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LHPTTQ lần thứ XIII năm 2018.
Kịch bản chương trình Phát thanh tổng hợp

Tác giả Hữu Phong- Đức Phú
Dẫn chương trình PTV1 và PTV2. Cùng PV hiện trường

Tựa đề Câu chuyện biển và bờ
Thời lượng dưới 30 phút.
------------------------------

Nhạc TĐ 812

KL: Kiều Linh và Quang Huy xin kính chào quý vị thính giả! Mời quý vị
cùng nghe chương trình Phát thanh Tổng hợp của Đài PTTH Bình Thuận,
được phát trên sóng FM tần số 92,3 Khz.

QH: Thưa quý vị và các bạn, Bình Thuận là một trong những địa phương
có thế mạnh kinh tế biển, với diện tích mặt biển 52.000km2, là một trong 3
ngư trường lớn của cả nước..Và chủ đề hôm nay, cũng là tựa đề mà chúng
tôi sẽ trình bày: Câu chuyện Biển và Bờ.

KL: Vâng, Câu chuyện biển và bờ hôm nay, không phải là ý tứ về tình
yêu trong bài thơ của thi sĩ Xuân Diệu, mà là để diễn tả một hiện trạng đã
và đang xảy ra. Đó là hàng ngàn ngư dân Việt Nam xâm phạm vào vùng
đặc quyền kinh tế nước ngoài và đã và đang bị bắt giữ. Mà hậu quả, là mất
phương tiện đánh bắt, đời sống con thợ vợ bạn lâm vào thảm cảnh khốn
cùng.

QH: Hậu quả không dừng lại chừng ấy, mà nó ảnh hưởng trực tiếp
đến kinh tế thủy sản và an ninh trên biển. Trước hết mời quý vị và các bạn
theo dõi phóng sự của phóng viên Đức Phú có tựa đề:

Những chuyện buồn giống nhau ở Phước Hội-Lagi

PTV Anh Quốc: Phước Hội là làng chài định cư cách nay 300 năm
trước, nay là một phường của thị xã Lagi, mà cư dân đa số là lao động biển.
Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng trong năm 2016, trong toàn tỉnh Bình
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Thuận có 24 tàu cá/228 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ. 2017 con số là 10
tàu cá/99 ngư dân bị bắt giữ. Vấn đề là 80-90% số vụ việc đều thuộc địa
bàn Phước Hội - Lagi.

Bà Nguyễn Thị Liễm ở khu phố 4 Phước Hội, có chồng và 2 đứa con
trai làm công cho tàu cá BTh 97729 TS, nhưng hiện chỉ có 2 người con là
lao động được trả về, chồng bà bị giữ lại ở Indonesia do làm nghề tài công.
Bà Liễm cùng 2 người con đi làm thuê dành tiền gởi qua nuôi chồng.

Chuyển băng (Liễm)

Với bà Nguyễn Thị Thu Thắng vợ chủ tàu Nguyễn Hoàng thì trong
hoàn cảnh khác, sau 2 năm bị giam giữ, ông Hoàng được trả về với một cơ
thể suy sụp. Cả đời đi biển, dành giụm vay thêm ngân hàng theo chế độ ưu
đãi, ông đầu tư được con tàu xa bờ mang số hiệu BTh 74598 TS. Khi bị mất
đi con tàu cơ nghiệp đời người, cộng thêm nợ nần chồng chất, ông bị phát
điên, phải đi điều trị thường xuyên. Nay ông đã là gánh nặng của gia đình
con cái. Bà Thắng vợ của ông Hoàng cho biết:

Chuyển băng (Thắng)

Gia đình chị Trần Thị Nga vợ chủ tàu Nguyễn Sinh Châu mang số
hiệu BTh 97311 TS bắt do đánh bắt vi phạm lãnh hải nước ngoài cũng đang
nợ đầu tư từ ngân hàng, đồng thời cũng vướng nợ từ các nậu vựa thu mua
và vật tư xăng dầu. Trong khí chị Nga đang hoang mang, thì nhiều người
mối lái đặt vấn đề với gia đình chị về việc chuộc ghe.

Chuyển băng (Nga)

Bà Hồ Thị Kính vợ của ông Hoàng Quốc Dũng chủ tàu cá có số hiệu
BTh 63359 TS, bị bắt tại Indonexia đầu năm 2017. Đây lá chiếc tàu cá thứ
2 bị thu giữ, sau khi chiếc thứ nhất do con trai làm chủ tàu bị bắt trước đó 1
năm..

Mất tàu, chồng và con vào tù, lo tiền phạt và tiền nuôi hơn 2 năm là
việc đương nhiên. Nhưng, ngay tại chổ chỉ phải lo gần 20.000 đô la chuyển
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sang để phụ lo thủ tục vé máy may cho lao động, những người đã làm công
cho chồng con chị.

Nay chồng và con chị đã được trở về. Nhưng gia đình rơi vào nợ nần,
nghề nghiệp hoàn toàn bị phá sản:

Chuyển băng (Kính)

Hiện thị xã La Gi còn hơn 100 người đang bị giữ lại ở Indonesia và
Malaysia. Chỉ những lao động làm thuê được thả; còn lại thuyền trưởng,
máy trưởng và đại diện chủ tàu không được phép về, họ tiếp tục ở lại để
khắc phục và có khả năng chịu án tù theo luật của nước sở tại.

Ở Phước Hội - Lagi, chúng tôi đến thăm những gia đình lâm nạn. Ở
đó chúng tôi chỉ ghi nhận được sự tuyệt vọng hay là nỗi buồn giống nhau
của những chị em phụ nữ dân chài.

Đức Phú

QH: Vừa rồi là phóng sự ngắn của pv Đức Phú, chia sẻ nỗi buồn trên
bờ của những phụ nữ, có chồng gặp chuyện rủi ở biển xa. Từ trách nhiệm lo
toan choàng gánh gia đình của những người phụ nữ, tôi rất thấm thía câu ca
dao “Đàn ông đi biển có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình”.

KL: Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta, vẫn là những ngư dân
trên vùng biển lạ đầy sóng gió. Khi đưa tàu thuyền vào khai thác hải sản ở
những vùng biển nước ngoài, họ chấp nhận nột sự lựa chọn đánh đổi rất
nghiệt ngã và nguy hiểm. Họ chấp nhận đặt cược tài sản cơ nghiệp, và đôi
khi cả tính mạng. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ nghe những ý kiến của
chủ thuyền và lao động làm thuê, để hiểu và cảm thông hơn vói họ. Những
mẫu trích dẫn phỏng vấn do pv Hữu Phong thực hiện:

Voxpop

KL: Thưa quý vị và các bạn. Như vậy chúng ta đã có có thể hình
dung được về một toàn cảnh không sáng sủa gì. Trong đó là sự hình dung
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khá rõ nét về những cảnh ngộ thương tâm của những gia đình ngư dân và
sự suy sụp của nghề cá chúng ta.

QH: Các nước láng giềng ngày càng áp dụng biện pháp cứng rắn để
bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển của họ. Thế nhưng tình trạng tàu
cá và ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển nước ngoài và bị bắt giữ vẫn
liên tục xảy ra.

Phóng viên Khả Bình đã có vài phỏng vấn với đại tá Võ Văn Cẩn, phó
chính ủy Bộ đội biên phòng Bình Thuận:

1/ Tàu cá Việt Nam khai thác trái phép thường ở vùng biển của nước
nào thưa ông, đâu là nguyên nhân vi phạm? Thậm chí có tàu cá tái vi phạm
nhiều lần?

2/ Đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, là một
việc không đơn giản. Xin được hỏi ông, có hay không về đường dây tổ
chức trái phép?

3/ Trên tàu cá xa bờ ngày nay, đều trang bị máy định vị vệ tinh. Đây
cũng là thiết bị giúp cho việc giám sát hành trình, từ đó chúng ta có thể
quản lý theo dõi và chế tài việc tàu cá vi phạm được không ạ?

4/ Ngành chức năng đã làm gì để giáo dục khuyến cáo ngư dân, trong
việc tôn trong chủ quyền biển của nước bạn, và làm sao để ngư dân nhận
thức về hành vi vi phạm pháp luật để tránh vi phạm?

QH: Xin được cảm ơn đại tá Võ Văn Cẩn, phó chính ủy Bộ chỉ huy
Bộ đội biên phòng Bình Thuận. Đại tá Võ Văn Cẩn cũng đã nêu lên những
giải pháp có tính chất hành chính từng bước ngăn chặn. Tuy nhiên với
ngành thủy sản thì cần thiết phải có giải pháp căn cơ và bền vững hơn.

KL: Trước khi tiếp tục với chương trình phát thanh Tổng hợp, chúng
tôi xin phép được giới thiệu, anh Huỳnh Quang Huy, một người anh, người
bạn dẫn chương trình với Kiều Linh trong chuong trình phát thanh tổng hợp
hôm nay, là Chi cục trưởng chi cục quản lý thủy sản Bình Thuận. Anh,
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ngoài việc dẫn chương trình, còn là nêu chính kiến trách nhiệm của ngành
chức năng trước thực trạng. Xin cảm ơn anh đã cộng tác.

QH: Vâng, cảm ơn Kiều Linh và quý thính giả.

KL: Thưa quý vị và các bạn. Sau đây là phóng sự thu thanh của pv
Hữu Phong, vừa mới thực hiện, có tựa đề Thách thức của nghề cá Bình
Thuận.

p/s Báo động cạn kiệt của ngư trường.

PTV Thùy Trang: Là tỉnh cực nam của duyên hải miền Trung, Bình
Thuận được xem là một trong những ngư trường đánh bắt lớ số lượng ngư
dân, tàu thuyền khai thác đánh bắt xa bờ rất lớn n của cả nước. Với. Địa
phương với 4 trung tâm nghề cá là Phan Thiết-Lagi-Tuy Phong_Phú Quý,
với số lượng 6000 đơn vị tàu thuyền, tổng sản lượng hàng năm của tỉnh
Bình Thuận khai thác trên 220.000 tấn hải sản các loại.

Trước những năm 2010, hàng năm báo cáo cho thấy sản lượng gia
tăng, kim ngạch xuất khẩu tăng, nhiều khu công nghiệp chế biến mở ra, và
đương nhiên số lượng tàu thuyền cũng gia tăng mạnh. Ở Bình Thuận có khá
nhiều chủ tàu là tỷ phú, sở hữu tới nhiều tàu xa bờ, đại gia đình nhiều thế hệ
cùng tham gia vào. Chúng ta nghe ý kiến của 2 chủ tàu là ông Lê Ngà và
ông Nguyễn Tấn Sơn, phát biểu đầy lạc quan, khi nghề cá đang thịnh vượng.

Ch băng: Lê Ngà- Nguyễn Tấn Sơn

Đây là thời huy hoàng của nghề cá. Đến nay sự sung túc giàu có chỉ
còn là những câu chuyện kể. Nguồn lợi đã cạn kiệt đến mức, khai thác
không đủ để bù đắp lao động. Đây, như đã đề cập, là nguyên nhân đẩy ngư
dân ra xa hơn khỏi ngư trường quen thuộc, họ đã ra xa đến mức nguy hiểm.

Sau đây là ý kiến của 2 chủ tàu cá, bị nước ngoài bắt giữ vừa được trở
về..

Chủ tàu Nguyễn Kim Hoàng – Phước Lộc – La Gi, cho biết

Chuyển băng
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Chủ tàu Hoàng Quốc Dũng – Tân Tiến – La Gi nói:

Chuyển băng

Làng chài Phước Hội, Phước Lộc hơn trăm năm trước nay trở thành
thị xã Lagi. Ở Phan Thiết cũng là những vạn chài, Đức Long, Đức Thắng
đã tạo nên một đô thị ngày nay. Nghề cá từng hình thành nên vùng dân cư
trù phú phát triển ở duyên hải.

Nhưng nay, những thành quả tốt đẹp chỉ còn là ký ức. Biển đang cạn
kiệt. Nghề cá đang phá sản.

Hữu Phong

Nhạc chuyển đoạn

KL: Vừa rồi là phóng sự của pv Hữu Phong. Ở phần kết của phóng sự
có những nhận định khá ấn tượng: “thành quả tốt đẹp chỉ còn là ký ức. Biển
đang cạn kiệt. Nghề cá đang phá sản”! Kiều Linh xin thực hiện cuộc phỏng
vấn với anh Huỳnh Quang Huy về chủ đề này.

1/ Thưa kỹ sư Huỳnh Quang Huy, với tư cách là chi cục trưởng Chi
cục quản lý thủy sản, ý kiến của anh ra sao về nhận định vừa nêu.

KL: 2/ Anh vừa đề cập đến những thiệt hại với kinh tế thủy sản. Vậy thì
nên hiểu thế nào về việt phạt thẻ vàng châu Âu đối với thuỷ sản Việt Nam?

KL: 3/Thưa anh Quang Huy, chúng ta đã đề cập hiện trạng của ngư trường
biển Việt Nam đang cạn kiệt từng ngày.. Anh có thể cho thính giả biết về
nguyên nhân chủ yếu:

KL: Xin cảm ơn kỹ sư Huỳnh Quang Huy, chi cục trưởng chi cục quản
lý thủy sản Bình Thuận, đã trả lời phỏng vấn. Thưa quý thính giả, vừa rồi là
một nhân định khá là đầy đủ, để khái quát nguyên nhân của hiện trạng. Sau
đây chúng tôi sẽ giới thiệu về nội bài viết của phóng viên Khả Bình, bài viết
có tựa đề:
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Thử đi tìm những giải pháp cơ bản.

PTV Anh Quốc:
Cạn kiệt ngư trường, do áp lực khai thác các tuyến nhất là khơi và xa

bờ, thì giải pháp cơ bản và lâu dài vẫn là bảo vệ nguồn lợi bằng giải pháp
khoa học và bền vững..

Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, công tác tại sở Khoa học công nghệ, một
người có nhiều năm nghiên cứu về ngư trường, đã nói về việc chăm nuôi,
giữ gìn thủy hải sản trên biển bằng hoạt động thả chà. Đối với các nước
phát triển, chà là những kết cấu vật liệu được chấp nhận, được thả theo
vùng quy hoạch của chính phủ và được bảo vệ. Ở Việt Nam, các vùng biển
phía nam, trước đây các chính quyền đại phương có hoạt động thả chà, có
quy hoạch vùng, nhưng rồi bị phá sản theo nhiều nguyên nhân. Tiến sĩ
Lương Thanh Sơn, cho biết:

Chuyển băng
Việc thả chà tạo ra không gian cư trú, để đảm bảo sự tái tạo của các

chủng loài hải sản, nhất là mùa sinh sản là cách làm tự nhiên không có gì lạ.
Chà cùng với địa hình mặt đáy, hệ sinh thái biển, đã tạo nên một không
gian sinh tồn. Tuy nhiên việc bảo vệ nguồn lợi có nghĩa là bảo vệ vùng chà
và hệ sinh thái biển, đồng thời với bảo vệ là chế tài tàu thuyền vi phạm.

Sự bùng nổ số lượng tàu thuyển trong hơn 10 năm qua, chính là nguyên
nhân gây nên cạn kiệt.

Tiến sĩ Lương Thanh Sơn, cho biết:
Chuyển băng

Giảm áp lực khai thác, bằng cách giảm số lượng tàu thuyền, thực ra
không hề đơn giản. Sự ồ át phát triển tàu thuyền của một giai đoạn, nay đặt
ra sự đã rồi. Tỉnh Kiên Giang có 1 vạn đơn vị tàu cá, Bình Thuận trên 6000
đơn vị, cả nước cóp 120.000 đơn vị. Con số 6000 đơn vị tàu thuyền của
Bình Thuận tương đương trên 6 vạn lao động nghề cá lệ thuộc đời sống.

Một quan niệm đã quá lỗi thời, là quan niệm về nghề cá “điền tư ngư
chung”, biển là của chung, mỗi người tự cho mình có quyền thu lợi nhiếu
nhất có thể, mà không bận tâm trách nhiệm gì. Ông Vũ Văn Tám, thứ
trưởng bộ NN&PTNT phát biểu rất chí lý:

Chuyển băng
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Khi ngư trường cạn kiệt, tàu cá bị hạn chế và nguy cơ bị thua lỗ, thì
một số lượng lao động rất lớn ở duyên hải dôi dư, cần phải giải quyết..

Giải quyết lao động bằng cách bố trí cơ cấu lại lao động nghề các là
một đề án kinh tế xã hội lớn. Một cách nghĩ xưa cũ khi nói về nghề cá Bình
Thuận chỉ là ra khơi đánh bắt. Tại sao chúng ta không tổi chức thật nhiều
công việc gần bờ.

Ở Bình Thuận mấy năm qua, đã tổ chức đề án Cộng đồng bảo vệ hải
đặc sản gần bờ. Trong đó một số chủng loài như điệp quạt, sò lông, tôm
hùm giống, ốc hương, được khoanh vùng nuôi và bảo vệ. Hình thức nuô
vừa nuôi giống, vừa nuôi thương phẩm. Nhiều ngư dân chuyển nghề, và
từng bước ổn định.

Chuyển băng
Khách quan nhận định rằng, đã có những lĩnh vực sản xuất rất thành

công, như Tuy Phong và Phú Quý tổ chức tốt nghề nuôi hải sản, trong đó
nghề sản xuất tôm giống cung cấp cho nhiều tỉnh phía nam. Đây là lĩnh vực
đầu tư sản xuất thực sự, thu hút được lao động đáng kể. Tuy nhiên thành
quả dù đã được khẳng định, nhưng vẫn chưa được nhân ra nhiều trên diện
rộng.

Khả Bình

QH: Thưa quý vị và các bạn. Trong bài viết của nhà báo Khả Bình, tôi
cũng tâm đắc về nhận định:

“Phải bố trí cơ cấu lại lao động nghề cá, phục hồi nguồn lợi và phát
triển mạnh các nghề gần bờ. Giảm áp lực khai thác lên các tuyến khơi”. Tôi
cho rằng đây cũng là giải pháp căn bản và bền vững.

Bảo vệ nguồn lợi theo cách chế tài phương tiện vi phạm trên ngư
trường là giải pháp thụ động. Nhưng theo giải pháp chủ động và khoa học
là cơ cấu lại lao động nghề cá, phục hồi nguồn lợi và phát triển mạnh các
nghề có tính chất cộng động ở gần bờ.

Giảm áp lực khai thác lên các tuyến khơi, chính là giữ gìn phát huy tài
nguyên, bảo vệ nguồn lợi lâu dài”
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KL: Thưa quý thính giả. Thưa anh Quang Huy! Đến lúc này thì tôi đã hiểu
rằng, tại sao biển Malaixia, Indonexa và nhiều nước khác trù phú hải sản,
có sự hấp dẫn mãnh liệt với ngư dân ta. Trong khi ở ta thì ngược lại.
Là bởi họ đã bảo vệ biển với tinh thần trách nhiệm cao cả. Những con tàu

tiền tỉ vi phạm, bị nhà đương cục ra lệnh đánh đắm. Chính là họ cố tạo ra
một vật thể chà dưới đáy biển, để tạo ra nơi cư trú và bảo vệ đàn cá.

QH: Vẫn còn nhiều điều cần đề cập, đi sâu như đề án tổ chức cộng đồng
sản xuất và bảo vệ nguồn lợi hải sản, đánh giá lại hiện trạng thuyền và nghề
cùng với việc mạnh dạn giải bản thuyền nghề có tính chất tận diệt. Thực
hiện việc cấp giấy phép khai thác ở mức độ khống chế, để giảm áp lực khái
thác trên biển.

KL: 30 phút của chương trình phát thanh tổng hợp đến đây là hết.

Thưa quý vị và các bạn.

Chúng tôi tự hào rằng: Nghề cá từng mang lại sung túc, hình thành nên dân
cư giài có và văn hóa bản địa. Nhưng nay, những thành quả tốt đẹp chỉ còn
là ký ức. Biển đang cạn kiệt. Nghề cá sẽ phá sản trong một tương lai gần,
nếu như nhà nước, cơ quan chức năng cùng với toàn dân, không thấy được
nguy cơ để khắc phục.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuong
trình.


