờ/năm11. 

14. Ven biển Việt Nam có bao nhiêu rừng ngập mặn và chúng có 
giá trị lớn như thế nào ? 

Rừng ngập mặn là một loại rừng ở những cửa sông lớn ven biển, nơi 
nước mặn hòa với nước ngọt. Khi nước triều lên, rừng cây sẽ bị ngập một 
phần, hay có khi toàn phần trong nước biển. Khi nước triều xuống, rừng lại 
hiện ra trên bãi ñất. 

Có thể nói, hệ sinh thái rừng ngập mặn và ñất ngập nước ñóng vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế các ñịa phương ven biển, ñặc biệt là hai 
ñồng bằng quan trọng (sông Hồng và sông Cửu Long) nơi tập trung nhiều 
dân cư và là vựa lúa của quốc gia. Tầm quan trọng của xây dựng một chiến 
lược quản lý ñất ngập nước còn thể hiện qua các chương trình bảo tồn sinh 
thái, môi trường mà hệ sinh thái rừng ngập mặn mang lại các giá trị có tiềm 
năng lớn trong tương lai như du lịch, giải trí, giáo dục, ñào tạo, phát triển 
cảnh quan, v.v…  

Việt Nam là một nước có nhiều thiên tai và có tính nhạy cảm cao ñối 
với các rủi ro môi trường. Do ñó các tính năng môi trường của các hệ sinh 
thái rừng ngập mặn, ñất ngập nước có sự liên hệ chặt chẽ ñối với sự phát 
triển kinh tế và bảo tồn những giá trị của các hệ sinh thái này. Các giá trị môi 
trường như chắn sóng, chắn gió bảo vệ ñới bờ biển, chống xói mòn, cải tạo 
ñất, cải tạo chất lượng nước, lưu giữ các chất ô nhiễm không ñổ ra biển, cung 
cấp chất dinh dưỡng tự nhiên cho hệ sinh thái ñộng thực vật, ñều có ý nghĩa 
sống còn ñối với sự phát triển kinh tế và bảo tồn. 

Bên cạnh những giá trị môi trường, hệ sinh thái rừng ngập mặn còn 
cung cấp các nguồn gen vô cùng quý giá nhằm duy trì tính ña dạng sinh học 
của hệ ñộng thực vật. Bảo vệ ñược ña dạng sinh học không chỉ ñem lại 
những giá trị về mặt sinh thái mà còn có giá trị rất lớn ñối với kinh tế của ñịa 

                                           
11 Nguồn: Tổng công ty dầu khí Việt Nam  
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phương trong việc phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, giải trí, nghiên cứu 
và giáo dục. ðây mới chính là những vai trò quan trọng có giá trị mang tính 
xã hội của hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

Ở Việt Nam, các nhà khoa học dựa vào vị trí ñịa lý mà phân loại, cụ 
thể rừng ngập mặn Việt Nam có thể chia ra làm 4 khu vực và 12 tiểu 
khu như sau: Khu vực 1: Ven biển ðông Bắc, từ mũi Ngọc ñến mũi ðồ Sơn; 
Khu vực 2: Ven biển ñồng bằng Bắc Bộ, từ mũi ðồ Sơn ñến mũi Lạch 
Trường; Khu vực 3: Ven biển Trung Bộ, từ mũi Lạch Trường ñến mũi Vũng 
Tàu; Khu vực 4: Ven biển Nam Bộ, từ mũi Vũng Tàu ñến mũi Nải – Hà 
Tiên. 

Khu rừng ngập mặn nổi tiếng ở Việt Nam là rừng Quốc gia U 
Minh gồm hai phần là U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang và U Minh Hạ 
thuộc tỉnh Cà Mau. Năm 2002, rừng U Minh ñược công nhận là vườn quốc 
gia với diện tích 8.053ha, thuộc bộ phận của các huyện An Biên, An Minh, 
Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang, bán ñảo Cà Mau. ðây ñược ñánh giá là 
vườn quốc gia có giá trị ñộc nhất về kiểu rừng ngập mặn của Việt Nam và 
thế giới. 

Một khu rừng ngập mặn nổi tiếng khác là Khu dự trữ sinh quyển Cần 
Giờ. Nhờ sự ña dạng về quần thể ñộng - thực vật, nơi ñây ñang trở thành 
ñiểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, trở thành liều thuốc hồi 
sinh cho Cần Giờ, vùng ñất hoang hóa một thời do chất ñộc hóa học chiến 
tranh. Ngày 21/1/2000, khu rừng này ñã ñược Chương trình Con người và 
Sinh Quyển - MAB của UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển ñầu 
tiên của Việt Nam nằm trong mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển của thế 
giới.  

15. Quần ñảo Cát Bà của Việt Nam nằm trong khu vực biển nào ? 
Giá trị của Khu Bảo tồn sinh quyển thế giới ở Cát Bà có gì ñặc 
biệt ? 

Quần ñảo Cát Bà nằm trong vịnh Hạ Long, và là một phần của vịnh 
Bắc Bộ, thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. ðây là thắng cảnh nổi 
tiếng của Việt Nam, diện tích khoảng gần 300 km² với khoảng 360 hòn ñảo 
lớn nhỏ khác nhau. Trong ñó lớn nhất là ñảo Cát Bà, diện tích khoảng 
100km2. Các ñảo nhỏ khác bao gồm: Cát Ông, Cát ðuôi Rồng, Mây Cát Bà, 
Cát Dứa, Quai Xanh, ðầu Bê, Trà Ngư, Hang Trai, Miếng Gương, Cổ Ngựa, 
Gà Chọi, ðầu Gỗ... Nơi ñây tiềm ẩn nhiều giá trị cảnh quan, ñịa chất, sinh 
học. Cát Bà là ñảo lớn nhất trong số 1.969 hòn ñảo của quần thể ñảo trên 
Vịnh Hạ Long. Thiên nhiên ở ñây hoang sơ và xen kẽ giữa cảnh quan rừng, 
biển, sông, suối, núi, ñồi, thung lũng, bãi cát, hang ñộng… gắn kết với nhau 
tạo nên cảnh ñẹp kì thú. Theo truyền thuyết, quần ñảo này vốn có tên là Các 
Bà, hiện trên ñảo còn có miếu thờ Các Bà. Về sau có lẽ do ñọc chệch mà 
thành Cát Bà.  



18 
 

Rừng ở Cát Bà có diện tích hơn 17.300ha, trong ñó có 570ha là rừng 
nguyên sinh. Dưới tán rừng già có hàng trăm cây thuốc quí, ñặc biệt có cây 
thuốc bổ tim một củ, một lá. Cát Bà có hệ thực vật và ñộng vật ñiển hình quí 
hiếm của rừng trên núi ñá vôi, có nhiều hang ñộng kỳ thú và bãi tắm thiên 
nhiên cát trắng, nước trong tới ñáy. Trong rừng già còn loại kỳ ñà Komodo 
cổ ñại, sơn dương nặng trên 100kg. Trong số 2320 loài ñộng, thực vật tại Cát 
Bà, có gần 60 loài ñược coi là ñặc hữu, quý hiếm nằm trong Sách ñỏ Việt 
Nam và thế giới, ñặc biệt là voọc ñầu trắng. Hiện nay, loài voọc này chỉ còn 
tồn tại ở Cát Bà. 

Vùng biển Cát Bà có nhiều bãi tôm, bãi câu cá hồng, cá nục, cá tráp; 
có áng thảm nuôi ñồi mồi. Dưới các rạn ñá ngầm chân ñảo có bào ngư, trai 
ngọc và tôm rồng. Biển Cát Bà có nhiều loài ñặc sản nổi tiếng như sò huyết, 
tu hài, ngao, mực, cua, cá song, thu… Các rạn san hô vùng biển ñông – nam 
ñảo kéo dài ñến Hang Trai - ðầu Bê rất có giá trị cho bảo tồn và du lịch sinh 
thái của TP Cảng. Cho ñến nay, các nhà khoa học ñã phát hiện 193 loài 
thuộc lớp san hô ở vùng biển Cát Bà, tập trung nhiều ở các ñảo Áng Thảm, 
Cát Dứa, Mũi Hồng, Ba Trái ðào, cụm ñảo ðầu Bê – Hang Trai, Long Châu. 

Theo ñánh giá của các nhà khoa học, sinh vật biển ñảo Cát Bà phong 
phú và ña dạng vào bậc nhất ở các vùng ñảo phía bắc nước ta. ðây không chỉ 
là nơi lưu giữ và phát triển nguồn gene quý của vịnh Bắc Bộ, mà còn có 
nhiều loài ñộng, thực vật có giá trị kinh tế cao. Trên 30 loài cá kinh tế và 70 
loài ñộng vật ñáy tại vùng biển này ñã hợp thành ngư trường cá ñáy và cá nổi 
Cát Bà - Long Châu, mang lợi ích về du lịch, xuất khẩu và phát triển nguồn 
lợi thuỷ sản. 

ðảo Cát Bà là ñảo lớn nhất trong số 1.969 hòn ñảo của quần thể 
ñảo vịnh Hạ Long. Thiên nhiên ở ñây hoang sơ, rừng, biển, sông, suối, núi, 
ñồi, thung lũng, bãi cát, hang ñộng, xen kẽ gắn kết với nhau tạo nên nhiều 
cảnh ñẹp kỳ thú. ðảo Cát Bà một tấm thảm xanh khổng lồ chứa ñựng nhiều 
bí ẩn, hấp dẫn. Cát Bà là khu dự trữ sinh quyển thứ ba của Việt Nam. Cát Bà 
còn có di chỉ Cái Bèo thuộc nền văn hoá Hạ Long, dân cư ñã sinh sống cách 
ñây 6475 - 4200 năm. Với vẻ ñẹp quyến rũ do thiên nhiên ban tặng, Cát Bà 
ñang ñược coi là một trong những trung tâm du lịch sinh thái cấp quốc gia. 

Có thể nói, Cát Bà hội tụ ñầy ñủ hệ sinh thái rừng bà biển, rừng mưa 
nhiệt ñới trên ñảo ñá vôi, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm rong - cỏ biển và 
ñặc biệt là hệ sinh thái hang ñộng. Với những giá trị ñặc sắc nêu trên, quần 
ñảo Cát Bà ñã ñược UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới 
ngày 2/12/2004. 

16. Phú Quốc có những ñặc sản nào nổi ti ếng, ñược thế giới biết 
ñến ? 
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ðặc sản nổi tiếng nhất của Phú Quốc ñược thế giới biết ñến ñó là nước 
mắm Phú Quốc. Nước mắm Phú Quốc ñược sản xuất từ nguyên liệu chính là 
cá cơm Phú Quốc, có truyền thống trên 200 năm. 

Nước mắm Phú Quốc có lịch sử phát triển trên 200 năm, ñược chế 
biến từ nguồn nguyên liệu tự nhiên trên ñảo Phú Quốc. Lúc ñầu ngư dân khai 
thác nguồn nguyên liệu bằng phương tiện thô sơ, thủ công và tiêu thụ chủ 
yếu ở ñịa phương. Dần dần, nước mắm Phú quốc ñược bán rộng rãi trong 
nước và các nước láng giềng như: Campuchia, Thái Lan… ñến thập niên 
1950 nước mắm Phú Quốc bắt ñầu nổi tiếng và ñược xuất khẩu sang một số 
nước châu Âu. Trải qua quá trình tìm tòi, học hòi, cải tiến từ kỹ thuật thô sơ 
ñến hiện ñại, tích lũy phương pháp truyền thống ñể nâng cao chất lượng… 
và ñến ngày nay, nước mắm Phú Quốc ñã trở thành thương hiệu nổi tiếng ở 
trong và ngoài nước. Nước mắm Phú Quốc ñã ñược công nhận tên gọi xuất 
xứ “nước mắm Phú Quốc” tại châu Âu. 

Nước mắm ñược sản xuất trong những thùng gỗ lớn, nó ñóng vai trò 
như là một thùng lên men trong ngành sản xuất rượu bia nhưng thời gian lên 
men dài hơn, có khi ñến 1 năm. Trước kia thùng ñựng nước mắm thường làm 
bằng cây bời lời vì cây này mềm nên khi niền không có chỗ hở, hiện nay loại 
cây này khó kiếm nên người ta dùng vên vên và chai. Thùng ñược niền bằng 
song mây có nhiều ở núi Ông Tám và Bắc ðảo. 

Bất cứ loại cá nào cũng có thể sử dụng ñể làm nước mắm, nhưng 
người sản xuất nước mắm Phú Quốc chỉ sử dụng duy nhất loại cá cơm làm 
nguyên liệu. Cá cơm có nhiều loại: Sọc Tiêu, Phấn Chì, Cơm ðỏ, Cơm Lép, 
Sọc Phấn, Cơm Than. Loại cá cơm cho nước mắm ngon nhất là Sọc Tiêu và 
Cơm Than. Cá ñánh bắt ñược rửa sạch, loại bỏ tạp chất, rồi trộn ướp muối 
ngay khi cá còn tươi trong. Gài nén ủ chượp vào thùng gỗ, một số loại cây 
gỗ quý trên rừng, chứ không ướp vào các bồn xi măng. ðây là theo phương 
pháp truyền thống, cộng khí hậu, nguồn nước, môi trường sinh thái… ñể ñủ 
12 tháng sẽ cho ra một sản phẩm nước mắm mà không thể ở ñâu cũng làm 
ñược. ðặc biệt, nước mắm càng ñể lâu hàm lượng ñạm càng cao nhưng nước 
mắm ít thơm và màu bị sậm hơn. Người ta còn chôn nước mắm vài ba năm, 
lúc ñó màu nước mắm thành ñen gọi là nước mắm lú, dùng ñể chữa bịnh. 
Nếu dùng cá ươn thời gian sẽ mau hơn nhưng nước mắm không thơm và 
màu không ñẹp. 

Một ñặc tính nữa rất riêng biệt khiến ta không thể nhầm lẫn nước mắm 
Phú Quốc với các sản phẩm nước mắm khác là màu cánh gián ñậm, trong và 
mùi thơm nhẹ rất riêng, vị mặm, vị ngọt có cả vị béo của ñạm ñã tạo mùi vị 
ñặc trưng của nước mắm Phú Quốc. Và chỉ có sản xuất ngay tại trên hòn ñảo 
này, mới cho ra loại nước mắm ngon như thế, dù cùng loại cá cơm, nguồn 
nước, tay nghề ñó nhưng khi mang vào ñất liền hoặc vùng biển khác sản 
xuất, chất lượng kém xa so với sản xuất tại ñảo. 
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Bên cạnh nước mắm, Phú Quốc còn nổi tiếng về hồ tiêu. Hồ tiêu Phú 
Quốc có vị thơm và cay nồng và ñặc biệt là ñậm vị hơn nhiều loại hồ tiêu 
ñến từ những vùng miền khác, trong ñó phải kể ñến tiêu ñỏ. Tiêu ñược người 
dân Phú Quốc thu hoạch từng ñợt chín và chủ yếu là bằng thủ công, chọn lựa 
những quả chín riêng phân ra thành 3 loại: tiêu ñỏ, tiêu sọ và tiêu ñen. Tiêu 
Phú Quốc nổi tiếng vì vỏ mẩy, hạt chắc, cay và thơm nồng không nơi nào 
sánh kịp. Người dân Phú Quốc bảo tồn nghề trồng tiêu không những vì mục 
ñích kinh tế mà còn có giá trị lớn về văn hóa, du lịch. Tiêu là một ñặc sản ñịa 
phương và là món quà ñộc ñáo với khách du lịch gần xa. Các vườn tiêu luôn 
ñược ñưa vào danh mục ñiểm ñến trong các tuor du lịch Phú Quốc.  

17. Tại sao Phú Quốc ñược mệnh danh là ðảo Ngọc ? 

Phú Quốc là hòn ñảo du lịch lớn nhất Việt Nam nằm ở vịnh Thái Lan, 
thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Vị trí ñịa lý của ñảo ñược tóm tắt 
ñể dễ hình dung như sau: mũi ðông Bắc của ñảo cách quốc gia láng giềng 
Campuchia 4 hải lý. ðảo cách thành phố Rạch Giá, thủ phủ của tỉnh Kiên 
Giang 62 hải lý về phía ðông và cách thị xã Hà Tiên là 25 hải lý. Từ lâu, 
Phú Quốc ñã nổi tiếng với du khách trong và ngoài nước ñược mệnh danh là 
hòn ñảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. 

Về ñiều kiện ñịa lý tự nhiên, khí hậu trên ñảo Phú Quốc thuộc loại 
nhịêt ñới gió mùa (nóng ẩm, mưa nhiều,...), tuy nhiên do nằm trong vùng vị 
trí ñặc biệt của vịnh Thái Lan nên ít bị thiên tai. Chính vì ñiều kiện khí hậu 
như vậy nên Phú Quốc có ñược một nguồn tài nguyên vô giá là rừng nhiệt 
ñới, trong ñó có rất nhiều giống, loài ñặc hữu. ðây là vốn quý nhất ñể phát 
triển du lịch sinh thái trên hòn ñảo này. Bên cạnh rừng, vì bản thân Phú 
Quốc là một hòn ñảo và là ñảo lớn, cho nên những nguồn tài nguyên khác 
như: tài nguyên biển, tài nguyên ñất, tài nguyên nước,... ở ñây có tiềm năng 
lớn ñể khai thác phát triển kinh tế.  

Nhắc ñến Phú Quốc thì không thể không nhắc ñến những nghề nghiệp 
truyền thống của cư dân ở ñây. ðó là nghề sản xuất nước mắm và nghề trồng 
hồ tiêu. Nước mắm Phú Quốc và hồ tiêu Phú Quốc là hai mặt hàng nổi tiếng 
thế giới lâu nay. Ngoài hai nghề này, hoạt ñộng kinh tế chủ yếu của cư dân 
Phú Quốc là khai thác hải sản.  

ðảo Phú Quốc có diện tích 573km², chiều dài 50km, nơi rộng nhất ở 
phía bắc ñảo 25km, có nhiều bãi biển ñẹp trải dài từ phía Bắc ñến phía Nam 
và mang trên mình 99 ngọn núi trập trùng, với dãy rừng nguyên sinh trùng 
ñiệp một màu xanh ngút ngát ẩn chứa bao ñiều kỳ thú, bí ẩn khó mà chinh 
phục, khám phá hết ñược. Chính vì thế ñã tạo cho hòn ñảo ngọc này bức 
tranh “sơn thủy hữu tình,” tiềm năng du lịch dồi dào, phong phú hấp dẫn du 
khách thập phương. Du khách ñến hòn ñảo ngọc sẽ ñược thưởng thức những 
sản phẩm du lịch ở ñây như: tắm biển, tắm suối, leo núi, nghỉ dưỡng, ngắm 
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nhìn thắng cảnh thiên nhiên trong mối giao hòa giữa biển - trời - mây - nước 
- núi rừng. 

Sản phẩm du lịch ở ñây còn gắn kết với nhiều loại hình tìm hiểu các di 
tích lịch sử - văn hóa, lịch sử - cách mạng, ñời sống phong tục, tập quán cư 
dân xứ ñảo, những làng chài, làng nghề truyền thống, nghiên cứu hệ sinh thái 
tự nhiên và ñặc biệt là tham quan di tích lịch sử Nhà tù Cây Dừa - một biểu 
tượng ñẹp ñẽ, sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ñau thương 
nhưng rất ñỗi hào hùng của ñất Nam bộ thành ñồng. Những ñịa danh như 
Dương ðông, Dương Tơ, An Thới, Hàm Ninh, bãi Vòng, bãi Khem, bãi Sao, 
Gành Dầu, Cửa Cạn, suối Tranh, suối ðá Bàn… luôn tạo ấn tượng tốt với du 
khách bởi vẻ ñẹp hoang sơ của nó. Phía Nam ñảo có 12 hòn ñảo nhỏ to khác 
nhau thuộc quần ñảo An Thới và phía Bắc ñảo, với hòn Móng Tay, hòn ðồi 
Mồi… là những nơi lý tưởng cho các hoạt ñộng du thuyền, câu cá, lặn ngắm 
san hô, dã ngoại, khám phá ñảo hoang. 

ðặc biệt năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển ñảo Kiên 
Giang ñược UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong ñó 
có Phú Quốc. ðây là niềm vinh dự tự hào của người dân nơi hòn ñảo và cũng 
tại nên sức hấp dẫp cho hòn ñảo phía Nam Tổ quốc. 

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang ñã ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
mời gọi và thu hút nhiều dự án ñầu tư phát triển du lịch. ðầu tư hàng chục 
ngàn tỷ ñồng phát triển hệ thống giao thông ñường bộ kết nối trung tâm 
huyện ñảo Phú Quốc với các ñiểm du lịch. Hệ thống ñường biển, ñường 
hàng không nối ñảo Phú Quốc với ñất liền ñược ñầu tư nâng cấp ñảm bảo 
vận chuyển hành khách an toàn, thuận lợi. Hiện nay, ñường biển với tàu cao 
tốc xuất phát từ thành phố Rạch Giá và thị xã Hà Tiên với 5 chuyến ñi và về 
mỗi ngày, phục vụ tốt nhu cầu ñi lại của nhân dân và du khách ra ñảo. 
ðường hàng không có sân bay Phú Quốc tầng suất 15 - 20 chuyến/ngày nối 
Phú Quốc với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Rạch Giá ñưa 
du khách khắp mọi miền ñất nước, khách quốc tế ñến với ñảo rất tiện lợi. 
Chính sự thuận lợi này tạo ra ưu thế lớn cho Phú Quốc trong việc phát triển 
du lịch so với các huyện ñảo khác trong nước. 

18. Những giá trị ñộc ñáo của Vịnh Nha Trang ? 

Vịnh Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có diện tích khoảng 507km² 
bao gồm 19 hòn ñảo lớn nhỏ, trong ñó Hòn Tre là ñảo lớn nhất (3.250ha) và 
ñảo Hòn Nọc là ñảo nhỏ nhất (khoảng 4ha). Vịnh có khí hậu hai mùa rõ rệt: 
mùa khô kéo dài từ tháng giêng ñến tháng 8; mùa mưa từ tháng 9 ñến tháng 
12; nhiệt ñộ bình quân hàng năm là 26oC; nóng nhất 39oC, lạnh nhất 14,4oC. 
Về mặt sinh thái, vịnh Nha Trang là một trong những hình mẫu tự nhiên 
hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết các hệ sinh 
thái ñiển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt ñới. ðó là hệ sinh thái ñất ngập 
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nước, rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh thái cửa sông, hệ 
sinh thái ñảo biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ.  

ðặc biệt khu vực Hòn Mun của Vịnh Nha Trang có ña dạng sinh học 
cao nhất với 350 loài rạn san hô chiếm 40% san hô trên thế giới. Riêng San 
hô là nơi còn lại tôt nhất ở Việt Nam. Không rộng lớn, hùng vĩ như rạn Great 
Berier Reef ở Austrayia, không có các loài kình ngư gây cảm giác mạnh như 
ở các vùng biển khác nhưng nơi ñây nhờ có sự tập trung cao về giá trị ña 
dạng sinh học nên chỉ vòng quanh một diện tích ñảo không lớn lắm mà ñã có 
tới 350 lòai san hô ñang quần tụ và phát triển chiếm 45% loài ñược tìm thấy 
trên thế giới. Tương ứng với sự ña dạng của san hô là vô vàn các loài sinh 
vật biển ñại diện cho hầu hết các loài vốn có thuộc vùng biển nóng ấm. Cũng 
trong khu vực này, khi dưới chân ñảo là nơi phát triển và cư trú các quần thể 
sinh vật biển thì bên trong các vách núi cheo leo lại là những hang ñộng của 
các loài chim Yến – một sản vật của trời và ñất. 

Tháng 7/2003, cùng với Vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang chính thức 
ñược Câu lạc bộ những vịnh ñẹp nhất thế giới công nhận và xếp hạng là một 
trong những Vịnh ñẹp nhất trên thế giới không chỉ bởi phong cảnh hữu tình 
mà còn là nơi tập trung cao các giá trị ña dạng sinh học về loài dưới nước. 
Trong số các ñảo trong vịnh có nhiều ñảo là các thắng cảnh nổi tiếng như: 

Hòn Mun là một ñảo nhỏ trong Vịnh Nha Trang, là một khu bảo tồn 
thiên nhiên ñộc ñáo. Tên là “Hòn Mun” xuất phát từ phía ñông nam của ñảo 
có những mỏm ñá nhô cao, vách dựng hiểm trở tạo thành hang ñộng, ñặc biệt 
ñá ở ñây ñen tuyền như gỗ mun, rất hiếm thấy ở những nơi khác. Kết quả 
khảo sát ña dạng sinh học Khu bảo tồn biển cho thấy Hòn Mun là nơi có rạn 
san hô phong phú và ña dạng nhất Việt Nam. người ta cũng ñã tìm thấy 340 
trong tổng số hơn 800 loài san hô cứng trên thế giới. Từ năm 2001, Khu bảo 
tồn biển Hòn Mun ra ñời bao gồm các ñảo như Hòn Tre, Hòn Miễu, Hòn 
Tằm, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Cau, Hòn Vung, Hòn Rơm, Hòn Nọc và 
vùng nước xung quanh. Diện tích khoảng 160km2 bao gồm khoảng 38km2 
mặt ñất và khoảng 122km2 vùng nước xung quanh các ñảo. ðây là khu bảo 
tồn biển duy nhất tại Vi ệt Nam hiện nay. 

Hòn Tằm là một ñiểm du lịch sinh thái biển ñảo hấp dẫn của vịnh Nha 
Trang, nơi ñây vẫn còn lưu lại vẻ hoang sơ của thiên nhiên với thảm rừng 
nhiệt ñới xanh mướt, bờ cát dài lãng mạn. Phía sau ñảo này có một hang ñá 
rất ñặc biệt, kỳ bí mới ñược ngành du lịch phát hiện và ñưa vào khai thác. ðó 
là hang Dơi, nơi có rất nhiều ñàn dơi cư trú trên những vách ñá cheo leo ở ñộ 
cao 60m. ðảo ñược ñầu tư phát triển nhiều loại hình thể thao bãi biển như dù 
bay, bóng chuyền bãi biển, ñua xuồng Kayak, leo núi… 

Hòn Tre ñảo lớn nhất trong vịnh Nha Trang với diện tích trên 
32,5km², nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 5km về phía 
ðông, cách cảng Cầu ðá 3,5km vị trí tương ñối biệt lập, có bãi tắm thiên 
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nhiên ñẹp vào bậc nhất Việt Nam, thảm thực vật trong khu vực còn nguyên 
sơ, khí hậu ôn hoà, ít gió bão, rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh 
thái và nghỉ dưỡng biển.  

Một trong những ñặc sản nổi tiếng của vịnh Nha Trang ñó là các ñảo 
yến. ðảo yến không phải là tên riêng của một ñảo nào, mà cứ ñảo nào có yến 
làm tổ thì gọi vậy. Trong 19 hòn ñảo ở vịnh Nha Trang thì Hòn Nội và Hòn 
Ngoại là nơi có nhiều yến nhất. Hòn Nội là ñảo nằm phía trong, còn Hòn 
Ngoại nằm phía ngoài. Hòn Nội có bãi tắm ñôi (có hai bờ biển một mặt 
hướng ra Vịnh Nha Trang mặt còn lại hướng vào một vũng lớn bị cô lập 
trong ñảo mùa nước lên, nước sẽ tràn qua doi cát vào vũng) với cát trắng rất 
ñẹp nhưng ít dùng cho du lịch chủ hoạt ñộng chủ yếu trên ñảo là khai 
thác Yến sào. 

19. Hội An trong quan hệ thương mại với các nước Á – Âu ? 

Thương cảng Hội An hình thành trong khoảng thế kỷ XV-XVI, phát 
triển mạnh và nổi tiếng trong thế kỷ XVII-XVIII, nh ưng trước ñó rất lâu (từ 
thế kỷ II SCN trở về trước), vùng ñất Hội An ñã nằm trong ñịa bàn phân bố 
của văn hoá tiền Sa Huỳnh - ñến Sa Huỳnh và còn là một cảng thị trọng yếu 
của Champa (từ thế kỷ II ñến thế kỷ XV). 

Trong thời phát triển cực thịnh, ñặc biệt trong nửa ñầu thế kỷ XVII, 
Hội An là trung tâm mậu dịch lớn nhất của ðàng Trong và cả nước ðại Vi ệt, 
là một trong những thương cảng sầm uất của vùng biển ðông Nam Á. Nhờ ở 
vào vị trí ñịa lý thuận lợi nên hàng hoá từ bốn phương trong nước tụ về 
Thương cảng Hội An. Rồi lại chính từ thương cảng này, hàng hóa trong nước 
với những sản phẩm nổi tiếng như tơ, tằm, gốm, sứ, trầm hương, yến sào… 
ñược thuyền buôn các nước chuyển tải ñến nhiều nước ðông Á, Nam Á, 
ðông Nam Á và một số nước phương Tây. 

Hàng hoá nước ngoài cũng từ Hội An ñược toả khắp mọi miền ñất 
nước. Hội An là cửa ngõ của ðàng Trong thông thương với thế giới bên 
ngoài. Tàu thuyền của các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, các 
nước vùng biển ðông Nam Á như Thái Lan Philippines, Indonesia, 
Malaysia…, cùng một số nước châu Âu như Bồ ðào Nha, Tây Ban Nha, Hà 
Lan, Anh, Pháp… hàng năm cập bến mở hội chợ từ 4 ñến 6 thàng liền. 
Nhiều kiều dân nước ngoài, nhất là người Hoa, người Nhật ñã ñược Chúa 
Nguyễn cho phép ở lại lập phố, mở cửa hàng buôn bán, ñược sống theo 
phong tục riêng. 

ðặc biệt trong thế kỷ XVII, Hội An ñược các chúa Nguyễn cho xây 
dựng các “phố Nhật”, “phố Khách”, có thương ñiếm Bồ ðào Nha, Hà Lan… 
và ñó là một trung tâm giao lưu kinh tế rộng lớn, một ðô thị - Thương cảng 
có tầm cỡ quốc tế. ðó cũng là kết quả của một thời kỳ ñất nước mở cửa 
trong bối cảnh phát triển của hệ thống buôn bán với khu vực và thế giới. 
Trong thời kỳ này, Hội An còn là trung tâm giao lưu văn hoá ðông - Tây, là 
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một trong những cái nôi chính hình thành chữ Quốc ngữ, là trung tâm truyền 
bá ñạo Thiên chúa, ñạo Phật ở ðàng Trong. 

Sang cuối thế kỷ XVIII, do nhiều nguyên nhân bên trong và bên 
ngoài, do cả những biến ñổi của ñịa hình sông nước, hoạt ñộng kinh tế và vai 
trò của Hội An suy giảm dần kết thúc thời kỳ thương cảng thuyền buồm và 
nhường chỗ cho thương cảng thuyền máy ðà Nẵng phát triển (từ cuối thế kỷ 
XIX). Nhưng cũng nhờ ñó, Hội An tránh ñược những biến dạng của một ñô 
thị cận ñại ñể bảo tồn cho ñến ngày nay - một quần thể ðô thị - Thương cảng 
cổ tương ñối nguyên vẹn. ðó là di tích của các bến cảng, các phố cổ, các nhà 
ở kết hợp cửa hàng của nhân dân, các hệ thống nhà thờ tộc họ, các ñình chùa, 
ñền miếu, các hội quán của người Hoa, những mộ người Nhật, người Hoa và 
chiếc cầu mang tên cầu Nhật Bản… Những loại hình kiến trúc phong phú ña 
dạng ñó, cùng với lối sống, phong tục tập quán, lễ hội...của cộng ñồng dân 
cư Hội An còn như tấm gương phản ánh chặng ñường dài của quá trình giao 
thoa, hội nhập, tiếp biến văn hoá, tạo nên một sắc thái văn hoá riêng Hội An 
vừa mang tình dân tộc, bản ñịa, vừa có sự hài hoà giữa các yếu tố nội sinh và 
ngoại sinh. 

Ngày nay, thương cảng Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn trở thành 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố ðà Nẵng 30km về phía 
ðông Nam. Với những giá trị lịch sử - văn hóa nêu trên, ngày 1-12-1999, 
UNESCO ñã công nhận Khu Phố cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới. 

20. Những tỉnh, thành nào của Việt Nam có biển và ñảo ñể có thế 
mạnh phát triển kinh tế du lịch biển ñảo ? 

Tỉnh Quảng Ninh có ñến 3.000 hòn ñảo (nhiều ñảo lớn như ñảo Cô Tô, 
Cái Bàu, Cái Chiên…) cùng ñường bờ biển dài gần 250km với nhiều bãi 
biển ñẹp như bãi biển Trà Cổ, Tuần Châu. ðặc biệt, tỉnh Quảng Ninh còn có 
vịnh Hạ Long với gần 2.000 ñảo ñá với nhiều hình dáng ñộc ñáo, là một 
trong những thắng cảnh ñược UNESCO12 hai lần công nhận là Di sản thiên 
nhiên của thế giới13.  Vịnh trải rộng trên vùng biển của thành phố Hạ Long 
và một phần huyện ñảo Vân ðồn gần vịnh Bái Tử Long – một kỳ quan thiên 
nhiên khác trong tổng thể vịnh Bắc Bộ nằm ở phía ñông bắc Việt Nam.  

Thành phố Hải Phòng nằm trong vùng kinh tế trọng ñiểm phía bắc 
nước ta. Thành phố có diện tích trên 1.500 km2 với ñường bờ biển dài 125 
km và gần 400 hòn ñảo cùng nguồn tài nguyên thủy hải sản phong phú. Trên 
ñịa phận thành phố còn có quần ñảo Cát Bà14 và bãi biển ðồ Sơn nổi tiếng. 

                                           
12 Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization, viết tắt là UNESCO) 
13 Năm 1994, UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long dựa trên các giá trị ñộc ñáo về cảnh quan thiên nhiên. 
ðến năm 2000, UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản ñịa chất thế giới dựa trên các giá trị ñịa chất, 
ñịa mạo ña dạng trong vịnh này.  
14 UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới vào năm 2004 
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Tỉnh Thanh Hóa (có bãi tấm Sầm Sơn và dãy núi Hàm Rồng) , tỉnh 
Nghệ An (có bãi tắm Cửa Lò, danh lam hòn Lan Châu, ñảo Hòn Ngự), tỉnh 
Hà Tĩnh (có bãi biển Thiên Cầm ở huyện Cẩm Xuyên dài 137 km), tỉnh 
Quảng Bình (có ñộng Phong Nha, vườn quốc gia sinh thái Phong Nha – Kẻ 
Bàng, nguồn suối khoáng ở khu thiên nhiên Bang – Thanh Sơn, bãi biển 
Nhật Lệ … cùng hơn 40 di tích ñược xếp hạng cấp quốc gia), tỉnh Quảng Trị 
(có các bãi tắm ñẹp ở cửa biển Cửa Tùng và Cửa Việt, có ñảo Cồn Cỏ với hệ 
sinh thái ña dạng cùng nhiều loài hải sản quý như san hô ) và tỉnh Thừa 
Thiên Huế (ngoài sông Hưng – núi Ngự và quần thể di tích Cố ñô Huế nổi 
tiếng, tỉnh còn có thắng cảnh thiên nhiên ở cửa biển Tư Hiền, nhiều bãi tắm 
ñẹp như bãi biển Lăng Cô, Thuận An, Cảnh Dương, Vinh Thanh…). 

Thành phố ðà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trong 
khu vực phát triển kinh tế trọng ñiểm của miền Trung, sở hữu nhiều bãi tắm 
ñẹp như bãi tắm Mỹ Khê, Non Nước, Thanh Khê... cùng với bán ñảo Sơn 
Trà là khu du lịch nghỉ dưỡng vẫn còn giữ ñược nét hoang sơ ñộc ñáo. Tiếp 
theo là các tỉnh Quảng Nam (ngoài phố cổ Hội An và khu di tích Tháp Chàm 
Mỹ Sơn ñược công nhận là Di sản văn hóa thế giới, tỉnh còn có 125 km bờ 
biển với các bãi tắm ở Cửa ðại, Tam Thanh, Núi Thành và quần ñảo Cù Lao 
Chàm), tỉnh Quảng Ngãi (có các bãi biển ñẹp ở Sa Huỳnh và Mỹ Khê cùng 
ñảo Lý Sơn thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế biển ñảo), tỉnh 
Bình ðịnh (có ñường bờ biển dài 134 km với 32 ñảo lớn nhỏ cùng các danh 
thắng, bãi biển ñẹp như bãi biển Quy Nhơn, Quy Hòa, Bãi Dài, Cù Lao 
Xanh, bán ñảo Phương Mai… và hệ thống ñầm phá ven bờ với hệ sinh thái 
rừng ngập mặn ñộc ñáo như ñầm Thị Nại, ñầm Trà Ổ…), tỉnh Phú Yên (với 
khu du lịch biển Long Thủy, vịnh Sông Cầu, ñầm Ô Loan, bãi biển Mỹ Á, 
ñảo Hòn Yến …), tỉnh Khánh Hòa (có 200 km ñường bờ biển khúc khuỷa 
với vịnh Văn Phong, bãi biển ðại Lãnh, Dốc Lết, Bãi Tiên, bán ñảo Cam 
Ranh, ñầm Thủy Triều… cùng thành phố biển Nha Trang), tỉnh Ninh Thuận 
(có bãi biển Bình Tiên, Ninh Chữ, Bình Sơn, Cà Ná) và tỉnh Bình Thuận (có 
thành phố Phan Thiết với bãi biển Mũi Né nổi tiếng, cùng các quần thể du 
lịch ñã ñược ñầu tư xây dựng ở Hàm Tân, Tuy Phong). 

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (là trung tâm du lịch với rất nhiều bãi tắm 
ñẹp như bãi tắm Thùy Vân, Chí Linh, Bãi Trước, Hồ Tràm, Hồ Cốc … và 
khu du lịch sinh thái Côn ðảo), tỉnh Bến Tre (phát triển du lịch sinh thái ở 
Cồn Phụng, Cồn Ốc, Cồn Tiên, bãi biển Thừa ðức), tỉnh Trà Vinh (có 65 km 
giáp biển cùng khu du lịch biển Ba ðộng), tỉnh Sóc Trăng (với 72 km giáp 
biển), tỉnh Bạc Liêu (có các cửa biển có tiềm năng du lịch như cửa Cái Cùng, 
cửa Nhà Mát và ñặc biệt là cửa Gành Hào), tỉnh Kiên Giang (ñường bờ biển 
dài 200 km với hơn 100 hòn ñảo, trong ñó có ñảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn 
Phụ Tử… và các thắng cảnh ở Hà Tiên, Nam Phố…), tỉnh Cà Mau (có 3 mặt 
giáp biển với khu du lịch mũi Cà Mau, bãi biển Khai Long) và Thành phố 
Hồ Chí Minh 
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21. Nha Trang ñược mệnh danh là “Thành phố biển” bởi những 
yếu tố nào ? 

Thành phố Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Thành phố Nha Trang 
nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Khánh Hòa, Bắc giáp huyện Ninh Hòa, có diện 
tích tự nhiên là 251km2. Nha Trang nằm trên tọa ñộ ñịa lý 12o8'33" ñến 
12o25'18" vĩ ñộ Bắc và 109o7'16" ñến 109o14'30" kinh ñộ ðông, Nam giáp 
thị xã Cam Ranh, Tây giáp Diên Khánh_ trong một thung lũng núi vây 3 
phía Bắc - Tây - Nam và tiếp giáp với bờ biển về phía ðông. Sông Cái Nha 
Trang và sông Cửa Bé chia Nha Trang thành 3 phần, gồm 27 xã, phường. 
Nha Trang cách Thủ ñô Hà Nội 1.280km, cách thành phố Hồ Chí Minh 
448km, Cố ñô Huế 630km, Phan Rang 105km, Phan Thiết 260km, Cần Thơ 
620km.  

Nha Trang có 19 hòn ñảo, với trên 2.500 hộ và khoảng 15.000 người 
sống trên các ñảo. ðảo lớn nhất là Hòn Tre rộng 36km2 nằm che chắn ngoài 
khơi khiến cho vịnh Nha Trang trở nên kín gió và êm sóng. Dưới ánh nắng 
mặt trời nhiệt ñới, màu xanh của những triền núi nhấp nhô trên bờ, của 
các hòn ñảo hoà cùng mầu biển biếc, như tôn thêm vẻ quyến rũ của những 
dải cát vàng dạt dào sóng trắng. Chính sự ổn ñịnh về thời tiết cộng với sự 
thoáng ñãng của một thành phố biển quanh năm nắng ấm ñã cho thấy thiên 
nhiên cũng "ủng hộ" cho vùng ñất này những ưu thế vượt trội ñể phát triển 
thành một thiên ñường du lịch.  

Nha Trang có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và là một trung tâm 
du lịch lớn của cả nước. Các danh lam thắng cảnh ở Nha Trang có Tháp Bà 
Ponagar, Hòn Chồng, Hòn ðỏ, ðảo Yến, Hòn Nội, Hòn Ngoại, Hòn Miếu, 
Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Mun, Hòn Lao, Hòn Thị, Sông Lô, bãi Tiên, ñảo 
Ngọc Thảo, ñồi La-San, biệt thự  Bảo ðại, chùa Long Sơn, tượng Kim Thân 
Phật Tổ, hồ cá Trí Nguyên, Thuỷ cung, chùa ðá Hang, ñảo Khỉ Cù lao... ðặc 
sản nổi tiếng của Nha Trang là yến sào. Tất cả các ñảo có chim Yến ñến ñều 
nằm trong ñịa phận Nha Trang. Trong vịnh Nha Trang có gần mười ñảo 
yến, hằng năm việc khai thác yến sào mang về hàng triệu USD cho tỉnh 
Khánh Hòa. Dưới mặt vịnh Nha Trang lại có một thế giới kỳ thú khác, ñó là 
thế giới của 350 loài san hô, 190 loài cá, các loài nhuyễn thể, giáp xác, 
cỏ biển... Tháng 12-2000, dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun trong vịnh 
Nha Trang. Khu bảo tồn biển ñầu tiên của nước ta ñã ñược Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Những lợi thế này giúp Nha Trang phát triển du lịch biển và 
tạo nên danh tiếng thành  phố biển cho Nha Trang.  

Nha Trang từ xưa ñến nay vẫn ñược biết ñến là thành phố du lịch biển 
ñảo nổi tiếng, và Vịnh Nha Trang còn ñược công nhận là thành viên của câu 
lạc bộ các Vịnh biển ñẹp nhất thế giới. Ngoài bãi biển, các ñảo lớn nhỏ ngoài 
khơi xa cũng trở thành nơi tìm ñến cho bất cứ ai ñã ñến nhiều lần hay chỉ 
một lần dừng chân nơi thành phố biển qúa ñỗi xinh tươi và lãng mạn này. 
Nha Trang là tập hợp rất nhiều hòn ñảo lớn nhỏ, mỗi hòn lại mang một vẻ 
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ñẹp khác nhau, mỗi ñảo lại cho bạn cảm giác khác nhau và chắc chắn  nó sẽ 
làm hài lòng những ñôi chân thích biển ñảo. ðảo ở biển Nha Trang ñược 
hình thành từ những núi ñá hoa cương - ñiểm ñặc biệt là có nhiều ñảo có 
người dân sinh sống như Trí Nguyên, Hòn Một, ðầm Báy… khiến cho các 
ñảo mang “hồn riêng" của mình - ñó là sinh hoạt sống ñộng của các làng 
chài. Việc ñầu tư khai thác tour du lịch ñảo ñã và ñang ñược quan tâm, khiến 
cho chuyến ñi ñến các ñảo càng thú vị. 

22. Nguồn lợi thủy sản có tầm quan trọng như thế nào ñối với nền 
kinh t ế quốc dân Việt Nam ? 

Thủy sản là nguồn lợi có ý nghĩa ñặc biệt ñối với nền kinh tế có xuất 
phát ñiểm thấp như Việt Nam. Nguồn lợi này phù hợp với các hoạt ñộng 
ñánh bắt của các vùng nông thôn nằm ở ven bờ, giúp cải thiện ñáng kể mức 
sống và ñóng góp quan trọng vào tổng sản phẩm kinh tế quốc dân. 

Vùng biển Việt Nam có tính ña dạng sinh học cao, kết hợp với ñịa thế 
ñường bờ biển dài có nhiều vũng vịnh ñã giúp nuôi dưỡng một nguồn lợi hải 
sản rất lớn. Theo các số liệu thống kê, hiện có tới 11.000 loài sinh vật thuỷ 
sinh và 1.300 loài sinh vật trên ñảo ñã ñược biết ñến trong các vùng biển - 
ñảo Việt Nam, trong ñó có khoảng 6.000 loài ñộng vật ñáy và 2.400 loài cá 
(trong ñó 130 loài cá kinh tế). Có 83 loài sinh vật biển ñược ghi vào Sách ðỏ 
Việt Nam (37 loài cá, 6 loài san hô, 5 loài da gai, 4 loài tôm rồng, 1 loài sam, 
21 loài ốc, 6 loài ñộng vật hai mảnh vỏ và 3 loài mực). Biển Việt Nam có 
110 loài cá kinh tế (trích, thu, ngừ, bạc má, hồng, v.v.) thuộc 39 họ, tổng trữ 
lượng cá biển khoảng 3 - 3, 5 triệu tấn và khả năng khai thác cho phép là trên 
một triệu tấn mỗi năm.  

ðến nay, theo số liệu thống kê của Viện Chiến lược phát triển, Việt 
Nam có 15 bãi cá lớn, trong ñó có 12 bãi cá ñược phân bố ở ven bờ với thềm 
lục ñịa có ñịa hình tương ñối bằng phẳng và 3 bãi cá ở các gò nổi ngoài 
khơi15. Các loài cá ven bờ tuy có kích thước nhỏ nhưng có tốc ñộ tăng trưởng 
nhanh và sức sinh sản cao. ðây là một trong những ñặc ñiểm rất thuận lợi 
cho việc khai thác nguồn cá của ngư dân ven bờ, nhưng ñồng thời cũng là 
ñiểm bất lợi vì các ñàn cá gần bờ thường có số lượng không lớn, năng suất vì 
thế không cao, không thích hợp với việc ñánh bắt quy mô lớn và rất dễ giảm 
sút nhanh về trữ lượng nếu chỉ tập trung ñánh bắt ồ ạt. Do ñó, cần phải có 
những biện pháp quản lý và tổ chức nuôi trồng hợp lý, tái tạo và cân bằng 
nguồn thủy sản. Các vùng biển gần bờ thuộc vịnh Bắc Bộ và biển Tây Nam 
Bộ còn có các bãi tôm lớn.  

Sự phân bố các ngư trường cụ thể như sau: 

                                           
15 Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, ðối ngoại Việt Nam thời kỳ ñổi mới, Nxb Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, 2005, tr.382 
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• Vịnh Bắc Bộ: các ngư trường quan trọng là Cát Bà – Cô Tô, Hòn 
Gió, Hòn Mê – Hòn Mát, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ với các loại cá 
nổi và cá ñáy. 

• Biển miền Trung: các ngư trường quan trọng gồm các vũng, vịnh, 
Thừa Thiên – Huế, Quy Nhơn, Khánh Hòa, Phan Rang với các loại 
cá nổi ven bờ và cá nổi ñại dương di cư theo mùa, thuận lợi cho 
nghề ñánh cá xa bờ (như cá ngừ, cá chuồn, cá nhám, cá kiếm). 

• Biển Nam Trung Bộ và ñông Nam Bộ với các ngư trường lớn là 
ñông Phan Thiết, Cù Lao Thu, nam Côn Sơn, cửa sông Cửu Long. 
Vùng biển này có cá nổi và cá ñáy sản lượng cao. 

• Biển Tây Nam Bộ với ngư trường chính nằm ở phía tây nam ñảo 
Phú Quốc. 

Theo báo cáo của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản, tính 
ñến tháng 3/2011, tổng số tàu thuyền cả nước có khoảng 128.000 chiếc, 
trong ñó khoảng 125.000 chiếc tham gia khai thác hải sản. Ngư trường khai 
thác chính gồm vịnh Bắc Bộ, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và ðông -
Tây Nam Bộ.  

Trong những năm qua, kinh tế thủy sản nước ta ñã tăng trưởng liên 
tục, nhanh và khá ổn ñịnh. Sản lượng tăng bình quân 8-10%/năm, giá trị kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2009 tăng gấp hơn 250 lần so với năm 1981. 
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2000 ñạt 1,0 tỷ USD, năm 2002 ñạt 2 tỷ 
USD và ñến năm 2009 ñạt 4,25 tỷ USD, ñứng vững trong tốp ñầu của Việt 
Nam về kim ngạch xuất khẩu và tiếp tục giữ vững vị trí 1 trong 10 nước xuất 
khẩu thủy sản ñứng ñầu thế giới. Năm 2009, tổng sản lượng thủy sản ñạt 
khoảng 4,85 triệu tấn, trong ñó khai thác ñạt 2,28 triệu tấn (chiếm 47%) và 
nuôi trồng thủy sản ñạt 2,57 triệu tấn (chiếm 53%)16. Theo thông tin từ Bộ 
Công thương, xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 5/2011 tiếp tục tăng trưởng khá 
với kim ngạch 480 triệu USD. Tổng quan 7 tháng ñầu năm 2011, theo số liệu 
từ Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản năm 2010 tăng 5,3% so với năm 
2009, trong khi 7 tháng ñầu năm 2011, sản lượng cũng tăng 4,9% so với 
cùng kỳ năm 2010, cho thấy tốc ñộ tăng sản lượng khá ñều. Kim ngạch thủy 
sản tháng 7 năm 2011 ước ñạt 500 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu 7 
tháng ñầu năm ñạt 3,1 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất 
khẩu sang các thị trường lớn tăng trưởng mạnh cả về khối lượng và giá trị 
như Hoa Kỳ tăng 48,8%; Trung Quốc tăng 60,5%; Canada tăng 66,2%. 

23. Bờ biển Việt Nam có những bãi tắm nào ñẹp nổi ti ếng ? 

Vùng lãnh hải của Việt Nam rộng, ven bờ biển có nhiều cửa ngõ thông 
thương tạo ñiều kiện phát triển các loại hình vận tải, dịch vụ hàng hải, rất 

                                           
16 Nguyễn Thanh Hải, Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản là ñòi hỏi khách quan và cấp 
bách, chuyên trang của Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản ngày 27/01/2011 
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thuận lợi cho các tuyến hành trình giao lưu quốc tế, khí hậu và sinh thái là 
những ñiều kiện lý tưởng ñể phát triển hình thức du lịch ven biển và du lịch 
biển - ñảo của Việt Nam. Với ñặc ñiểm này, chạy dọc theo bờ biển từ Bắc 
vào Nam, Việt Nam có rất nhiều bãi biển, trong ñó có những bãi biển ñã trở 
thành quen thuộc và nổi tiếng với du khách gần xa. 

1. Bãi biển Trà Cổ  

Một trong những bãi biển ñẹp nằm ở huyện Móng Cái (Quảng Ninh) 
vừa rộng vừa phẳng, dài trên 15km có nền cát trắng mịn. Ven bờ có những 
cồn cát cao 3-4m với nhưng dải rừng phi lao chắn gió và các làng dân sống 
bằng nghề nông và nghề chài lưới.  

2. Bãi biển ðồ Sơn 

ðồ Sơn là bán ñảo có ñồi núi và rừng cây vươn ra biển tới 5km, nằm 
giữa 2 cửa sông Lạch Tray và Văn Ức, cách thành phố Hải Phòng 22km về 
phía ñông - nam. Ven biển ðồ Sơn có 3 bãi tắm là khu I, khu II và khu III. 
ðồ Sơn sớm trở thành nơi nghỉ mát tắm biển thu hút rất ñông du khách vì lợi 
thế gần Thủ ñô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, phong cảnh ñẹp lại có khu 
Casino liên doanh với Hồng Kông, ñược mở cửa hoạt ñộng từ 1994. 

3. Bãi biển Sầm Sơn 

Bãi biển Sầm Sơn cách thành phố Thanh Hoá 16km về phía ðông là 
một trong những bãi biển có ñông du khách nhất ở các tỉnh phía Bắc vì giao 
thông thuận tiện. Du khách ñến với Sầm Sơn còn ñược tham quan các thắng 
cảnh ðền ðộc Cước, ðền Cô Tiên, Hòn Trống Mái, núi Trường Lệ, thăm 
Khu du lịch sinh thái Quảng Cư thuộc huyện Quảng Xương. 

4. Bãi biển Cửa Lò 

Bãi biển Cửa Lò dài gần 10km cát trắng mịn màng chỉ cách thành phố 
Vinh (Nghệ An) 16km. Từ những năm ñầu thế kỷ XX, người Pháp ñã xây 
dựng các khu nhà nghỉ ñầy ñủ tiện nghi ở Cửa Lò. Từ những năm 1990 trở 
lại ñây, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ñược xây dựng ñã biến nơi ñây thành một 
trong những ñiểm nghỉ mát tắm biển rất ñông khách với dịch vụ môtô trên 
nước, lướt ván, lặn biển hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nhất là thanh 
thiếu niên ñến tham quan nghỉ mát.  

5. Bãi biển Cửa Hội 

Bãi biển Cửa Hội nằm giữa bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) và bãi biển 
Xuân Thành (Hà Tĩnh) là nơi sông Lam chảy ra biển ðông. Từ Cửa Hội, du 
khách có thể ngược sông Lam ñến thăm các thắng cảnh di tích lịch sử của 2 
tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh như làng cá Hội Thống, bến Giang ðình một di tích 
trong “bát cảnh” của huyện Nghi Xuân, ñền Củi trên núi Ngũ Mã vừa thờ 
công chúa Liễu Hạnh, vừa thờ ðại vương Trần Quốc Tuấn và ông Hoàng 
Mười. 
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6. Bãi biển Thiên Cầm  

Bãi biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nằm kề khu du lịch 
Thiên Cầm rộng 240ha giữa núi Thiên Cầm và núi Trộn phong cảnh hữu tình 
với ngôi chùa Yên Lạc. Chiến tranh ñã phá huỷ khu nhà nghỉ người Pháp 
xây dựng từ ñầu thế kỷ XX ở Thiên Cầm, nhưng trong những năm gần ñây, 
nhiều khách sạn, nhà nghỉ ñã mọc lên ñón du khách trong ngoài nước ñến 
tham quan, nghỉ mát. 

7. Bãi biển Nhật Lệ 

Bãi biển Nhật Lệ ở ngay gần cửa sông Nhật Lệ, cách thị xã ðồng Hới 
(Quảng Bình) 2km về phía bắc. Bãi cát phẳng dài, sạch ñẹp lại rất gần thị xã 
tiện cho việc ñi lại, ăn nghỉ của du khách ñến tắm biển, tham quan di tích 
Bàu Tró của người nguyên thuỷ thời kỳ ñồ ñá cách ñây 5000 năm, thăm xã 
Bảo Ninh - quê hương mẹ Suốt anh hùng.  

8. Bãi biển Cửa Tùng 

Bãi biển Cửa Tùng thuộc tỉnh Quảng Trị, ở gần nơi cửa sông Bến Hải 
ñổ ra biển ðông. Bãi Cửa Tùng không dài rộng nhưng là một bãi biển ñẹp, 
cát phẳng mịn màng, nước trong xanh ñầy nắng và gió với những ñàn chim 
hải âu chao liệng. Cửa Tùng gắn với cây cầu Hiền Lương và dòng sông Bến 
Hải trên ñất Vĩnh Linh nổi tiếng trong lịch sử ñấu tranh thống nhất nước 
nhà.  

9. Bãi biển Lăng Cô  

Bãi biển Lăng Cô thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế dài 10km, cát trắng mịn 
thoai thoải, ñộ sâu trung bình dưới 1m, nằm dọc theo quốc lộ 1A cách khu 
bảo tồn thiên nhiên Bạch Mã 24 km. Du khách ñến ñây tắm biển còn ñược 
thăm làng cá Lăng Cô, thưởng thức các món hải sản cá chim, cá thu, tôm 
hùm, tôm bạc, tôm sú, tôm he, cua, sò huyết... ngon và rẻ. 

10. Bãi biển Hoàng Hậu (Ghềnh Ráng) 

Bãi biển Hoàng Hậu nằm trong khu danh thắng Ghềnh Ráng (rộng 
35ha) cách thành phố Quy Nhơn 3km về phía ñông - nam là bãi tắm ñẹp nhất 
tỉnh Bình ðịnh gồm những tảng ñá xanh và nhẵn như một bãi trứng ñá 
khổng lồ bên bức tường ñá che gió chắn sóng. Bãi tắm ñẹp bên ñồi Thi Nhân 
với ngôi mộ của thi sĩ Hàn Mặc Tử luôn có sức hấp dẫn du khách gần xa. 

11. Bãi biển ðại Lãnh  

Bãi biển ở vịnh Vân Phong nằm sát chân ñèo uốn lượn quanh co giáp 
ranh ñịa giới hai tỉnh Khánh Hoà - Phú Yên. Hai vùng Vân Phong - ðại 
Lãnh hình thành một trung tâm du lịch biển hấp dẫn bởi thiên nhiên ban tặng 
những cồn cát trắng mịn có thể ñảm bảo cho hàng nghìn người cùng tắm 
biển thoải mái với những loại hình giải trí thể thao trên biển như du lịch bằng 
thuyền, lướt ván, lặn biển..., thăm các làng chài ở ðầm Môn, Khải Lương. 
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12. Bãi biển Nha Trang 

Bãi biển Nha Trang trải dài theo ñịa phận của thành phố Nha Trang 
hợp lại với các bãi biển khác của tỉnh Khánh Hoà từ Vân Phong - ðại Lãnh 
ñến Cam Ranh dài 120 km. Bãi biển Nha Trang với các lợi thế về dịch vụ ñô 
thị, cảnh quan thiên nhiên (Hòn Ông, Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Lao, Hòn 
Mun, Hòn Hèo, Hòn Bồng Nguyên, Hòn Gốm) và loại hình du lịch biển ña 
dạng là một trong những trung tâm du lịch biển của Việt Nam.  

13. Bãi biển Ninh Chữ  

Bãi biển Ninh Chữ cách thị xã Phan Rang 5km về phía ñông thuộc ñịa 
phận xã Khánh Hải (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận). Bãi cát phẳng hình vòng 
cung dài 10 km có dãy núi bao quanh với các hòn Tân An, Núi Chồng, núi 
Cà ðú... rất thuận lợi cho việc tổ chức các tua du lịch tắm biển, lướt ván, bơi 
thuyền kết hợp với leo núi, săn bắn...  

14. Bãi biển Cà Ná  

Bãi biển Cà Ná cách Phan Rang (Ninh Thuận) 32km trên ñường ñi 
Phan Thiết (Bình Thuận) rất tiện cho du khách ñi bằng ñường bộ hoặc ñường 
sắt. Làng du lịch Cà Ná gồm những nhà nhỏ (2-4 phòng) ñược xây cất sát bờ 
biển phù hợp cho các du khách ñến tắm biển, nghỉ ngơi hoặc leo núi, chơi 
rừng, thăm thắng cảnh như hang Ông Phật, ghềnh Ông Nỗng, núi Bạc, giếng 
ðục v.v..  

15. Bãi biển Mũi Né  

Bãi biển Mũi Né gần làng chài cách Phan Thiết (Bình Thuận) 22 km 
về phía ñông - bắc trong một quần thể du lịch với các bãi Ông ðịa, bãi 
Trước, bãi Sau..., các ñảo Hòn Rơm, Hòn Lao Câu..., những ñồi cát mịn ñẹp: 
Tuy Phong, Bắc Bình, Chu Mông, Trinh Nữ, Hôàng Hậu, Tiểu sa mạc. Tại 
Mũi Né, du khách có thể dừng chân nghỉ tại các resort cảnh quan tuyệt ñẹp, 
tiện nghi hoặc trên ñường ra Hòn Rơm nghỉ lại ở Làng Tre (rộng 7000ha) 
với 14 ngôi nhà lục giác làm toàn bằng tre nứa, có ñu quay, cầu trượt, ném 
vòng... 

16. Bãi biển Vũng Tàu  

Trong 100km bờ biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 72km là bãi cát 
bằng phẳng có thể sử dụng làm bải tắm sạch ñẹp. Các bãi tắm thường xuyên 
có du khách ñến nghỉ ngơi tắm biển là Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dứa, Bãi 
Dâu, Bãi Nghinh Phong. 

24. Việt Nam có những vịnh nào tham gia Câu lạc bộ các vịnh ñẹp 
nhất thế giới ? 

Câu lạc bộ những Vịnh ñẹp nhất thế giới (Club of the Most Beautiful 
Bays of the World - world-bays) là một Hiệp hội tư nhân quốc tế, ñược thành 
lập tại Berlin (ðức) vào tháng 3/1997, thành viên là những vịnh ñược Câu 
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lạc bộ chọn là ñẹp nhất thế giới17. Chủ tịch hiện nay là Ông Jérôme Bignon, 
ñại biểu Quốc hội Pháp và là chuyên gia vế các bờ biển thế giới. Ông 
Nguyễn ðình Thận - Giám ñốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh là sáng lập viên 
duy nhất người Vi ệt Nam, và cũng là người Vi ệt Nam ñầu tiên ñược bầu làm 
Phó chủ tịch Câu lạc bộ kể từ khi thành lập18. 

Việt Nam có 3 vịnh ñược công nhận là thành viên của Câu lạc bộ 
những Vịnh ñẹp nhất thế giới, ñó là: vịnh Hạ Long, (thành phố Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh), vịnh Nha Trang (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), và 
vịnh Lăng Cô (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). 

1. Vịnh Hạ Long 

Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh, có diện tích 1.553km2 với bờ 
biển dài 120 km và 1.969 hòn ñảo lớn nhỏ. Các ñảo ñá vôi ña dạng về kích 
thước và hình dạng, nhiều ñảo có hồ nước và hang ñộng lớn. Một số ñảo là 
nơi sinh sống của ngư dân với những làng bè nổi ñặc thù trên vịnh. Nhìn 
tổng thể, vịnh Hạ Long như một bức tranh thuỷ mặc khổng lồ vô cùng sống 
ñộng. Hàng ngàn ñảo ñá nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền ảo, vừa 
khoẻ khoắn hoành tráng nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng, sống ñộng. 
Với muôn ngàn ñảo ñá, vịnh Hạ Long ví như một thế giới cổ tích bị hoá ñá. 
Tất cả tạo hóa của thiên nhiên ñã ñem ñến cho vịnh Hạ Long một phong ñẹp 
tuyệt hảo. Trong lòng các ñảo ñá trên vịnh còn có những hang ñộng tuyệt 
ñẹp như ñộng Thiên Cung, hang ðầu Gỗ, ñộng Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, 
ñộng Tam Cung... 

Với những giá trị nêu trên, Tổ chức Giáo dục - khoa học và văn hóa 
của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ñã hai lần công nhận vịnh Hạ Long là Di 
sản thiên nhiên thế giới (1994, 2000). Tháng 7/2003, vịnh Hạ Long cũng 
ñược Câu lạc bộ những vịnh ñẹp nhất thế giới xếp hạng và chính thức công 
nhận là một trong những vịnh ñẹp nhất thế giới. Ngày 11/11/2011, Vịnh Hạ 
Long chính thức lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. 

2. Vịnh Nha Trang 

Vịnh Nha Trang rộng chừng 500km2 khá kín gió, không có sóng lớn 
nhờ ñược che chắn bởi 19 ñảo lớn nhỏ. Trong vịnh Nha Trang có gần mười 
ñảo yến, hằng năm việc khai thác yến sào mang về hàng triệu USD cho tỉnh 
Khánh Hòa. Dưới mặt vịnh Nha Trang lại có một thế giới kỳ thú khác, ñó là 
thế giới của 350 loài san hô, 190 loài cá, các loài nhuyễn thể, giáp xác, cỏ 
biển... Về mặt sinh thái, vịnh Nha Trang là một trong những hình mẫu tự 
nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết các hệ 

                                           
17 Các vịnh thành viên phải ñáp ứng một số tiêu chí: 1. Có một môi trường sinh thái với ñộng vật 
và thực vật thú vị; 2. Có vẻ ñẹp tự nhiên và hấp dẫn; 3. ðược biết và ñánh giá tại cấp quốc gia; 4. 
Biểu tượng cho cư dân ñịa phương; 5. Có nguồn kinh tế tiềm năng; 6. Ít nhất là ñáp ứng ñược 2 
tiêu chí của UNESCO trong lãnh vực văn hóa và thiên nhhiên. 
18  Báo Lao ðộng cuối tuần số 99/2005 (6788), ra ngày 10/4/2005, trang 1-2. 
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sinh thái ñiển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt ñới. ðó là hệ sinh thái ñất 
ngập nước, rạn san hô, rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, hệ sinh thái cửa sông, 
hệ sinh thái ñảo biển, hệ sinh thái bãi cát ven bờ. ðặc biệt khu vực Hòn Mun 
của Vịnh Nha Trang có ña dạng sinh học cao nhất với 350 loài rạn san hô 
chiếm 40% san hô trên thế giới. 

Tháng 7/2003, cùng với Vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang chính thức 
ñược Câu lạc bộ những vịnh ñẹp nhất thế giới công nhận và xếp hạng là một 
trong những Vịnh ñẹp nhất trên thế giới. 

3. Vịnh Lăng Cô 

Vịnh Lăng Cô lại là một vùng biển hiền hòa, nguyên sơ với một dải 
cát trắng mịn, mặt nước biển xanh trong. Trước ñây, người ta biết ñến Lăng 
Cô như một ñiểm dừng chân của khách trước khi qua ñèo, với vài dãy hàng 
cơm, một vài ñiểm bán hàng hải sản khô lèo tèo. Từ khi hầm ñường bộ Hải 
Vân ñược khởi công xây dựng, thị trấn Lăng Cô mới trở nên nhộn nhịp hơn. 
Từ Lăng Cô, vào những ngày ñẹp trời, có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng 
cảnh quan khu vườn quốc gia Bạch Mã. Lăng Cô còn có ñầm Lập An. Cứ 
mỗi chiều, từng ñàn cò trắng nhấp nhô bay về ñầm tìm chỗ ngủ. 

Năm 2009, vịnh Lăng Cô ñã chính thức trở thành thành viên thứ 30 
của Câu lạc bộ các vịnh biển ñẹp nhất thế giới.   

25. Biển ñảo Việt Nam có những lợi thế mới nào trong khai thác 
phát triển du lịch ? 

Dọc theo ñường bờ biển dài trên 3.200 km, Việt Nam có 125 bãi biển 
ñẹp cùng hàng ngàn ñảo lớn nhỏ rất thuận lợi cho việc phát triển các tiềm 
năng du lịch biển.  

Chính vị trí thuận lợi của vùng biển Việt Nam, tiếp giáp vịnh Bắc Bộ, 
biển ðông và vịnh Thái Lan, lại có ñiều kiện khí hậu ôn hòa, tình hình chính 
trị, kinh tế - xã hội ổn ñịnh, ñã mang lại cảm giác thuận tiện và yên tâm cho 
du khách, thu hút ñược khách du lịch từ khắp nơi ñổ về.  

Nhiều bãi biển và vịnh của Việt Nam ñược thế giới biết ñến như vịnh 
Hạ Long (di sản thiên nhiên ñược thế giới công nhận hai lần về giá trị thẩm 
mỹ và giá trị ñịa chất ñịa mạo), vịnh Nha Trang, vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên - 
Huế). Ba vịnh này cũng ñược công nhận là thành viên của Câu lạc bộ các 
vịnh ñẹp nhất thế giới. Hay như các bãi biển nổi tiếng trải dài từ Hải Phòng, 
Quảng Ninh, Huế, ðà Nẵng tới Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc… với ñịa 
hình ñồi, núi, ñồng bằng ña dạng kết hợp luồng khí hậu nhiệt ñới gió mùa tạo 
nên nhiều danh thắng hấp dẫn, cùng những nét văn hóa ñặc trưng, phong 
phú, ña dạng của từng vùng miền.  

ðược thiên nhiên ưu ñãi, cùng một lịch sử hào hùng với bản sắc văn 
hóa ñộc ñáo, tiềm năng du lịch biển ñảo của Việt Nam thật sự không thua 
kém, nếu không muốn nói là có phần trội hơn các nước khác trong khu vực.  
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Du lịch biển ñảo ở Việt Nam hiện nay ñược xác ñịnh là một trong 5 
hướng ñột phá ñể phát triển kinh tế biển. Ngành du lịch Việt Nam ñặt mục 
tiêu phấn ñấu ñến năm 2020 ñưa Việt Nam ñứng trong nhóm có dịch vụ du 
lịch biển phát triển nhất ðông Nam Á. Muốn thực hiện ñược ñiều này, Việt 
Nam phải tập trung xây dựng và hình thành 5 khu vực du lịch biển có sức 
cạnh tranh cao là Hạ Long - Cát Bà, Lăng Cô - Sơn Trà - Hội An, Nha Trang 
- Cam Ranh, Phan Thiết - Mũi Né và Phú Quốc. 
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Phần II - ðời sống biển, ñảo 

 

26. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có những truyền 
thuyết nào nói về biển, ñảo ?  

Cư dân Việt cũng như cư dân các nước ðông Nam Á ñã khám phá các 
ñảo ngoài Biển ðông ngay từ khi phát minh ghe thuyền, do ñó hình ảnh biển 
và ghe thuyền cùng sinh vật biển sớm ñi vào truyền thuyết. 

Huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ kể về người mẹ sinh ra trăm 
trứng nở trăm con. Sách Lĩnh Nam chính quái kể về cuộc phân ly của 50 
người con theo Mẹ lên non, 50 người theo Cha xuống biển. Huyền thoại thời 
Hùng Vương còn nhắc ñến sự tích Nam Hải tạo lực ñại vương kể về một 
trong 50 người con của Lạc Long Quân theo cha về biển làm thủy thần chia 
nhau coi giữ các eo biển ngọn sông của ñất nước. Có lần ñã giúp vua ñánh 
bại giặc Lương xâm phạm bờ cõi.  

Truyền thuyết về bốn ñại vương họ ðình thời vua Hùng và sự tích hai 
vị thiên thần cùng hai vị thủy thần triều Hùng Duệ Vương cũng toát lên 
nhiều yếu tố biển. Nhưng hay nhất là chuyện Sơn Tinh – Thủy Tinh. Câu 
chuyện gả chồng kén rể của vua Hùng thời ấy không chỉ là truyền thuyết về 
tinh thần ñoàn kết trong chống thiên tai và trị thủy, mà còn cho thấy người 
Việt thời dựng nước ñã ý thức ñược sức mạnh thủy thần của biển cả sông 
nước, phải chung sống và hàng năm vẫn biết sống trước biển cả bao la. 

Rồi ñến nước Âu Lạc của An Dương Vương ñược Thần Kim Quy ñến 
từ biển ba lần giúp ñỡ. Lần thứ nhất, giúp nhà vua xây thành, lần thứ hai 
giúp nhà vua giữ thành, lần thứ ba là mở sóng ñón nhà vua khi ñất nước bị 
ngoại bang xâm lấn.  

Hành trình khai thác, chiếm lĩnh vùng biển của người Vi ệt ñến Chử 
ðồng Tử và Tiên Dung ñã trở nên lý thú và hấp dẫn với nhiều khám phá bất 
ngờ về tình duyên người Vi ệt miền biển cận duyên. Khi thành vợ chồng, họ 
cũng là những người ñầu tiên buôn bán với các nước láng giềng và lân bang 
biển.  

Chuyện Quả dưa hấu của Mai An Tiêm nói về việc Mai An Tiêm bị 
ñày ra ñảo hoang ở cửa sông Nga Sơn, Thanh Hóa. Trên ñảo hoang, chàng 
ñã tìm ñược giống dưa lạ do ñàn chim ăn bỏ lại. Chàng làm dấu thả dưa 
xuống biển ñể tìm ñường liên lạc với ñất liền. Theo con sóng, những quả dưa 
hấu ñến ñược các thuyền buôn. Họ tìm ñến ñảo ñổi hàng hóa lấy dưa. Nhờ 
thế vua Hùng biết chuyện và cho ñón gia ñình Mai An Tiêm về ñất liền. 

27. Truyền thuyết “Truyện trăm trứng” có ý nghĩa như thế nào ñối 
với không gian lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam ? 
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Huyền thoại Lạc Long Quân – Âu Cơ kể về người mẹ sinh ra trăm 
con. Sách Lĩnh Nam chính quái kể một hôm Lạc Long Quân nói với Âu Cơ 
rằng: “Ta là nòi rồng, ñứng ñầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên ñất, 
tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa tương khắc, giòng 
giống bất ñồng, khó ở với nhau ñược, nay ta ñem năm mươi con về thủy phủ 
chia trị các xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên ñất, chia nước mà trị. Lên 
núi, xuống bể, hữu sự báo nhau biết, ñừng quên”. Trăm con vâng theo. Sau 
ñó từ biệt mà ñi. Từ câu chuyện về nguồn gốc ấy, thấy lớp lớp con cháu 
dòng dõi của cha mẹ Lạc Long Quân – Âu Cơ phá rừng lấn biển, dựng nên 
cơ ñồ con Lạc cháu Hồng ngày nay.  

Chuyện trăm trứng như một lời khẳng ñịnh về nơi sinh sống, làm chủ 
ñất liền và không gian biển của tổ tiên người Vi ệt. Dòng dõi Tiên thì làm chủ 
vùng núi cao, dòng dõi Rồng thì làm chủ vùng ñồng bằng và biển cả. Cùng 
với ñó là tinh thần ñoàn kết giữa các dân tộc anh em, dù sinh sống ở ñồi núi 
hay vùng biển khơi xa xôi thì cũng chung một nguồn cội.  

“Truyền thuyết là ký ức cộng ñồng về quá khứ. Chủ yếu nó phản ánh 
niềm tin, sự ngưỡng mộ của nhân dân ñối với nhân vật và sự kiện lịch sử của 
dân tộc ít nhiều bằng hư cấu, tưởng tượng. Lịch sử ñọng lại trong truyền 
thuyết như những tia hồi quang phủ lên cảnh vật, phong thổ của ñất nước 
làm ñắm say biết bao thế hệ”19. 

28. Lễ Cầu ngư của người Vi ệt Nam thường ñược tổ chức như thế 
nào ?  

Lễ hội Cầu ngư là lễ hội lớn nhất của cư dân ven biển nhiều nơi trên 
thế giới trong ñó có Việt Nam. ðời sống ngư dân luôn gắn liền với biển mà 
biển thì mênh mang, hiền hòa, chứa nhiều tôm cá nhưng cũng chứa ñựng biết 
bao ñiều rủi ro, nghiệt ngã. Chẳng cần phải giải thích dài dòng về khoa học, 
một ñiều mà ngư dân khắc ghi trong tâm trí của mình là mỗi khi gặp nạn 
ngoài khơi, cá voi là thần hộ mệnh. Cá voi cứu người và ñưa cả tàu bè vào 
bờ một cách an toàn. ðiều ñó không ai phủ nhận. Bởi vậy, ngư dân thờ cá 
voi, thường gọi là “Ông” một cách trân trọng và hết sức thiêng liêng.  

Ở Việt Nam, Lễ hội Cầu ngư ñược tổ chức hàng năm thường là sau 
Tết Nguyên ðán tại các vùng ven biển. ðây là một lễ hội mang ý nghĩa vừa 
tế lễ Cá Ông, vừa làm lễ “ra quân” ñánh bắt vụ cá mới. Lễ hội Cầu ngư vì thế 
còn có tên là Lễ hội nghinh Ông. Một số ñịa phương ở ðà Nẵng hay Bạc 
Liêu, Cà Mau,... lễ hội này thường ñược tổ chức trong hai ngày vào trung 
tuần tháng Ba Âm lịch. 

Trong ngày lễ, khu vực lăng Ông cờ lọng ñược bài trí ñẹp ñẽ, bàn thờ 
ñược trang hoàng rực rỡ, trang nghiêm gồm hoa ñăng trà quả, nhiều mâm xôi 

                                           
19 Hồ Quốc Hùng (2003), Truyền thuyết Việt Nam và vấn ñề thể loại, Nxb. Trẻ, Hội Nghiên cứu và giảng 
dạy Văn học Tp. Hồ Chí Minh, tr. 10. 
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thịt và các loại thức ăn khác, có khi cúng cả con heo luộc (nguyên con), hàng 
mã gồm nhiều thứ như áo mão cân ñai, giấy tiền, vàng bạc, quần áo âm binh, 
cờ ñuôi nheo,… Mỗi gia ñình ñều ñặt bàn hương án bày ñồ lễ cúng, mâm cỗ 
cúng thần không ñược phép dùng hải sản. Trên mỗi tàu thuyền ñều chăng 
ñèn kết hoa. Làng chọn ra một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên, hiền ñức, có 
uy tín với bạn chài và không bị mắc tang chế. Vị chánh bái dâng ñồ tế lễ và 
ñọc văn tế nói lên lòng biết ơn của dân làng ñối với công ñức cá Ông và cầu 
mong trời yên biển lặng, mùa ñánh bắt bội thu, thuyền bè ñi khơi về lộng an 
toàn. Ban lễ sinh (còn gọi là ñội học trò) là các bạn thanh niên nam nữ chưa 
lập gia ñình trong trang phục lễ nghi truyền thống trình diễn những ñộng tác 
dâng hương, dâng lễ vật rất ñều ñặn, ñẹp mắt.  

Rạng sáng hôm sau, dân làng tề tựu, Ban tổ chức ñánh trống làm lễ 
rước trên biển. Tất cả tàu thuyền trang trí cờ hoa,… làm lễ ra khơi. Trên 
ñường diễu hành nếu ñược gặp cá Ông xuất hiện và phun nước (Ông dội) thì 
ñó là ñiềm lành linh ứng, ñoàn tàu sẽ quay về ngay. Nếu không gặp Ông, 
ñoàn tàu tiếp tục ñi ñến một vị trí ñã ñịnh (thường cách bờ khoảng hai hải 
lý), vị chánh tế ñọc sớ cầu nguyện và tổ chức “xin keo” ñể ñược cá Ông 
chứng giám lòng thành của ngư dân làm ăn trên biển. Xin keo ñược âm 
dương có nghĩa là ñã gặp Ông và Ông chấp thuận lời thỉnh cầu, ñoàn tàu 
“rước Ông” về. Tại lăng Ông, các lễ nghi cúng bái tiếp tục diễn ra ñến tận 
khuya. Ngư dân trong vùng và khách thập phương có lòng thành tín lần lượt 
thắp hương, cúng tiền và hiện vật tùy lòng hảo tâm. Số tiền và hiện vật ñược 
ban tổ chức tiếp nhận và niêm yết công khai. Sau khi hoàn tất lễ nghi, mọi 
người cùng ăn uống vui vẻ và bàn kế họach trùng tu nâng cấp, mua sắm vật 
dụng và tổ chức họat ñộng cúng tế,…  

Lễ xong ñến phần hội, tuỳ ñiều kiện, mỗi năm có một hình thức tổ 
chức khác nhau với những trò chơi dân gian vùng biển hoặc hát bội, hát bả 
trạo (một hình thức phổ biến ở miền Trung, bả: nắm, trạo: chèo ñò; lời ca và 
ñộng tác diễn tả tinh thần ñoàn kết giữa các thành viên trong một con thuyền, 
vượt qua sóng to gió cả, mang về một mùa bội thu cho ngư dân),... Phần hội 
có thể kéo dài qua ngày hôm sau. 

Lễ hội Cầu ngư là sự bày tỏ khát vọng ñược bình yên trong cuộc sống 
của ngư dân, những con người luôn phải ñối mặt với nhiều bất trắc khi lênh 
ñênh trên biển cả ñồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ và lòng tri ân sâu sắc ñối 
với cá voi (Ông) cũng như ñối với những ai, thế lực nào ñã giúp cho ngư dân 
có cuộc sống yên lành, no ñủ. 

29. Tục thờ Cá Ông của ngư dân Việt Nam ñược tổ chức ra sao ? 

Cá Ông ñược coi là một trong những vị thần biển ðông – ñó là loài cá 
voi hiền lành, thường giúp tàu thuyền của ngư dân tránh nạn trong bão tố 
phong ba. Cá ông còn ñược gọi là ông Nam Hải, ông Chương, ông Lộng, 
ông Khơi, ông Sứa, ông Tử, ñược các vua nhà Nguyễn sắc phong là Nam 
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Hải Cự Tộc Ngọc Lân Thượng ðẳng Thần. Giữa biển khơi mênh mông, mỗi 
lần ngư dân gặp nạn lại khấn “Ông” ñến phù hộ. Cá Ông là Phúc thần, nên 
mỗi lần ông “lụy” (chết) thì người dân xem là ông phù hộ. Họ an táng “Ông” 
trong những buổi lễ hết sức trang nghiêm. 

Thờ cá Ông là sự biểu hiện lòng tôn kính của ngư dân ñối với các vị 
thần linh ở biển khơi, ñồng thời với ước nguyện sự hưng thịnh của cả làng 
cá. Tôn kính cá voi như một vị thần nên mỗi khi cá voi bị nạn dạt vào bờ, 
ngư dân bằng mọi cách cứu sống và ñưa Ông ra biển. Trường hợp Ông ñã 
chết, ngư dân thường gọi là “Ông lụy”, dân làng tổ chức ñám tang cho Ông. 
Ngư dân ñầu tiên phát hiện ra Ông sẽ là người ñứng ra làm trưởng nam, tổ 
chức tang lễ, cả dân làng chung tay lo việc an táng Ông cho thật chu ñáo. 
ðám tang cá Ông có khi lớn hơn cả ñám tang một vị chức sắc trong làng 
chài. Hàng năm, thường là sau khi ăn Tết xong, ngư dân tổ chức lễ tế cá Ông 
lồng ghép dưới hình thức Lễ hội Cầu ngư.  

Thờ cá Ông là tín ngưỡng của hầu hết cư dân các tỉnh thành ven biển 
từ Thanh Hóa ñến Kiên Giang, Cà Mau. Tại ñây, lăng Ông ñược xây dựng 
làm nơi gửi gắm tâm tư, tình cảm của con người. Ngư dân ñến lăng Ông 
không chỉ ñể lễ Ông, mà còn cầu mong cho biển lặng, ñược nhiều tôm cá. 
Hàng năm, các ñịa phương ven biển miền Trung và Nam bộ tiến hành Lễ hội 
nghinh Ông trang trọng, vừa ñể cầu mong phúc lành, vừa là dịp ngư dân ñáp 
lễ ơn nghĩa cho thần biển. 

Trong “Lăng Ông” (ñền thờ cá voi) ở một số ñịa phương, người dân 
còn thờ cả bộ xương (hoặc một phần) cá voi một cách rất trang nghiêm. 
Khách thập phương ñến viếng lăng còn tỏ lòng ngưỡng vọng trước bộ xương 
của Ông ñược thờ trong lồng kính.  

30. Các vị thần nào ñược cư dân biển ở Việt Nam tôn thờ với tư 
cách là nhân thần ?  

Bên cạnh việc thờ các thiên thần, cá Ông, cư dân biển còn tôn thờ 
những vị nhân thần, tiêu biểu là nữ thần Mẫu Thoải ở Bắc bộ và nữ thần 
Thiên Y A Na ở miền Trung.  

Mẫu Thoải là hiện thân lần ba của bà chúa Liễu Hạnh – vị thần cai 
quản sông biển, luôn cứu người ñi biển. Dân gian truyền rằng công chúa út 
của Bắc Hải Long Vương rẽ nước biển lên trần dạo chơi. Một ngày kia vua 
cha ñóng cửa biển, nên nàng công chúa thủy phủ này không còn ñường về 
thủy cung, ñã ở lại trên trần ñầu thai tu nhân tích ñức và ñược phong là công 
chúa thủy phủ, ñức hạnh ngày càng cao siêu ñược mệnh danh là Mẫu thủy 
phủ, Mẹ của người dân miền sông nước và Mẹ có thể cứu con dân miền sông 
nước. 

Thiên Y A Na còn gọi Poh Nagar hay Bà Chúa Ngọc. Truyền thuyết 
người Chăm kể rằng, Nữ thần Poh Nagar do bọt nước biển và ánh mây trời 



39 
 

sinh ra ngoài biển khơi. Một hôm, nước biển dâng cao ñưa bà vào bến sông 
Yjatran ở Kauthara (Cù Huân). Sấm trời và gió hương liền nổi dậy báo cho 
muôn loài biết tin bà giáng thế. Tức thì, nước trên nguồn dồn lại thành sông 
chảy xuống ñón mừng bà, núi cũng hạ mình thấp xuống ñể ñón rước bà. Khi 
bà bước lên bờ, thì cây cong xuống ñể tỏ lòng thần phục, chim muông kéo 
ñến chầu hai bên ñường, hoa cỏ cũng xinh tươi rực rỡ hơn ñể ñiểm hương 
cho mỗi bước chân bà ñi. 

Tín ngưỡng thờ bà Thiên Y A Na ñược bắt nguồn từ tục thờ bà Poh 
Nagar của người Chăm. Hay nói ñúng hơn, những người Vi ệt ñến ñịnh cư ở 
ñất này ñã Việt hóa tục thờ Bà Mẹ Xứ Sở của người Chăm bằng truyền 
thuyết về bà Thiên Y A Na giáng trần tại núi ðại An và hiển thánh ở Tháp 
Bà – Nha Trang.  

Ở một số ñịa phương Nam bộ, ngư dân còn thờ bà Thiên Hậu (Thiên 
Hậu Nương Nương), một tín ngưỡng của ngư dân Trung Hoa theo chân 
những người Hoa di cư ñến Việt Nam từ mấy trăm năm trước.  

Việc thờ cúng Thiên Y A Na, Liễu Hạnh hay Thiên Hậu Nương 
Nương phù hợp với loại hình tín ngưỡng thờ Mẫu phổ biến ở Việt Nam.  

31. Những món ăn nổi ti ếng nào của người Vi ệt Nam ñược chế 
biến từ hải sản ñược lưu truyền từ xưa ñến nay ? 

Cùng với công cuộc mở mang bờ cõi vĩ ñại của cha ông, “lấn biến” 
cũng trở thành một phần xuyên suốt trong hành trình phát triển, làm cho 
“chất biển” ngày càng mặn mòi trong ñời sống văn hóa của dân tộc, ngay cả 
trong ẩm thực cũng thể hiện ñiều này.  

ðộng thực vật biển trở nên quen thuộc với mọi người dân Việt dù sinh 
sống ở ñâu trên mọi miền ñất nước. Từ những loài phổ biến như cá biển, cua, 
tôm, nghêu, sò, ốc, hào, mực… ñến những loài hải sản quý như baba, hải 
sâm, ñồi mồi… và cả rong biển, tảo biển; món ăn chế biến từ thực phẩm biển 
ngày càng phong phú và ña dạng, thậm chí ñã trở thành một phần sinh ñộng 
trong văn hóa ẩm thực Việt và nghệ thuật ẩm thực Việt. 

 Chỉ một món nước mắm cũng ñủ trở thành “quốc bản”, luôn có mặt 
trong từng bữa cơm gia ñình Việt Nam dù sang giàu hay nghèo khó... các 
loại mắm ñược chế biến từ cá biển ñã trở thành món ăn thường nhật của cư 
dân duyên hải miền Trung, gắn với nhiều món ăn ñược xem là ñặc sản và 
góp phần làm nên cái gọi là “văn hóa nước chấm” của người dân Nam bộ. 

Ngoài ra có nhiều loài ñộng thực vật biển còn là những nguyên vật 
liệu dùng ñể làm trang sức như ñồi mồi, ngọc trai… Các loài hải sâm, rắn 
biển, cá ngựa, rong biển… thường ñược chế biến thành những sản phẩm 
chăm sóc sức khỏe hoặc chữa bệnh cho con người 

32. Tại sao nói: Nước mắm là sản phẩm “Quốc bản” Vi ệt Nam ? 
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Nước mắm có ở một số ít quốc gia như Thái Lan, Phi Luật Tân, Nam 
Dương, Triều Tiên, miền Nam Trung Hoa, Nhật Bản…, nhưng chỉ ở Việt 
Nam nước mắm mới là ñúng nghĩa một dung dịch chất ñạm và muối từ quá 
trình lên men của cá với muối trong thời gian lâu dài. Phải 12 tháng trở lên, 
kể từ khi cá ñược muối trong thùng gỗ, mới có ñược giọt nước mắm. 

Ở Việt Nam, nghề làm nước mắm là nghề gia truyền, nhưng cơ bản là 
các công ñoạn rất công phu: Cá tươi, ñể nguyên con, ñược ướp muối ngay 
khi ñánh bắt; ướp ñúng kỹ thuật với muối, ém chặt sao cho cá phải nằm dưới 
lớp muối, ñậy kín, ñể lên men tự nhiên trong thời gian từ 6-18 tháng. Khi các 
chất hữu cơ trong cá chuyển hóa tạo thành hương vị riêng của nước mắm, thì 
"kéo rút nước mắm cốt" và pha chế thành nhiều loại ñể dùng.  

Vị mặn ñậm ñà của nước mắn ñược tạo thành hương vị biển khơi 
trong từng con cá hòa với vị nước muối cũng từ biển trở thành thứ nước 
chấm nhiều dinh dưỡng cho con người. Những ñàn cá ướp mình trong biển, 
hấp thụ những tinh hoa của biển ñề rồi ñến một ngày những người ngư dân 
ñánh bắt.  

Nước mắm mỗi vùng mang một ñặc trưng riêng: nước mắm Cát Hải 
màu ñỏ ñậm gần như ñen; nước mắm “rút nõ” Thanh Hóa trắng trong như 
dầu ñậu phộng (dầu lạc); nước mắm Nam Ô (Quảng Nam) có vị thơm, ngọt 
tự nhiên, màu ñỏ ñậm như cánh dán; nước mắm Bình Tân (Nha Trang) màu 
nâu ñỏ, rất thơm ngon, ñậm ñà, vị mặn dịu; nước mắm Phan Thiết màu trong 
veo như hổ phách; nước mắm Phú Quốc có màu cánh dán, nổi tiếng thơm 
ngon trong và ngoài nước...  

Cơm trắng dùng với nước mắm ngon, món ăn dân dã, nhưng là sự hòa 
trộn tuyệt vời giữa tinh hoa của những cách ñồng xanh mướt với tinh hoa của 
biển cả xanh thẳm. Phải chăng trong từng bữa cơm gia ñình Việt Nam dù 
sang giàu hay nghèo khó luôn có sự hiện diện thường tình hình ảnh biển ñảo 
quê hương Việt.  

Nước mắm ñược xem là “quốc bản” của dân tộc Việt Nam. Như 
Didier Corlou, từng là ñầu bếp chính của khách sạn Sofitel Metropole Hà 
Nội ñã viết: “Nước mắm, một loại gia vị thần kỳ, sợi dây xuyên suốt nền ẩm 
thực Việt Nam từ Bắc vào Nam - tinh túy của biển”20. 

33. Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, câu tục ngữ, ca 
dao, dân ca tiêu biểu nào mang ñậm màu sắc của biển ? 

Biển ñi vào tiếng Việt từ khi người Vi ệt dựng nước Văn Lang. Càng 
về sau càng phong phú, mặc dù tiếng mẹ ñẻ sau ñó càng du nhập thêm nhiều 
ký tự và từ vựng bên ngoài vào. 

                                           
20 Theo Lê Quang Vinh, Vòng quanh thứ gia vị thần kỳ, báo Lao ñộng, 6-6-2004 
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Ca dao tục ngữ là tiếng nói tâm tình, ñúc kết từ kinh nghiệm sống về 
tình yêu, lao ñộng sản xuất, do ñó biển ñảo cũng sớm ñi vào ca dao tục ngữ 
trên nhiều hình ảnh quen thuộc của ñời sống con người.  

Chẳng hạn như hình ảnh bao lơn mênh mông của biển quê hương, 
ñược gắn liền với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ: 

“Công cha như núi ngất trời, 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài Biển ðông. 

Núi cao biển rộng mênh mông, 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”. 

Hạnh phúc lứa ñôi và tình yêu trai gái lúc buồn vui hễ gắn với biển, 
ñại dương thì ñều mênh mông như biển khơi vậy: 

“Trèo lên trái núi Thiên Thai,  

Thấy ñôi chim phượng ăn ngoài Biển ðông”,  

“Tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, 

 Ai dè giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây,  

Qua tới ñây không cưới ñược cô hai mày, 

 Chèo ghe ra biển ñợi nước ñầy qua chèo trở vô”.  

Biển cả cũng ñược ví như những gì khó khăn, gian khổ mà chỉ có tình 
yêu, sự kết hợp vợ chồng mới có thể vượt qua: “Thuận vợ thuận chồng tát 
biển ðông cũng cạn”, còn không thì chỉ như “Dã tràng xe cát Biển ðông; 
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì!”. 

34. Những sách cổ nào nói về bằng chứng lịch sử Hoàng Sa và 
Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ? 

Thiên Nam tứ chỉ lộ ñồ thư là bộ sách do ðỗ Bá soạn từ năm 1630 ñến 
năm 1653, tài liệu ñầu tiên viết về quần ñảo Hoàng Sa của Việt Nam gồm 4 
quyển, còn gọi là Toản tập An Nam lộ. Trong Toản tập An Nam lộ, phần bản 
ñồ phủ Thăng Hoa và phủ Quảng Ngãi ở phía ngoài biển có vẽ Bãi Cát Vàng 
kéo dài từ khoảng cửa ðại Chiêm qua cửa Sa Kỳ.  

Phủ biên tạp lục gồm 6 quyển, ñược ñánh giá là tài liệu cổ mô tả kỹ 
càng nhất về hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quyển II (Hình thế núi 
sông, thành lũy, trị sở, ñường sá, bến ñò, nhà trạm hai xứ Thuận Hóa và 
Quảng Nam) có hai ñoạn viết về ba vấn ñề chính: Vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự 
nhiên của hai quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa; ñặc ñiểm, hoạt ñộng của ñội 
Hoàng Sa và ñội Bắc Hải; khẳng ñịnh chủ quyền của Việt Nam trên các quần 
ñảo Hoàng Sa và Trường Sa. ðó là những ñoạn sau: 
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“Ở ngoài các cửa biển Thuận Hóa và Quảng Nam ñều có núi ñá mọc 
lên ở giữa biển ñể làm trấn sơn, còn cửa biển thì có chỗ rộng, có chỗ hẹp, 
không nhất ñịnh. 

Ở về ñịa phận thôn Bắc biên thuộc xã yên niểu châu Nam Bố chánh có 
một hòn núi mang tên là núi Cù lao Cỏ. Người ta ra biển rồi ñi 4 trống canh 
nữa mới có thể ñến cù lao cỏ ấy. Ở ngoài cửa biển ðại chiêm thuộc phủ 
Thăng hoa có một hòn núi thật lớn, mang tên là Cù lao Châm. Cù lao này có 
ba tòa núi ñứng ñối với nhau. Trong ba tòa núi ấy có hai tòa lớn, có cây cối 
xanh tốt, có dân cư cày cấy ruộng nương và sản xuất các hạng cam, quýt 
cùng các thứ cây sinh nở hoa tươi. Ở trên cù lao Châm có một cái suối nước 
ngọt. Còn một tòa núi nhỏ thì cây cỏ khô cháy trụi. Người ta ra biển rồi ñi 
thuyền ñộ hai trống canh nữa thì có thể tới Cù lao Châm ấy.  

Ở ngoài cửa biển lớn về ñịa phận xã Yên Vĩnh huyện Bình Sơn phủ 
Quảng Nghĩa có một hòn núi mang tên Cù lao Trẻ. Chiều rộng núi này có 
thể hơn 30 dặm. Ngày trước có dân cư phường Tứ Chánh trồng các thứ cây 
ñậu tại ruộng nương nơi ñó. Người ta ra biển rồi chèo thuyền ñi 4 trống 
canh nữa có thể ñến Cù lao Trẻ.  

Ở ngoài núi Cù lao Trẻ có ñảo ðại Trường Sa. Ngày trước, nơi ñây 
thường sản xuất nhiều hải vật chở ñi bán các nơi, nên nhà nước có thiết lập 
một ñội Hoàng Sa ñể thu nhận các hải vật. Người ta phải ñi ba ngày ñêm 
mới ñến ñược ñảo ðại Hoàng Sa ấy…”21. 

“Xã Yên Vĩnh thuộc huyện Bình Sơn phủ Quảng Nghĩa ở gần bãi biển. 
Về hướng ñông bắc ngoài biển có nhiều ñảo và có nhiều núi linh tinh hơn 
130 ñỉnh. Từ trên khoảng núi ra ñến biển cách nhau có chỗ hoặc một ngày 
ñường, hoặc mấy trống canh. Trên các ngọn núi thỉnh thoảng có suối nước 
ngọt. Ở trong các hòn ñảo có bến cát vàng, chiều dài ước chừng hơn 30 
dặm, bằng phẳng và rộng lớn, nước trong veo nhìn suốt ñáy. Ở bên các hòn 
ñảo có vô số tổ yến, còn các thứ chim thì kể có hàng nghìn, hàng vạn con, hễ 
thấy người chúng vẫn cứ ñậu chung quanh người, chứ không hề tránh né. Kề 
bên bến có rất nhiều hải vật lạ lùng. Có thứ ốc nhiều rằn mang tên là ốc tai 
voi, lớn như chiếc chiếu, dưới bụng có từng hạt như ngón tay trỏ lớn, sắc 
ñục, không bằng sắc con trai châu. Vỏ ốc ấy, nếu người ta vót ñẽo, thì thành 
những viên ñạn. Cũng có thể dùng vỏ ốc làm thành vôi ñể quét sơn nhà cửa. 
Lại có thứ ốc ñược gọi là ốc xà cừ, người ta có thể dùng thứ vỏ ốc này ñể 
trang sức các ñồ dùng. Lại còn có thứ ốc khác gọi là thứ ốc hương. Thịt các 
thứ ốc ñểu có thể ướp muối dùng làm ñồ ăn ñược. Có thứ ñại mao là con ñồi 
mồi rất lớn. Có con hải ba, mà tục gọi là con tráng bông, cũng giống như 
con ñồi mồi, nhưng nhỏ hơn. Vỏ mỏng, người ta có thể dùng vỏ ấy ñể trang 
sức các vật hạng. Trứng giống như ñầu ngón tay trỏ, có thể ướp muối dùng 

                                           
21 Lê Quý ðôn (1972), Phủ biên tạp lục, Quyển hai. Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Tủ sách cổ văn, Ủy ban 
dịch thuật, Sài Gòn, trang 202 - 203. 
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làm ñồ ăn ñược. Lại có con hải sâm, tục gọi là con ñột ñột. Người ta bơi lặn 
xuống bến, bắt ñược hải sâm, rồi lấy ñá, vôi xát qua, bỏ ruột ñi, ñem phơi 
khô. ðến khi ăn, dùng nước cua ñồng ngâm rồi nạo cho sạch sẽ, trộn với thịt 
lợn và tôm, ăn rất ngon. 

Những thuyền lớn ñi biển thường khi gặp gió, ñều ñến nương ñậu ở 
ñảo này.  

Ngày trước, họ Nguyễn có thiết lập ñội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy 
người xã Yên Vĩnh bổ sung. Mỗi năm họ luân phiên nhau ñi biển, lấy tháng 
Giêng ra ñi nhận lãnh chỉ thị làm sai dịch. ðội Hoàng Sa này ñược cấp phát 
mỗi người sáu tháng lương. Họ chèo năm chiếc thuyền câu nhỏ ra ngoài 
biển cả 3 ngày 3 ñêm mới ñến ñảo. Họ tha hồ lượm lặt, tự ý bắt chim, bắt cá 
làm ñồ ăn. Họ ñược những hóa vật như là gươm và ngựa bằng ñồng, hoa 
bạc, tiền bạc, vòng bạc, ñồ ñồng, thiếc khối, chì ñen, khẩu súng, ngà voi, sáp 
ong vàng, ñồ sứ, ñồ chiên giạ… Họ còn lượm nhặt những vỏ ñồi mồi, những 
con hải sâm, những hạt con ốc rằn thật là nhiều.  

ðến kỳ tháng 8, thì ñội Hoàng Sa ấy mới trở về, rồi họ ñến thành Phú 
Xuân trình nạp các vật hạng ñã lượm nhặt ñược, người ta cân, khám nghiệm 
và ñịnh xong ñẳng hạng các sản vật, rồi mới cho ñội này bán riêng những 
con ốc rằn, hải ba, hải sâm. Bấy giờ ñội ấy ñược lãnh bằng cấp trở về nhà…  

Họ Nguyễn còn thiết lập thêm ñội Bắc Hải. ðội này không ñịnh trước 
bao nhiêu suất. Hoặc chọn lấy người thôn Tứ Chánh thuộc phủ Bình Thuận, 
hoặc chọn lấy người làng Cảnh Dương, lấy những người tình nguyện bổ 
sung vào ñội Bắc Hải. Quan ñịa phương cấp phát phó từ và chỉ thị sai phái 
ñội ấy ñi làm công tác.  

Những người ñược bổ sung vào ñội Bắc Hải ñều ñược miễn nạp tiền 
sưu cùng các thứ tiền lặt vặt như tiền ñi qua ñồn tuần, qua ñò.  

Nhà nước sai chức cai ñội Hoàng Sa kiêm lãnh quản ñốc ñội Bắc Hải 
này, vì chẳng qua họ chỉ lấy ñược những hải vật kể trên mà thôi, còn như 
vàng bạc và các của cải quý báu thì ít khi họ tìm kiếm ñược”22. 

Sách ðại Nam thực lục chính biên có 11 ñoạn miêu tả về Hoàng Sa và 
Trường Sa.  

ðại Nam thực lực chính biên, quyển 104 chép: “Năm 1833, vua (Minh 
Mạng) bảo Bộ Công rằng: Dải Hoàng Sa trong hải phận Quảng Ngãi, xa 
trông trời nước một màu không phân biệt ñược nông hay sâu. Gần ñây 
thuyền buôn thường bị hại. Nay nên dự bị thuyền bè ñến sang năm sẽ phái 
người tới dựng miếu, lập bia, lại trồng nhiều cây cối. Ngày sau cây cối to 

                                           
22 Lê Quý ðôn (1972), Phủ biên tạp lục, Quyển hai. Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Tủ sách cổ văn, Ủy ban 
dịch thuật, Sài Gòn, trang 208 - 212. 
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xanh tốt, người dễ nhận biết, có thể tránh ñược nhiều mắc cạn. ðó cũng là 
việc lợi muôn ñời vậy” 23.  

ðại Nam thực lục chính biên, quyển 154 chép: “N ăm 1835 dựng 
“th ần từ” ở Hoàng Sa... Hoàng Sa ở hải phận Quảng Ngãi có một chỗ nổi 
cồn cát trắng, cây cối xanh tốt, giữa cồn có giếng, phía tây nam có miếu cổ, 
có tấm bia khắc 4 chữ “Vạn Lý Ba Bình”...  Năm ngoái vua (Minh Mạng) 
ñịnh lập miếu ở chỗ ấy, vì gặp lúc sóng gió không làm ñược. ðến nay mới 
sai ñội thuỷ quân là Phạm Văn Nguyên ñem lính và giám thành cùng phu 
thuyền hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình ðịnh chuyên chở vật liệu ñến dựng miếu 
(cách toà miếu cổ 7 trượng). Bên trái dựng bia ñá, phía trước miếu xây bình 
phong. Mười ngày làm xong rồi về”24.  

ðại Nam thực lục chính biên, ðệ nhị kỷ, quyển 165 ghi về việc ño vẽ 
biển ñảo trong vùng chủ quyền: “Không cứ ñảo nào, cửa bể nào thuyền chạy 
ñến, sẽ ño nơi ấy chiều dài, chiều ngang, bề cao, bề rộng, chu vi bao nhiêu, 
rà bên bờ nước bể nông hay sâu. Có cát ngầm, ñá mỏm hay không, ở tình thế 
hiểm trở hay bình thường, xem ño tỏ tường vẽ thành ñồ bản, chiếu khi khởi 
hành, do cửa bể nào ra bể, trông phương hướng nào mà lái ñến nơi ấy, cứ 
theo ñường thủy ñã ñi khấu tính ước ñược bao nhiêu dặm ñường? Lại ở chốn 
ấy trông vào bờ bể ñối thẳng là tỉnh hạt nào? Và phương hướng nào? Ước 
lượng cách bờ bao nhiêu dặm ñường? Ghi nói minh bạch trong hoạ ñồ ñể về 
trình lên. Lại từ năm nay trở về sau, mỗi khi ñến hạ tuần tháng giêng, chiếu 
theo lệ ấy mà làm”.  

Khâm ñịnh ðại Nam hội ñiển sử lệ, quyển thứ 207, Bộ Công miêu tả 
về hình dáng, vật liệu xây dựng miếu ở Hoàng Sa: “Vào năm thứ 16, tâu 
chuẩn xây dựng một giang miếu tại Hoàng Sa, Quảng Ngãi (theo thể chế mái 
gạch).  Vị trí tại phía Tây Nam gò Bạch Sa, phía trái xây bia gạch cao 1 xích 
5 thố, bề mặt 1 xích 2 thố, trước xây bình phong; phía trái, phải, ñằng sau 
ñều trồng các loại cây…”25. 

Hoàng Việt ñịa dư chí ñược khắc in vào năm Minh Mạng thứ 14 
(1833). Phần Dư ñịa chí trong Lịch triều hiến chương loại chí và cả Hoàng 
việt ñịa chí ñều có nhiều ñoạn ghi chép, miêu tả quần ñảo Hoàng Sa, nội 
dung phản ánh giống với Phủ biên tạp lục của Lê Quý ðôn.  

Có một sắc chỉ của nhà Nguyễn ñược phát hiện vào năm 2009 với nội 
dung: cử ñội thuyền gồm 3 chiếc với 24 lính thủy ra canh giữ ñảo Hoàng Sa 
vào ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi, Minh Mạng thứ 15 (1835). Sắc chỉ ghi rõ: 
“Các phái viên và lính thủy ñi trước ñể cùng thám sát các vùng của xứ 
Hoàng Sa. Xem xét và tuyển chọn trong tỉnh ba thuyền tốt cùng với các vật 

                                           
23 Quốc sử quán triều Nguyễn, ðại Nam thực lục chính biên, tập XIII, Bản dịch của Viện Sử học, Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1965, tr 52 - 53. 
24 Quốc sử quán triều Nguyễn, ðại Nam thực lục chính biên, tập XIV, Bản dịch của Viện Sử học, Nxb. 
Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1966, tr. 309. 
25 Khâm ñịnh ðại Nam hội ñiển sự lệ, quyền 159, Quân chính, Tuần biển, tr. 680. 
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dụng ñược tu bổ vững chắc, lại chọn ra tên Võ Văn Hùng ñã ñược cử ñi từ 
năm trước và chọn thêm những dân phu ven biển thông thạo ñường biển ñể 
sung làm thủy thủ trên thuyền... Cứ hạ tuần tháng ba thuận thời tiết mà ñi”. 
Theo sắc chỉ, ông Võ Văn Hùng – người từng ñược ghi trong ðại Nam thực 
lục hoặc trong các bản tấu của Bộ Công, là người có công ñi Hoàng Sa trong 
nhiều năm, ñã ño vẽ ñược bốn hòn ñảo tại quần ñảo này26. 

35. Các chúa Nguyễn ở ðàng Trong tăng cường mở rộng giao 
thương ñường biển như thế nào và có tác dụng gì ? 

Khi cục diện ðàng Trong – ðàng Ngoài diễn ra, so với ðàng Ngoài, 
ðàng Trong là vùng ñất còn tương ñối hoang sơ, tiềm lực còn kém xa ðàng 
Ngoài, trong khi nguồn nhân lực tại chỗ trong tay các chúa Nguyễn lại vô 
cùng thiếu thốn. Thêm vào ñó, vùng ñất nơi ñây theo Li Tana là “một dải ñất 
dài và hẹp, nằm giữa núi và biển”, ñịa hình bị chia cắt. “Dãy núi bị nhiều 
con sông nước chảy mạnh và mũi núi cắt ngang làm thành một số lưu vực 
nhỏ và hẹp” 27. Theo ghi nhận của Thích ðại Sán thì, “Các phủ không có 
ñường lộ thông nhau, mỗi phủ ñều do một cửa biển ñi vào, muốn ñi từ phủ 
này sang phủ khác tất do ñường biển” 28. Tất cả những ñiều trên cùng với 
một áp lực to lớn thường trực từ chúa Trịnh ở phía Bắc ñã khiến cho các 
chúa Nguyễn phải ñưa ra một quyết sách: mở cửa biển - lựa chọn con ñường 
phát triển thương mại, chủ ñộng mời gọi các nước ñến mua bán, tiến hành 
mở rộng ngoại thương nhằm bù ñắp cho những hạn chế mà vùng ñất mới 
mang ñến cho vương quốc của mình: “Chúa ðàng Trong không ñóng cửa 
trước một quốc gia nào, ngài ñể cho tự do và mở cửa cho tất cả người ngoại 
quốc (…) cùng với tàu chở rất nhiều hàng hóa của họ”29. 

Khi ngoại thương ñược chú trọng và phát triển ñồng nghĩa với việc 
phải hướng ra biển khơi, dựa vào biển nhằm khai thác tiềm năng của nó làm 
lợi cho ñất nước. Cũng kể từ ñây, Biển bắt ñầu ñóng một vai trò quan trọng 
trong sự phát triển của dân tộc thay cho lối tư duy cũ “trọng nông ức 
thương”, tập trung phát triển và khai thác ở phần ñất liền mà xem nhẹ vai trò 
của biển khơi ñối với sự phát triển của ñất nước. 

Trên thế giới lúc bấy giờ, cuộc giao lưu tiếp xúc ðông – Tây ñang 
diễn ra hết sức sôi ñộng. Các nước phương Tây ñã chủ ñộng tìm ñến phương 
ðông, trong ñó có ðại Vi ệt, ñể giao lưu buôn bán chủ yếu thông qua con 
ñường hàng hải. Các chúa Nguyễn cũng ñã rất nhanh nhạy nắm bắt lấy cơ 
hội này ñể biến ðàng Trong nhanh chóng trở nên giàu mạnh.  

                                           
26Phạm Khang, Bằng chứng lịch sử khẳng ñịnh chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa, Vnexpress.net, thứ sáu, 
10/4/2009. 
27 Li Tana (1999), Xứ ðàng Trong – Lịch sử kinh tế -xã hội Việt Nam thế kỉ 17 và 18, Nxb. Trẻ, Tp. Hồ Chí 
Minh, tr.21 
28 Thích ðại Sán (1963), Hải ngoại ký sự: Sử liệu nước ðại Việt khoảng thế kỷ XVII, Viện ðại Học Huế, 
Huế, tr.132 
29 Cristophoro Borri (1999), Xứ ðàng Trong năm 1621, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. 
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Năm 1636, người Hà Lan ñược phép mở thương ñiếm ở Hội An, dưới 
quyền ñiều hành của Abraham Duijcker. Các chúa Nguyễn (Chúa Sãi, Chúa 
Thượng…) ñã tiếp thương nhân phương Tây và giải quyết nhiều vụ việc liên 
quan ñến quan hệ kinh tế, buôn bán và ñối ngoại… Từ biển khơi ñã mở ra 
những cơ hội ñể mở mang tri thức, giao lưu phát triển kinh tế, vươn ra hội 
nhập với thế giới bên ngoài. Sự tấp nập và hưng khởi của các ñô thị như Phú 
Xuân, Thanh Hà, Hội An,… ñã minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của 
biển ñối với quốc gia. Biển là một nhân tố hết sức quan trọng ñã làm nên một 
nền văn minh Hy – La rực rỡ trong lịch sử nhân loại thì giờ ñây cũng chính 
dựa vào biển, các chúa Nguyễn ñã từng bước xây dựng cho mình một cơ ñồ 
tương ñối vững chắc. Với một tư duy “hướng biển” dưới thời các chúa 
Nguyễn, ðại Vi ệt lần ñầu tiên trong lịch sử ñã có một sự tiếp cận mạnh mẽ 
với những chuyển biến căn bản của thế giới ñang chuyển biến mạnh mẽ. 

ðặc biệt là ñể có ñược những vũ khí từ phương Tây phục vụ cho nhu 
cầu của cuộc chiến, cả chúa Trịnh lẫn chúa Nguyễn ñều tỏ ra khá cởi mở ñối 
với các hoạt ñộng thương mại và truyền giáo ñến từ các nước phương Tây 
trên lãnh thổ của mình, trước hết là ñối với người Bồ ðào Nha và người Hà 
Lan. 

36. ðội Hoàng Sa và ñội Bắc Hải có từ bao giờ, hoạt ñộng ra sao ? 

Tổ chức các ñội Hoàng Sa và Bắc Hải là hình thức ñộc ñáo mà các 
chúa Nguyễn ñã làm ñể xác lập và thực thi chủ quyền trên các vùng quần ñảo 
ngoài Biển ðông trong các thế kỷ 17 - 18. ðầu tiên là vào khoảng thập niên 
30 thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Nguyên ñã thành lập ñội Hoàng Sa. Lê 
Quý ðôn trong Phủ biên tạp lục viết:  

Ngày trước, họ Nguyễn có thiết lập ñội Hoàng Sa gồm 70 suất, lấy 
người xã Yên Vĩnh bổ sung. Mỗi năm họ luân phiên nhau ñi biển, lấy tháng 
Giêng ra ñi nhận lãnh chỉ thị làm sai dịch. ðội Hoàng Sa này ñược cấp phát 
mỗi người sáu tháng lương30. 

 Họ Nguyễn còn thiết lập thêm ñội Bắc Hải. ðội này không ñịnh trước 
bao nhiêu suất. Hoặc chọn lấy người thôn Tứ Chánh thuộc phủ Bình Thuận, 
hoặc chọn lấy người làng Cảnh Dương, lấy những người tình nguyện bổ 
sung vào ñội Bắc Hải. Quan ñịa phương cấp phát phó từ và chỉ thị sai phái 
ñội ấy ñi làm công tác.  

Nhà nước sai chức cai ñội Hoàng Sa kiêm lãnh quản ñốc ñội Bắc Hải 
này, vì chẳng qua họ chỉ lấy ñược những hải vật kể trên mà thôi, còn như 
vàng bạc và các của cải quý báu thì ít khi họ tìm kiếm ñược”31. 

                                           
30 Lê Quý ðôn (1972), Phủ biên tạp lục, Quyển hai. Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Tủ sách cổ văn, Ủy ban 
dịch thuật, Sài Gòn, tr. 210. 
31 Lê Quý ðôn (1972), Phủ biên tạp lục, Quyển hai. Bản dịch của Lê Xuân Giáo, Tủ sách cổ văn, Ủy ban 
dịch thuật, Sài Gòn, tr. 212. 
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ðơn của Hà Liễu – Cai hợp phường Cù Lao Ré xã An Vĩnh về việc 
chấn chỉnh lại ñội Hoàng Sa, cho biết: “Nguyên xã chúng tôi xưa có hai ñội 
Hoàng Sa và Quế Hương. Vào năm Tân Mùi (1631), ðốc chiến là Võ Hệ ñã 
ñệ ñơn xin tâu ñược lập hai ñội nữa là ñội ðại Mạo Hải Ba và ñội Quế 
Hương Hàm với số ñinh 30 người...”32.  

Như thế, ñến thập niên 30 của thế kỷ XVII, ðại Vi ệt ñã có bốn ñội 
Hoàng Sa, Quế Hương, ðại Mạo Hải Ba, Quế Hương Hàm ñể thực thi chủ 
quyền trên vùng biển ñảo từ Hoàng Sa, Trường Sa vào ñến biển phía Nam. 
ðội Hoàng Sa bên cạnh chức năng thu lượm hoá vật, hải vật còn có nhiệm 
vụ chiến ñấu bảo vệ an toàn vùng biển ñảo. 

37. Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa có từ bao giờ, nay còn không ? 

Khi thành lập ðội Hoàng Sa, cứ hàng năm người của ñảo Lý Sơn lại 
ñược tuyển mộ vào ñội này làm binh, phu ñi khai thác và bảo vệ Hoàng Sa 
và Trường Sa, gọi là “thế lính”. Mỗi cuộc ñi ra biển vô cùng khó khăn, nhất 
là ra ñảo ngoài khơi xa như Hoàng Sa. Do ñó khi nhà vua cử các ñội ñi 
Hoàng Sa, ñều cho mỗi người lính mang theo một ñôi chiếu, 7 ñòn tre, 7 sợi 
dây lạt và một tấm thẻ bài có khắc tên họ, bản quán ñể phòng xa, nếu chẳng 
may hy sinh thì ñồng ñội sẽ bỏ xác vào chiếu thả trôi trên biển.  

Trước khi lên ñường, thường là vào tháng Hai Âm lịch, dân làng làm 
lễ gọi là “Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”, tái hiện những hùng binh Hoàng Sa 
năm xưa trên những chiếc thuyền nan mỏng manh ñã giong buồm vượt trùng 
dương giữ gìn bờ cõi, ñồng thời làm những “ngôi mộ gió” – mộ chôn những 
hình nhân tượng trưng cho những người lính hy sinh ở Hoàng Sa. Dần dần 
Lễ khao lề thế lính trở thành một lễ hội ñộc ñáo với truyền thống uống nước 
nhớ nguồn nhằm ghi nhớ công ơn người ñã ra ñi tìm kiếm sản vật và cắm 
mốc biên giới hải phận mà không trở về.  

ðược lưu truyền, gìn giữ từ hàng trăm năm nay, lễ hội hiện nay 
thường ñược tổ chức tại Âm Linh Tự vào các ngày 18, 19, 20 tháng Ba Âm 
lịch hàng năm. ðây là lễ hội lớn không chỉ của huyện mà còn của cả tỉnh. 
Hình thức tổ chức rất công phu gồm nhiều công ñoạn, ñặc biệt nhất là hình 
thức thả thuyền giấy ra biển. Những chiếc thuyền hình nhân tiến ra biển, mỗi 
thuyền có 1 chiếc chiếu, 7 sợi mây, 2 cây ñòn và 7 nẹp tre, những vật dụng 
này sẽ bó xác hùng binh Hoàng Sa nếu họ không trở về, như câu ca còn lưu 
giữ:  

Hoàng Sa lắm ñảo nhiều cồn.  

Chiếc chiếu bó tròn bảy sợi dây mây. 

                                           
32 Tờ ñơn lưu tại nhà thờ họ Võ, phường An Vĩnh (thôn Tây, xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). 
Theo Nguyễn Quang Ngọc, Bằng chứng lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa. Tuần 
Vietnam.net 18-6-2011.  
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Vào những ngày lễ hội, người dân ñịa phương còn thực hiện ñắp và 
dọn các ngôi mộ của các chiến sĩ hải ñội Hoàng Sa (Mộ gió). Ngoài Lễ khao 
lề thế lính Hoàng Sa, các dòng họ trên ñảo Lý Sơn còn tổ chức lễ cầu siêu 
vong linh các binh phu ñã ngã xuống vì Tổ quốc. 

Ở Lý Sơn có ngôi mộ về người lính Hoàng Sa cách ñây hơn 170 năm. 
Trên bia mộ ghi: “Phục vị vong Cao Bình Quận Phạm Hữu Nhật thần hồn 
chi linh vị. Sanh Giáp Tý (1804), Giáp Dần (1854) tôn diệt phong tự”. 

38. Người nước ngoài khi nghiên cứu về quần ñảo Hoàng Sa và 
Trường Sa của Việt Nam có trùng hợp với thực tế chủ quyền 
Việt Nam ở 2 quần ñảo ấy ? 

Người Trung Quốc vốn biên vẽ bản ñồ từ rất sớm (từ thời Xuân Thu – 
Chiến Quốc). Từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, trải qua các 
ñời Hán, ðường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, các bản ñồ lãnh thổ quốc gia 
Trung Hoa về phía nam chưa hề vượt qua ñảo Hải Nam. Trong khi ñó, các 
sách sử Trung Hoa như ðường thư nghệ văn chí ñời ðường, ñề cập tới cuốn 
sách Giao Châu dị vật chí của Dương Phu với những chuyện kỳ dị ở Giao 
Châu (Việt Nam) trong ñó khẳng ñịnh quần ñảo Hoàng Sa thuộc về Giao 
Châu. ðời Tống, sách Lĩnh ngoại ñại ñáp của Châu Khứ Phi cũng xác nhận 
“V ạn Lý Trường Sa (quần ñảo Hoàng Sa) tọa lạc tại Giao Chỉ dương (biển 
Giao Chỉ, tức Vịnh Bắc Bộ ngày nay)”. Sách Vũ bị chí của Mao Nguyên 
Nghi ñời Minh gọi biển ðông là Giao Chỉ dương. Nhiều tài liệu chính sử của 
nhà Minh cũng ñều thừa nhận, từ thế kỷ XV, các quần ñảo Hoàng Sa và 
Trường Sa nguyên là ñịa bàn ngư nghiệp của Chiêm Thành và ñã trở thành 
lãnh thổ của ðại Vi ệt. Cho ñến ñầu thế kỷ XX, không một tài liệu nào (sách 
và bản ñồ) của Trung Hoa xác ñịnh Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ 
của Trung Hoa.  

Người Ý có tấm bản ñồ thế giới tuổi ñời hơn 400 năm do Matteo Ricci 
(1552 – 1610) – Một nhà truyền giáo người Italya, vẽ vào năm 1602, ñã 
ñược trưng bày tại thư viện Quốc hội Mỹ năm 2010. tấm bản ñồ này ñã xác 
ñịnh rõ quần ñảo Hoàng Sa là của Việt Nam. 

Adriano Balbi là một nhà ñịa lý người Italya nổi tiếng uyên bác. Ông 
ñã cho xuất bản nhiều cuốn sách về ñịa lý ñề cập ñến vương quốc An Nam 
trong ñó bao gồm quần ñảo Hoàng Sa như ðịa lý tóm tắt (Compendio di 
Geografia), soạn năm 1850; Abrégé de géographie (tập 2), xuất bản bằng 
tiếng Pháp tại Paris năm 1838 (sách này ñược lưu trữ tại một thư viện Mỹ; A, 
Balbi’s Allgemeine Erdbeschreibung, oder: Hausbuch des geographischen 
Wissens xuất bản bằng tiếng ðức năm 1842 (sách này cũng lưu trữ tại thư 
viện Astor, New York, Mỹ). 

Ở Ý còn có các nhà khoa học như Biagio Soria, Luigi Galanti, G.R. 
Pagnozzi, Cristoforo Negri, Felice Ripamonti,... ñều nghiên cứu và công bố 
các công trình khẳng ñịnh quần ñảo Hoàng Sa là của Việt Nam với những 
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mô tả rất cụ thể. Năm 1525, Diogo Ribeiro vẽ bản ñồ nước ta (Giao Chỉ) với 
biển ðông và các quần ñảo Hoàng Sa – Trường Sa mang tên gọi là “Pracel” 
sau ñổi thành “Paracel”. Từ ñó trở ñi, có hàng trăm bản ñồ thế giới do các 
nước phương Tây thực hiện ñều ghi rõ quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa 
(gọi chung là Paracel hay Pracel) thuộc Việt Nam. 

Người Pháp có Giám mục Jean Louis taberd, người nhiều năm truyền 
giáo ở ðàng Trong ñã có nhiều công trình khẳng ñịnh việc vua Gia Long xác 
lập chủ quyền trên quần ñảo Hoàng Sa với việc nhà vua cho tàu ra cắm mốc 
chủ quyền ở quần ñảo Hoàng Sa. Ông viết: “ chúng tôi biết chắc là Hoàng ñế 
Gia Long ñã chú tâm thêm cái ñóa hoa kỳ lạ ñó vào vương miện của Ngài; vì 
vậy mà Ngài xét thấy ñúng lúc phải thân chinh vượt biển ñể tiếp thâu quần 
ñảo Hoàng Sa, và chính là vào năm 1816, Ngài ñã long trọng treo tại ñó lá cờ 
của xứ ðàng Trong”33. Nhiều bài viết của Taberd ñều khẳng ñịnh quần ñảo 
Hoàng Sa (Pracel hoặc Paracels, tức Cồn Vàng) là của Việt Nam. ðiều ñó 
cũng ñược ông thể hiện rõ trong An Nam ðại quốc Họa ñồ mà ông vẽ và 
xuất bản năm 1838: Paracels hay Cát Vàng (Hoàng Sa) nằm trong lãnh hải 
Việt Nam. 

Từ thời Pháp thuộc ñến nay, nhiều nhà nghiên cứu phương tây ñã 
nghiên cứu và minh chứng chủ quyền của Việt Nam ñối với Hoàng Sa và 
Trường Sa như W.J.M. Buch với chuyên khảo la Compagnie des Indes 
Néerlandaises et l’Tndochine (ñăng trong Bullentin de l’Ecole Francaise 
d’Extr è me Orient, tome XXXVI, ann é e 1936, tr. 134); Mémoire sur la 
Cochinchine của Jean Baptiste Chaigneau,... 

Trong sách Mémoire sur la Cochinchine Jean Baptist Chaigneau viết: 
“Xứ Cochinchine, mà Quốc vương ngày nay ñã xưng ñế hiệu, gồm có xứ 
ðàng Trong, bắc Hà (Tonquin)... vài ñảo gần bờ biển, có dân cư, và quần 
ñảo Paracels, gồm có nhiều ñảo và mỏm ñá thiếu dân. Vào năm 1816 vị 
Hoàng ñế ñương kim ñã tiếp nhận quần ñảo này”.  

39. Côn ðảo ñược phát hiện như thế nào và Việt Nam làm chủ Côn 
ðảo từ bao giờ ? 

Côn ðảo nằm ở vị trí thuận lợi trên ñường hàng hải nối li ền châu Á và 
châu Âu, vì vậy Côn ðảo ñược người phương Tây biết ñến rất sớm. Năm 
1294, ñoàn thuyền của nhà thám hiểm người Ý Marco Polo, gồm 14 chiếc 
trên ñường từ Trung Hoa về nước bị một cơn bão nhấn chìm mất 8 chiếc, số 
còn lại ñã dạt vào trú tại Côn ðảo. Từ thế kỷ XV - XVI, có rất nhiều ñoàn du 
hành của châu Âu ghé qua thăm Côn ðảo. 

Cuối thế kỷ XVII, các thế lực tư bản phương Tây trên con ñường tìm 
kiếm ñất ñai và mở rộng thị trường ở phương ðông ñã bắt ñầu dòm ngó ñến 

                                           
33 Jean Louis Taberd (1833), Bức tranh thế giới – Lịch sử và mô tả các dân tộc, tôn giáo, phong tục, tập 
quán của họ, Nxb. Firmin – Didot Frères et Cie, Paris. 
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Côn ðảo. Trong ñó, Anh và Pháp là tỏ rõ sự “quan tâm” ñặc biệt của mình 
ñến hòn ñảo này. Nhiều lần các công ty ðông Ấn của Anh, Pháp ñã phái 
người tới dò xét, vẽ bản ñồ phục vụ cho ý ñồ chiếm lấy vùng ñất này.  

Năm 1702, Công ty ðông Ấn của Anh ngang nhiên ñổ quân chiếm 
Côn ðảo. Allen Catchpote, giám ñốc công ty ðông Ấn của Anh ñích thân 
chỉ huy cuộc chiếm giữ này. Allen Catchpote mộ lính người Mã Lai 
Macasscar xây dựng nhà trại, ñặt pháo ñài có bố trí súng phòng vệ bốn mặt 
với ý ñịnh chiếm giữa lâu dài. Nhưng việc làm của thực dân Anh ñã ñược 
Trấn thủ dinh Trấn Biên là Trương Phúc Phan theo dõi, báo cáo và chúa 
Nguyễn ñã tổ chức chiếm lại Côn ðảo.  

Sách ðại Nam thực lục tiền biên ghi: “Trấn thủ Trấn Biên Trương 
Phúc Phan mộ 15 người Chà Và sai làm kế trá hàng ñảng An Liệt ñể thừa 
chúng sơ hở thì giết. Bọn An Liệt không biết. Ở Côn Lôn hơn một năm không 
thấy Trấn Biên xét hỏi, tự lấy làm ñắc chí. Người Chà Và nhân ñêm phóng 
lửa ñốt trại, ñâm chết nhất ban, nhị ban, bắt ñược ngũ ban trói lại, còn tam 
ban, tứ ban thì theo ñường biên trốn ñi. Phúc Phan nghe tin báo, tức thì sai 
binh thuyền ra Côn Lôn, thu hết của cải bắt ñược dâng nộp. Chúa trọng 
thưởng người Chà Và và tướng sĩ theo thứ bực. Tên ngũ ban thì ñóng gông 
giải ñi, chết ở dọc ñường”34. 

40. Người châu Âu ñã dòm ngó và xâm chiếm Côn ðảo ra sao ? 

Do có vị trí ñịa lý hết sức quan trọng nên từ cuối thế kỷ XIII, người 
châu Âu ñã biết ñến Côn ðảo và từ thế kỷ XV, XVI ñã có rất nhiều ñoàn du 
hành của châu Âu ghé thăm quần ñảo này. 

Tuy nhiên, ñến cuối thế kỷ XVII, ñầu thế kỷ XVIII thì các nhà tư bản 
Anh, Pháp mới bắt ñầu ñể ý ñến Côn ðảo. Nhiều lần các công ty của Anh, 
Pháp cho người tới quần ñảo này ñiều tra, dò xét tình hình mọi mặt với dụng 
ý xâm chiếm Côn ðảo. 

Năm 1702, ñời chúa Nguyễn Phúc Chu, Công ty ðống Ấn của Anh ñổ 
quân lên Côn ðảo xây dựng pháo ñài và cột cờ. Nhưng người Anh chỉ giữ 
ñược quần ñảo này trong vòng 3 năm. Ngày 3 tháng 2 năm 1705 xảy ra cuộc 
nổi dậy của người Mã Lai Macassar (lính ñánh thuê của chính quyền Anh), 
khiến cho ñoàn quân Anh phải rời bỏ Côn ðảo. 

Ngày 28.11.1787, tại cung ñiện Versailles, Thượng thư Bộ Ngoại giao 
Pháp là Armand Marc, Bá tước de Montmorin, thay mặt vua Pháp (Louis 
XVI) ký với ñại diện của Nguyễn Ánh là giám mục Pigneau de Béhaine (Bá 
ða Lộc) bản hiệp ước “Tương trợ tấn công và phòng thủ” (thường gọi là 
Hiệp ước Versailles). Hiệp ước này gồm 10 khoản, nội dung chính là việc 
vua Pháp cam kết cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 chiếc tàu chiến loại frégaté 
cùng 1.200 bộ binh 200 pháo binh và 250 lính Cafres (lính da ñen châu Phi) 

                                           
34 Viện Sử Học (2007), ðại Nam thực lục, tập I, Nxb. Giáo dục, tr.117. 
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và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng ñể Nguyễn Ánh chống lại Tây 
Sơn; ngược lại Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển ðà Nẵng và quần 
ñảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp ñược quyền tự do buôn bán và 
kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, cung cấp lương 
thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước 
khác ở khu vực Viễn ðông. 

Tháng 4.1861, Pháp ñánh chiếm ðịnh Tường. Chính trong thời gian 
này, Pháp khẩn cấp ñặt vấn ñề chiếm ñóng Côn Lôn vì sợ Anh chiếm mất vị 
trí chiến lược quan trọng này. 10 giờ sáng ngày 28.11.1861, Bonard (thủy sư 
ñô ñốc Pháp) hạ lệnh cho thông báo hạm Norzagaray ñến xâm chiếm Côn 
Lôn. Trung úy Hải quân Pháp Lespès Sebastien Nicolas Joachim lập biên 
bản: “Tuyên cáo chủ quyền” của Pháp tại Côn ðảo. 

Ngày 14.1.1862, một chiếc tàu chở hàng (Nievre) chở một số nhân 
viên ra ñảo, họ có nhiệm vụ tìm vị trí thuận lợi dựng tạm hải ñăng Côn ðảo, 
nhằm chống chế nếu có nước nào phản kháng hành ñộng tuyên bố chủ quyền 
của Pháp. Và ngay sau ñó, ngày 1.2.1862 Bonard ký quyết ñịnh thành lập 
nhà tù Côn ðảo. Từ ñó, chính quyền thực dân Pháp rồi chính quyền Việt 
Nam Cộng hòa biến Côn ðảo thành nơi giam giữ những người tù chính trị 
Việt Nam (những chiến sĩ cộng sản) với hệ thống chuồng cọp khét tiếng tàn 
bạo.  

41. Côn ðảo có sự thiết lập và thay ñổi hành chính như thế nào ? 

Côn ðảo (còn gọi là quần ñảo Côn Lôn, hay Côn Nôn) trước khi thuộc 
Pháp, thuộc tỉnh Hà Tiên, sau thuộc quyền quản lý của tỉnh Vĩnh Long. Ngày 
16 tháng 5 năm 1882 tổng thống Pháp Jules Grévy ký sắc lệnh công nhận 
quần ñảo Côn Lôn là một quận của Nam kỳ. 

Tháng 9 năm 1954, dưới chính quyền Quốc gia Việt Nam, Thủ tướng 
Ngô ðình Diệm tiếp tục chế ñộ nhà tù của Pháp và ñổi tên quần ñảo Côn 
Lôn thành hải ñảo Côn Sơn. Sau ñó, ngày 22 tháng 10 năm 1956, sang thời 
ðệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Ngô ðình Diệm ký sắc lệnh thành lập tỉnh 
Côn Sơn. Ngày 24 tháng 4 năm 1965, tỉnh Côn Sơn ñổi thành cơ sở hành 
chính Côn Sơn, trực thuộc Bộ Nội vụ và chức tỉnh trưởng ñược ñổi thành 
ðặc phái viên hành chính. 

Sau Hiệp ñịnh Paris, chính quyền ðệ nhị Cộng hòa, Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu quần ñảo này ñược ñổi tên thành Phú Hải, do ñó các trại 
tù ñều ñược ghép thêm chữ Phú. 

Ngày 1.5.1975, Côn ðảo ñược giải phóng. Tháng 5.1975, Côn ðảo 
ñược gọi là tỉnh Côn ðảo. Tháng 9.1976, giải thể tỉnh Côn ðảo, chuyển 
thành huyện Côn ðảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1.1977, trở 
thành huyện Côn ðảo thuộc tỉnh Hậu Giang. Tháng 5.1979, trở thành quận 
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Côn ðảo thuộc ðặc khu Vũng Tàu – Côn ðảo. Tháng 10.1991 ñến nay là 
huyện Côn ðảo, thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Hiện Côn ðảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ 
quan chức năng huyện, trực tiếp ñến ñịa bàn dân cư, không có các cấp phụ 
thuộc như xã, phường hay thị trấn. Dân số tính ñến cuối năm 2010 có khoảng 
6000 người, thuộc 10 khu dân cư. 

42. Sách nào sớm nhất ở Việt Nam dạy cho con trẻ, trong ñó có nội 
dung nói về quần ñảo Hoàng Sa ? 

Ngay từ thời nhà Nguyễn, với bản ñồ trong Khải ñồng thuyết ước, 
sách giáo khoa dạy trẻ học vỡ lòng bằng chữ Hán thời vua Tự ðức ñã có vẽ 
về Hoàng Sa35.  

Sách dạy nhiều môn, dựa trên quan ñiểm tam tài (thiên, ñịa, nhân) với 
nhiều ưu ñiểm như dạy sử Việt Nam, những ghi chép về sản vật, kiến thức 
về xã hội (nhân sự, niên hiệu nước Việt Nam qua các ñời); thiên nhiên (thiên 
văn, ñịa lý); cách tu dưỡng bản thân. Sách có hình vẽ bản ñồ Việt Nam, mặt 
trời, mặt trăng, thân thể con người… Vì là sách giáo khoa nên ñã ñược khắc  
in nhiều lần trải qua các triều vua. 

Tấm bản ñồ trong sách Khải ñồng thuyết ước có vẽ Hoàng Sa Chử 
(phần ñảo Hoàng Sa ñược khoanh ô vuông ñỏ). Bản ñồ Hoàng Sa trong Khải 
ñồng thuyết ước có tên là Bản quốc ñịa ñồ thuộc các trang 15 - 16 của sách. 
Trên bản ñồ ghi vị trí các tỉnh, ngọn núi lớn từ cửa Nam Quan ñến Biên Hòa, 
Vĩnh Long. Sau ñó là những ghi chú số phủ, huyện, tổng, xã, phường, ấp, 
giáp, thuộc từng tỉnh. Phần ngoài biển ñối diện với ñịa phận của Thừa Thiên 
và Quảng Nam trong bản ñồ ghi chú về quần ñảo Hoàng Sa với ba chữ 
Hoàng Sa Chử, có nghĩa là bãi (hay quần ñảo) Hoàng Sa. 

                                           
35 Theo công bố của Trần Văn Quyến tại Hội thảo “Văn hoá biển ñảo” ở Khánh Hoà tháng 6.2011. 




