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(Nhạc hiệu Chương trình Câu chuyện truyền thanh) 

Lời giới thiệu: Kính chào QV&CB! Trong chương trình Câu chuyện truyền thanh hôm nay của 
Đài PT&TH Ninh Thuận, mời QV&CB theo dõi câu chuyện nhan đề “Nhà trên biển”. Kịch bản 
& dàn dựng: Minh Thương, với phần tham gia thể hiện của các diễn viên: 

- Thế Hùng trong vai Ông Phong 
- Hồng Hạnh trong vai Bà Dương 
- Thành Nhân trong vai Ông Bảo 
- Minh Tuấn trong vai Tài 
- Minh Thương trong vai Thuyền 
- Bé Gia Linh trong vai Thuyền (lúc nhỏ) 
- & Một số diễn viên thể hiện các vai phụ. 

 Bây giờ, mời QV&CB bắt đầu theo dõi câu chuyện! 

(1 đoạn nhạc Chúc mừng sinh nhật) 

Ông Phong: Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6, con gái yêu của ba! Mở mắt ra nhận quà đi con 
gái! 

Thuyền (lúc nhỏ): Wow! Chiếc tàu đẹp quá ba ơi! Nhưng làm sao ba có thể đặt chiếc tàu vào 
trong chai thủy tinh bé xíu này? 

Ông Phong: Sau chuyến biển này, ba sẽ dạy con làm mô hình tàu trong chai, chịu không, con 
gái? 

Thuyền (lúc nhỏ): Nhưng lần nào ba cũng đi cả tháng mới về, con phải chờ lâu lắm! Hay là ba 
dạy con làm xong rồi mới đi, nha ba! 

Ông Phong: Đâu có được, con gái! Chuyến biển này là chuyến cuối cùng của năm nay rồi! Biết 
bao nhiêu hy vọng của các chú, các bác bạn thuyền đều đặt vào chuyến biển này đó con gái à! 
Con có muốn làng biển mình năm nay ăn Tết thật vui không? 

Thuyền (lúc nhỏ): Dạ có! Con hiểu rồi! Con sẽ ngoan ngoãn đợi ba về! 

Ông Phong: Con gái của ba ngoan lắm! Mà những đứa trẻ ngoan sẽ luôn được quà! Nào, con 
gái! Leo lên lưng, ba sẽ cõng con đến một nơi… 

Thuyền (lúc nhỏ): Đi đâu vậy ba? 

Ông Phong: Bí mật! Một chuyến phiêu lưu thú vị! 

(Tiếng sóng, tiếng gió, tiếng tàu rẽ nước) 

Thuyền (lúc nhỏ): Ba ơi! Chiếc tàu to quá! Không bé như những chiếc tàu trong chai này! Biển 
quê mình cũng thật bao la và thật đẹp! Ba ơi, đi tàu thật thích! 



Ông Phong: Hôm nay ba tặng con gái chiếc tàu trong chai, nhưng tương lai, chiếc tàu của con 
gái sẽ vươn ra khắp vùng biển mênh mông này. Con gái có thích không? 

Thuyền (lúc nhỏ): Dạ có! Khi lớn lên, con muốn sẽ cùng ba khám phá cả đại dương này! 
Nhưng mà… 

Ông Phong: Nhưng mà con gái nhớ nhà, có đúng không? 

Thuyền (lúc nhỏ): Dạ… 

Ông Phong: Con gái ngốc của ba ơi! Không phải con đang ở nhà đó sao? 

Thuyền (lúc nhỏ): Nhưng đây đâu phải là nhà, mình đang ở trên tàu mà ba? 

Ông Phong: Nhưng với những người ngư dân, những người trót yêu biển cả, thì “tàu là nhà, 
biển cả là quê hương” đó con gái à! 

Thuyền (lúc nhỏ): Dạ! Như vậy thì, ngày mai đi học, con sẽ khoe với tụi bạn trong lớp rằng: 
“Ba của Thuyền có một ngôi nhà trên biển”! 

(Tiếng sóng tiếng gió chỉnh echo nhỏ dần) 

Tài: Thuyền! Thuyền! Dậy đi! Cả thư viện người ta về hết rồi kìa! 

Thuyền: Chết! Tui ngủ quên lúc nào không biết nữa! Sao Tài không kêu tui dậy? 

Tài: Thấy Thuyền ngủ ngon quá, không nỡ kêu! Mấy ngày nay thức trắng đêm lo cái khóa luận 
tốt nghiệp, bữa nay cũng bảo vệ xong rồi, cho Thuyền ngủ bù chớ kêu dậy làm gì! 

Thuyền: Nhanh qua! Mới đó mà mười mấy năm rồi… 

Tài: Mười mấy năm? Nói linh tinh gì vậy? Học đại học có 4 năm thôi mà? 

Thuyền: Ờ…tui nói chuyện khác, chuyện lúc nãy tui mơ trong lúc ngủ kìa! 

Tài: Lúc này mà mơ gì nữa! Đối mặt với hiện tại đi kìa! Tụi mình sắp tốt nghiệp ra trường rồi, 
lo mà đi kiếm việc làm kìa cô nương! 

Thuyền: Tài có dự định gì chưa? 

Tài: Tui có phải người trên mây như cô nương đâu! Mấy hôm nay tui nộp hồ sơ vô ngân hàng 
rồi, mà chưa thấy trả lời gì, đang lo quá! 

Thuyền: Tài là sinh viên xuất sắc mà! Chỗ nào không nhận Tài vào làm việc là mất mát lớn à 
nha! 

Tài: Chỉ giỏi chọc tui! Mà Thuyền đã có tính toán gì chưa? 

Thuyền: Đây! Tương lai của tui đây! 

Tài: Wow! Đẹp quá vậy! Được đó! Tính mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng tàu trong chai này 
phải không? 

Thuyền: Không! Tàu bây giờ là trong chai, nhưng tương lai, tàu sẽ trên biển! 



Tài: Đừng có nói với tui là học 4 năm kinh tế xong về lấy chồng tài công, ở nhà bán cá cho 
chồng nha cô nương! 

Thuyền: Ủa thì có sao đâu! Ba tui cũng là tài công, má tui cũng bán cá mà! 

Tài: Nhưng má Thuyền đâu có học đại học chữ to! 

Thuyền: Thì đúng rồi! Mình có học, đương nhiên mình có cách làm ăn khác má chớ! 

Tài: Úp mở hoài! Cuối cùng là Thuyền tính làm gì? 

Thuyền: Tui sẽ làm cô gái đại dương! Làm chủ một chiếc tàu hậu cần, bán các mặt hàng ngư 
dân cần và thu mua hải sản của ngư dân vừa đánh bắt được trên biển! 

Tài: Ê! Được đó! Nếu làm ngon lành, khả năng sẽ giàu to! 

Thuyền: Bởi vậy tui đang đăng ký học lấy bằng thuyền trưởng nè! Tui sẽ là cô gái đầu tiên ở 
quê mình vươn khơi bám biển! 

Tài: Nhưng mà đóng một chiếc tàu hậu cần tốn bạc tỷ đó! Tiền đâu mà làm? 

Thuyền: Vụ này thì phải nhờ đến cậu bạn cán bộ ngân hàng tương lai rồi! 

Tài: Ý Thuyền nói tui đó hả? Vậy thì lo mà khấn trời khấn đất cho tui trúng tuyển vô ngân hàng 
làm đi, bà chủ tàu dịch vụ hậu cần nghề cá tương lai ơi! 

(Tiếng cả 2 cười vui vẻ) 

(Nhạc cắt) 

(Tiếng mưa) 

Bà Dương: Em tính đợi anh đi chuyến biển này về, 2 vợ chồng mình lên thành phố khám bệnh 
đặng kiếm đứa con trai, sau này nó còn theo anh phụ giúp việc biển giã, lúc anh già đi còn có 
đứa nó giữ cái tàu này mà làm, anh thấy sao? 

Ông Phong: Sao mà phải vất vả vậy em? Vợ chồng mình có bé Thuyền rồi mà! 

Bà Dương: Nói gì thì nói, Thuyền nó là con gái, làm sao theo anh lênh đênh trên biển được! 

Ông Phong: Em cổ hủ quá rồi đó! Con gái, con trai cái gì! Miễn nó yêu biển cả, yêu quê hương 
đất nước thì đều vươn khơi bám biển được thôi, anh tin là như vậy! Sau này, con gái mình cũng 
sẽ không thua kém gì mấy anh con trai trong cái làng biển này đâu. Thôi, ngủ đi em, mai anh 
phải dậy sớm chuẩn bị ngư lưới cụ xuất phát sớm đó! 

Bà Dương: Sao mà tự nhiên đêm nay mưa suốt, em lo quá… 

(Tiếng gió, tiếng mưa) 

Tiếng loa phát thanh: Mời bà con nghe thông tin mới nhất về cơn bão trên biển Đông. Hiện 
nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14 độ vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng 
gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15…. 



Người đàn bà (giọng gấp gáp): Chị Dương ơi! Tàu của anh Phong không chịu nổi sức gió, 
đắm rồi! Tàu cứu nạn cứu được một số anh em về. Chị chạy ra đó nhanh lên! 

(Tiếng gió, tiếng mưa) 

Bà Dương (gào lên): Chồng tôi đâu? Các anh có cứu được chồng tôi không? Chồng tôi đâu? 
Có ai thấy chồng tôi đâu không? 

(Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng khóc trẻ con) 

(Tiếng phụ nữ hát ru: Ầu ơ, lấy chồng nghề ruộng em theo, lấy chồng nghề biển hồn treo cột 
buồm) 

Thuyền: Má ơi, má! Con, Thuyền nè, má ơi! 

Bà Dương: Má… má nằm mơ thấy ba con… mà sao giờ này con chưa đi làm? 

Thuyền: Má còn sốt lắm, cứ nằm mê man như vầy sao con đi làm được! Con xin chú 3 cho con 
nghỉ bữa nay rồi, má đừng có lo! 

Bà Dương: Con ra sau vườn, hái mấy trái mãng cầu đơm bàn thờ ba! Hồi còn sống, ba con 
thích nhất là ăn mãng cầu… 

Thuyền: Dạ, con hái rồi! Má cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe đã! 

Bà Dương: Con có trách má không? Má biết…ước mơ từ nhỏ của con là được vươn khơi bám 
biển, nhưng…má chỉ còn có một mình con là người thân, má sợ….má…má xin lỗi con… 

Thuyền: Thôi mà má! Con có trách gì má đâu mà má cứ dằn vặt mình hoài! Nỗi đau mất người 
thân con cũng hiểu mà… Để con ra sau bếp lấy cho má chén cháo, má phải ăn nhiều thì mới 
mau khỏe! 

Ông Bảo (gọi vọng vào nhà): Có ai ở nhà không? 

Thuyền: Dạ chú kiếm ai? 

Ông Bảo: Cho chú hỏi, đây có phải nhà chị 2 Dương không cháu? 

Thuyền: Dạ đúng rồi! 2 Dương là má cháu! Cháu mời chú vô nhà! Má ơi, có khách tìm má nè! 

Ông Bảo: Chào chị 2! Chị có nhận ra tui không? Tui là thằng Bảo nè! 

Bà Dương: Thằng 6 Bảo! Chú là thằng 6 Bảo đây mà! Trời ơi, vậy mà hơn chục năm nay, chị 
cứ tưởng chú đã…. 

Ông Bảo: Xin phép chị cho tui thắp nén nhang cho anh 2, rồi tui sẽ từ từ thưa chuyện với chị. 

Bà Dương: Thuyền à, con lấy cho chú ly nước đi con! Con bé Thuyền đó, chú còn nhớ không? 

Ông Bảo: Hồi xưa Thuyền nhỏ, nay lớn rồi, suýt nữa chú nhìn không ra luôn! 

Thuyền: Nhưng mà con vẫn còn nhớ chú đó! Chú là cái người mà hồi xưa má con nhất quyết 
không cho đi chung tàu với ba con đây mà! 



Ông Bảo: Vậy là bé Thuyền nhớ đúng rồi đó! Hồi xưa chị 2 mê tín, nói là anh nhà tên Phong, 
tui thì tên Bảo, nhất quyết không cho đi chung tàu, sợ gặp phong ba bão táp. Nhưng mà anh 2 
ảnh thương tui, nhất quyết không nghe lời chị, vẫn cho tui đi cùng. Vậy mà… sau 5 năm trời, 
gần cả trăm chuyến biển, cuối cùng thì cái điều chị sợ cũng đã xảy ra… 

Bà Dương: Lần đó tàu cứu hộ chở về, tui đâu có thấy chú? 

Ông Bảo: Tui được tàu viễn dương của Hà Lan cứu sống. Sau đó, tui lập gia đình và định cư ở 
bên đó luôn. Nay kinh tế ổn định, con cái cũng lớn rồi, vợ chồng tui quay về Việt Nam, không 
đâu bằng quê cha đất tổ của mình, chị à! 

Thuyền: Cũng sẵn bữa, chú ở lại ăn cơm với má con cháu nha! 

Ông Bảo: Chú qua thăm tí, rồi chú có việc phải đi. Nhà chú cách đây mấy căn thôi mà, lo gì 
không ăn được với nhau bữa cơm! Mà Thuyền nè, con làm nghề gì, ở đâu? 

Thuyền: Dạ con làm ở Hội Nông dân xã mình nè chú! 

Ông Bảo: Ủa? Sáng nay chú thấy Hội Nông dân họp ngư dân mình lấy ý kiến, tuyên truyền gì 
đó, con không tham gia hả? 

Thuyền: Dạ hôm nay con xin nghỉ, má con sốt quá! Con cũng đang lo đây nè, không biết cuộc 
họp sáng nay có kết quả không nữa. Xã mình đang vận động bà con ngư dân chuyển từ nghề 
lưới vây rút mùng sang nghề vây rút chì đó chú! 

Ông Bảo: Chú nghe nói bà con ủng hộ lắm! Cũng phải thôi, nghề vây rút mùng làm hại nguồn 
lợi thủy sản quá, bà con mình không làm ăn lâu dài được. Trong khi nghề vây rút chì, vây khơi, 
đánh bắt xa bờ đang được Nhà nước mình quan tâm, hỗ trợ hết sức! 

Thuyền: Chú ở nước ngoài mà cũng nắm tình hình trong nước dữ ha! 

Ông Bảo: Chú còn nặng lòng với biển cả quê hương lắm! Đợt này chú về làm cái dự án hỗ trợ 
ngư dân mình đóng tàu công suất lớn, vươn khơi bám biển. Con trai chú là kỹ sư đóng tàu học ở 
Hà Lan về đó nha! 

Thuyền: Tuyệt vời! Chú biết không, chiếc tàu hậu cần công suất lớn là mơ ước của cả cuộc đời 
cháu! Ơ…Con…con xin lỗi má…. 

Ông Bảo: Sao vậy? Cháu nó có “máu nghề” của ba đó chớ chị? Bộ chị cấm cháu sao? 

Bà Dương: Ai biết được chuyện gì ngoài đại dương mênh mông kia! Tui mất chồng là đủ rồi, 
chú Bảo à! 

Ông Bảo: Chị ơi, ngày xưa tàu thuyền thô sơ, nhỏ bé nên mới sợ sóng to gió cả. Bây giờ tàu 
thuyền công suất lớn, được kiểm định chặt chẽ, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại. Chị còn sợ gì mà 
ngăn cấm ước mơ của con bé? 

Bà Dương: Tui…tui… 

Ông Bảo: Chị 2 à, tui nghĩ anh 2 ảnh cũng sẽ rất ủng hộ con bé thôi! Ảnh gửi gắm vô con bé 
biết bao nhiêu ước mơ, hoài bão của ảnh. Chị coi, ngay cả cái tên của con bé kìa! Thuyền… 
Thuyền thì phải đi liền với biển chớ chị! Tui hứa với chị, nếu chị đồng ý, tui sẽ đóng cho con bé 
1 con tàu chắc chắn nhất, hiện đại nhất, cũng coi như cho tui cơ hội trả ơn với anh 2, được 
không chị? 



Bà Dương: Nhưng… tui làm gì có tiền? 

Thuyền: Má! Vậy là má đồng ý hả má? 

Bà Dương: Má biết con thương má nên con không dám theo đuổi ước mơ của mình. Mỗi lần 
má thấy con mân mê những chiếc thuyền trong chai ba tặng, má thấy má thật có lỗi. Má cũng 
nhiều lần muốn giúp con, nhưng mà má không biết kiếm đâu ra tiền… 

Ông Bảo: Chị đồng ý là tốt rồi! Chuyện tiền bạc, chị cứ yên tâm, tui hứa sẽ hỗ trợ cháu một 
phần, phần còn lại có Nhà nước hỗ trợ, chị đừng lo! 

Bà Dương: Nhà nước? Chú nói sao, tui không hiểu? 

Thuyền: Để con gọi người này tới là má hiểu liền! 

(Nhạc cắt) 

Thuyền: Chào anh Tài cán bộ ngân hàng! 

Tài: Thuyền cứ chọc tui hoài! Con chào cô! Cô ơi, mấy năm nay Nhà nước mình triển khai 
Nghị định 67, 89 để hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng tàu công suất lớn vươn khơi bám biển mà cô! 
Lãi suất cực thấp mà thời hạn trả vốn kéo dài cả chục năm lận! 

Ông Bảo: Chú ở nước ngoài, cũng có nghe về Nghị định 67, nhưng Nghị định 89 thì cũng 
không rõ lắm, có khác gì không? 

Tài: Dạ. 67 hay 89 thì cũng nhằm mục đích hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới, cải hoán tàu 
thuyền công suất lớn để vươn khơi bám biển, phát triển thủy sản thôi chú! Nhưng so với 67 thì 
Nghị định 89 bổ sung nhiều điểm mới có lợi hơn cho ngư dân, ví dụ như cho phép nâng cấp 
máy tàu có thể sử dụng máy thủy cũ đó chú! 

Ông Bảo: Xài máy cũ cũng được hả con? Như vậy chắc bà con mừng lắm đó! Đỡ được tiền 
mua máy mới, tiết kiệm “bộn” à! Như vậy mình cũng vay ít tiền hơn nữa, trả đỡ ngán! 

Tài: Dạ! Nâng cấp tàu có thể sử dụng máy thủy mới hoặc máy thủy cũ đã qua sử dụng theo quy 
định, rất phù hợp với nguyện vọng của ngư dân! Hầu hết ngư dân đều cho biết là nâng cấp tàu 
mà sử dụng máy thủy cũ còn chất lượng trên 80% vẫn đảm bảo đánh bắt ngon lành! 

Thuyền: Còn thay đổi gì nữa không Tài? 

Tài: Còn thay đổi thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất đối với từng loại tàu nữa! Nếu như theo Nghị 
định 67 thì hạn cho vay đóng mới, nâng cấp tàu gỗ và tàu vỏ thép đều là 11 năm, thì Nghị định 
89 đã có điều chỉnh lại, cho vay lâu hơn đó! 

Thuyền: Lâu hơn là bao lâu? 

Tài: Nếu đóng mới hoặc nâng cấp tàu vỏ gỗ thì thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất là 11 năm. Còn 
nếu đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ bằng vật liệu mới thì thời gian là 16 năm lận! Thêm cái ưu 
đãi nữa là năm đầu tiên sau khi giải ngân, chủ tàu được miễn trả tiền lãi và chưa phải trả nợ gốc. 
Nhà nước sẽ cấp bù số lãi vay mà chủ tàu được miễn cho các Ngân hàng thương mại luôn! 

Ông Bảo: Vậy là Nhà nước trả nợ Ngân hàng thay cho ngư dân rồi! Quan tâm như vậy thì tốt 
quá! 



Tài: Còn nữa! Nghị định 89 cũng đã sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ chi phí các thiết kế 
mẫu, bà con ngư dân sẽ được hỗ trợ 100% chi phí thiết kế tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới công suất 
từ 400 ngựa trở lên. Ngoài ra còn tùy theo mình vay làm tàu vỏ thép hay vỏ gỗ, tùy theo công 
suất tàu nữa, ngư dân có thể vay tới 95% tổng chi phí làm tàu đó chú! 

Bà Dương: Vậy thì đỡ quá rồi, mình chỉ cần bỏ vốn 5% thôi mà! 

Tài: Dạ! Ví dụ nếu mình vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ mà mình vay đóng mới tàu 
vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 400 đến dưới 800 ngựa thì mình được 
vay vốn tối đa 90% tổng chi phí với lãi suất 7%/năm, nhưng chủ tàu chỉ trả 2%/năm thôi, 5% 
còn lại Nhà nước sẽ cấp bù. 

Ông Bảo: Còn nếu mình đóng tàu công suất lớn cỡ 800 ngựa thì được vay bao nhiêu? 

Tài: Dạ như vậy thì mình được vay tối đa 95% lận chú! Lãi suất cũng 7%/năm nhưng chủ tàu 
chỉ phải trả 1% thôi, ngân sách Nhà nước cấp bù cho mình tới 6% lận! 

Bà Dương: Còn đóng tàu vỏ gỗ thì sao con? 

Thuyền: Con không vay đóng tàu vỏ gỗ đâu má ơi! Con định đóng tàu vỏ thép vì độ an toàn sẽ 
cao hơn! 

Tài: Nhà nước cũng khuyến khích mình đóng tàu vỏ thép đó cô! Nếu mà đóng tàu vỏ gỗ thì chỉ 
được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa 70% tiền đầu tư đóng mới thôi, lãi suất thì cũng 
7%/năm, nhưng mà chủ tàu phải trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước chỉ cấp bù 4% thôi à! 

Bà Dương: Lần này nhờ thằng Tài qua giải thích cô mới biết, Nhà nước hỗ trợ ngư dân mình 
quá chừng! Như vậy là bà con mình yên tâm bám biển rồi! Có tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ, 
được nhiều tôm cá, lại còn đỡ lo khi gặp giông bão! 

Tài: Đúng đó cô! Bởi vậy Nhà nước mới có chương trình hiện đại hóa tàu cá để khuyến khích 
ngư dân khai thác vùng biển xa bờ mà! Nhất là khuyến khích bà con mình chuyển đổi dần từ tàu 
vỏ gỗ sang vỏ composite, vỏ thép và các vật liệu mới đó cô à! 

Thuyền: Chưa kể là các tàu cá bây giờ hiện đại lắm đó má! Có trang bị máy thông tin vô tuyến 
điện sóng ngắn và hệ thống trạm bờ, máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị 
vệ tinh GPS là hệ thống quan sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh đó má! 

Ông Bảo: Chị 2 thấy chưa! Ai nói đàn bà không hiểu chuyện biển giã chớ! 

Thuyền: Con của ba Phong mà chú! Má biết không, để giúp ngư dân an tâm bám biển, Nhà 
nước còn hoàn thiện hệ thống thông tin tàu cá để mà chủ động cảnh báo thiên tai cho ngư dân, 
kịp thời ứng phó với các tai nạn rủi ro trên biển, kịp thời cứu hộ cứu nạn ngư dân, đảm bảo an 
toàn cho ngư dân hoạt động trên các vùng biển đảo. Bởi vậy má đừng có lo nữa nha má…. 

Bà Dương: Ờ! Má không lo nữa, vì Nhà nước quan tâm tới ngư dân mình như vậy mà! 

Ông Bảo: Bởi vì ngư dân mình vừa đánh bắt tôm cá nuôi sống gia đình, vừa có nhiệm vụ lớn 
lao là bảo vệ chủ quyền các vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc nên Nhà nước phải lo, phải 
có chính sách hỗ trợ, bảo trợ, bảo vệ, nhất là bảo lãnh các ngư dân khi có sự cố xảy ra trên biển 
chớ chị! 

 



Tài: Bác Hồ dạy: “Đồng bằng là nhà, biển là cửa. Kẻ gian tế khi vô nhà thì phải vô cửa trước 
nên ta phải giáo dục cho đồng bào biết bảo vệ bờ biển”. Bác còn nói: “Ngư dân là người canh 
cửa cho Tổ quốc”. Bác Hồ quan tâm đến bà con ngư dân mình lắm! Nhà nước mình cũng vậy! 
Cả nhân dân trong nước, ngoài nước cũng đều quan tâm tới ngư dân mình, ủng hộ bà con ngư 
dân mình lắm! 

Thuyền: Má biết không, những con tàu 67, 89 không chỉ vươn khơi đánh bắt xa bờ, làm giàu 
cho gia đình và quê hương mà còn là cầu nối giữa đất liền với biển đảo. Những chuyến quà Tết 
được tàu 67 gởi đến Trường Sa giúp các chiến sĩ ấm lòng hơn, chắc tay súng canh gác, bảo vệ 
chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Tài: Cũng nhờ những con tàu 67, 89 mà đời sống bà con mình khấm khá lắm đó cô! Ngư dân 
thì đánh bắt được nhiều hơn, làng nghề nước mắm truyền thống quê mình cũng phát triển nhờ 
có nguồn nguyên liệu dồi dào, tươi ngon mà những chuyến tàu 67, 89 đầy ắp thuyền về. Nước 
mắm Cà Ná mình bây giờ xuôi Nam ngược Bắc rồi đó cô! Những chuyến quà Tết ngư dân chở 
đến cho các chiến sĩ Trường Sa đương nhiên là không thể thiếu những thùng nước mắm đậm 
tình làng biển mình rồi! 

Bà Dương: Thôi được rồi! Thằng Tài về đi! 

Tài: Ơ… sao vậy cô? Nếu con có gì không phải… con xin lỗi cô! 

Bà Dương: Lỗi phải gì đây! Về lấy hồ sơ vay vốn ngân hàng mang qua đây, cô vay cho con gái 
cô đóng tàu! 

Dương: Má! Má nói thiệt hả má! 

Tài: Dạ, dạ, vậy con làm liền! Thuyền ơi, cuối cùng bạn cũng có cơ hội thực hiện ước mơ của 
mình rồi! 

(Cả 4 người cười vui vẻ) 

(Nhạc cắt) 

Tiếng MC trên radio: Kính chào QV&CB đang lắng nghe chương trình Quê hương – Con 
người Ninh Thuận, được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 95Mhz của Đài PT&TH Ninh 
Thuận. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi rất vui được gặp gỡ và trò chuyện với chị Lê 
Thị Thuyền – người phụ nữ đầu tiên của tỉnh ta dong thuyền ra biển lớn, làm giàu trên vùng 
biển quê hương. Thưa chị, chị có thể chia sẻ với thính giả nghe đài về câu chuyện của mình. 

Thuyền: Chào các bạn! Các bạn biết không, ba của Thuyền có một ngôi nhà trên biển… 

(Nhạc kết) 

  

 

 


