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Kính thưa hội nghị, 

Thưa toàn thể các bạn sinh viên tham dự, 

Xin được phép bắt đầu bằng câu chuyện của bản thân tôi. 

Cách đây đúng 31 năm (1987) tôi – một sinh viên xuất thân đặc nhà quê lần đầu tiên đặt 
chân lên đất Hải Phòng để đi xin việc làm sau khi tốt nghiệp ĐHHH Odessa (Liên Xô cũ). Với tấm bằng 
đỏ nên tôi đã gặp may mắn được Công ty VOSCO nhận vào làm việc mà không phải do quen biết hay 
tiêu cực phí gì như những gì mọi người vẫn nghĩ thời bấy giờ. 

Trong thời gian làm nghề 18 năm đi biển – Thuyền viên trên các tầu của VOSCO cũng có lẽ vì 
lý do đặc nhà quê chân chất như trên mà tôi đã vô tư nhận đi bất cứ tàu nào, đi đâu nơi mà những 
khó khăn nhất đang chờ đợi người thủy thủ/ sỹ quan hàng hải mà nhiều thuyên viên “khôn ngoan” 
thời đó né tránh: đầu tiên là đi cho các tàu châu Âu với thuyền viên đa quốc tịch (Pháp, Balan, Ấn độ, 
Philipin …) đến sau đó là nhận những con tầu dầu đầu tiên của VOSCO với Thuyền máy trưởng là 
người Ấn độ , quản lý tầu là Công ty là WALLEM HK… 

Cũng vì vậy mà tôi đã được thử thách ở những môi trương làm việc tiến tiến nhất, khắt khe 
nhất và có điều kiện tiếp xúc, học tập để tiến bộ nhất trong nghề nghiiệp của mình. Rồi có lẽ cũng vì 
thế mà tôi đã được Công ty phát hiện, để ý và phân công làm nhiệm vụ với các chức vụ như GĐ Trung 
tâm thuyền viên, GĐ Trung tâm Huấn luyện thuyền viên, nhiều năm được Cục Hàng hải mời tham gia 
thành phần Ban giám khảo các kỳ thi cấp bằng thuyền trưởng và sỹ quan hang hải …  

Cuộc sống hiện nay tuy luôn còn có những khó khăn như vốn dĩ không tránh khỏi nhưng tôi 
không có gì để phàn nàn bởi vì nó cũng đã cho tôi tất cả ngoài sức tưởng tượng của mình khi ra 
trường: Gia đình, nhà cửa, xe cộ, của cải, bạn bè, và trên hết là sự tự tin trong cuộc sống và tôn trọng 
của bạn bè đồng nghiệp. 

Nếu được sinh ra lần hai tôi sẽ vẫn không sáo rỗng mà nói rằng sẽ tiếp tục trở thành Sỹ Quan 
Hàng Hải. 

Kính thưa hội nghị, 

Hội nghị Manila 2010 của các bên Công ước STCW đã nhất trí thông qua Nghị quyết 19 về 
Ngày của thuyền viên (lấy ngày 25 tháng 6 hàng năm làm "Ngày của thuyền viên") nhằm ghi nhận và 
tôn vinh những đóng góp to lớn của thuyền viên trong sự phát triển của thế giới.  

Những con người, để theo đuổi nghề đi biển của mình, luôn phải chấp nhận nhiều thử thách 
và thiệt thòi (làm việc xa gia đình, xa đất liền, điều kiện lao động vất vả, chịu tác động của thời tiết 
thay đổi đột ngột, sóng gió và các nguy hiểm khác, thành kiến của xã hội còn rơi rớt tồn tại về vi 
phạm pháp luật, đạo đức như buôn lậu, sống buông thả, phóng túng…). 

 Thực tế cần phải thấy rằng, với môi trường làm việc của mình, những người đi biển là những 
người sống và làm việc có kỷ luật rất cao và chặt chẽ, được đào tạo cẩn thận. Trong điều kiện sống và 
làm việc như vậy, những người đi biển phải có tinh thần đoàn kết và tương trợ một cách tự giác vì an 
toàn của mỗi cá nhân đều phụ thuộc vào an toàn chung của cả con tàu. Trong thế giới như vậy, 
những người đi biển thực sự là những người sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình, cộng 
đồng.  

Không phải như quan niệm trước đây, sỹ quan, thuyền viên trên tàu biển ngày nay là những 
người thực sự phải có trình độ học vấn cao, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp 
và trách nhiệm với cộng đồng. 



Hiện nay nhu cầu về thuyền viên Việt Nam ngày càng nhiều,  cơ hội nghề nghiệp ngày càng 
cao và thu nhập rất tốt đến trên 100 triệu đối với thuyền máy trưởng chỉ với một điều kiện đáp ứng 
tiêu chuẩn năng lực CM và tiếng Anh của các chủ tầu. Với chương trình đào tạo của ĐHHH cùng một 
chút mẫn cán và nghiêm túc học tập của các bạn Sinh viên, chúng ta thừa sức đạt được. 

Thuyền viên được các tổ chức quốc tế coi trọng hơn khi tổ chức IMO được thành lập và nhất 
là khi Công ước Lao động Hàng hải MLC ra đời năm 2006.  

Lại một ngày THUYỀN VIÊN nữa (25/6) sắp đến, Chúng ta ở đây hãy cùng nhau làm sao cho 
Ngày thuyền viên 25 tháng 6 của IMO ở Việt nam hàng năm không trôi qua lặng lẽ, không có một cơ 
quan chuyên trách nào lên tiếng và để Dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông biết có một ngày 
quốc tế giành cho những người đi biển như vậy.  

Với những gì trình bày ở trên, thuyền viên nói chung xứng đáng nhận đươc sự vinh danh, tôn 
trọng và lời cám ơn của mọi người. Đối với thuyền viên VN, sự quan tâm của nhà nước và xã hội đối 
với họ, một nghề nghiệp đặc thù, sẽ là nguồn động viên khích lệ thanh niên không ngại ngần thách 
thức tiến ra biển lớn như là một sự lựa chọn nghề nghiệp khôn ngoan để lo toan cuộc sống cho bản 
thân đồng thời dốc lòng kiến tạo một quốc gia biển hùng mạnh./. 

Nhân Ngày của thuyền viên năm 2018, chúng ta hãy ghi nhận, tôn vinh và dành nhiều hơn 
nữa những tình cảm chân thành và sự quan tâm đến thuyền viên, gia đình và người thân của họ để 
mọi người yên tâm gắn bó lâu dài với nghề đi biển.  

 Dẫu rằng hiện nay sức thu hút nguồn nhân lực của ngành suy giảm, một phần là do mức trả 
lương của các Chủ tầu Việt Nam còn thấp chưa tương xứng với những đòi hỏi của xã hội chúng ta với 
họ, thiếu sức cạnh tranh với các nhành nghề khác trên bờ. Tuy vậy tôi tin tưởng rằng sớm muộn thì 
các chủ tầu trong nước với các áp lực về lực lượng thuyền viên cho đội tầu, cũng sẽ nhìn nhận được 
và thay đổi. 

Cuối cùng tôi xin thêm ít phút để chia sẻ với hội nghị, nhất là các bạn SV chọn nghề đi biển và 
những bạn gái chọn NĐB là người yêu của mình bài thơ tôi sáng tác khi mới bước chân vào nghề: 

 

CÓ PHẢI EM LÀ … 

Em là người mà anh tìm đã lâu 
Qua bao giấc mơ hôm nay chợt gặp, 
Như mùa đông về ánh lửa hồng chợt thắp 
Sáng trong ánh mắt em. 
 
Anh vẫn thấy em trong lúc chiều buông 
Khi nỗi buồn tràn lòng, anh khao khát … 
Tiếng sóng reo phải chăng lời em hát 
Cho anh đi trong bát ngát nhớ thương. 
 
Ngôi sao khuya cùng anh thức đêm trường,  
Là ánh mắt em dõi theo anh từng bước, 
Như nung nấu trong lòng anh mộng ước 
Hạnh phúc vô ngần khi lại được gần em. 
 
Có lẽ nào sẽ có một đêm 
Sao trời vắng, mịt mùng đêm tối 
Con tầu anh không Hải đăng chỉ lối 
Anh cô đơn trong nanh vuốt tử thần. 
 
Có phải em tự nơi ấy giáng trần … 
 

 



 


