Ln u tiên trong lch s cu nn hàng hi Vit Nam , mt thuyn viên c T chc Hàng hi quc t (IMO) trao
gii thng Hành ng dng cm c bit. Anh cùng tp th tàu SAR 412 ang vit tip nhng câu chuyn cu
nn nh mt “ngi hùng” vùng bin o Hoàng Sa (TP.à Nng).

SAR 412 luôn là im ta vng chc cho ng dân trên Bin ông
Vt sóng d cu ng dân
Thi im này nm 2020, anh Trn Vn Khôi (41 tui, thuyn viên tàu SAR 412 thuc Trung tâm phi hp tìm
kim, cu nn hàng hi khu vc 2 - à Nng MRCC) ã bt chp him nguy, thm chí có th hy sinh tính mng, lao
ra vùng sóng d ni Ca Vit (Qung Tr) tip cn tàu b nn Vietship 01 mc cn ngày 8.10.2020. Trong iu kin
thi tit bin sau bão s 6 vô cùng khc nghit, các phng tin ng thy hin i không th tip cn t phía bin, anh
Khôi vn nhiu ln bi ra t phía b và trc tip cu sng 4 ngi.
Ngày 30.9 va qua, Cc Hàng hi Vit Nam ã vinh danh Trn Vn Khôi, bi anh là thuyn viên u tiên ca Vit
Nam nhn gii thng ca IMO. y vy mà khi cp n hành ng dng cm c bit trên bin ca mình, anh ch ci hin:
“úng là nhim v cu ngi lúc ó gn nh bt kh thi vì sóng bin rt khng khip. Nhng tôi tin mình làm c, ri c th bi
ra cu ngi. Làm công tác cu nn hàng hi, chúng tôi ã quen vi sóng gió him nguy. Anh em trên tàu
SAR 412 này ai cng làm th thôi, nht là khi cu nn tàu ng dân trên ng trng truyn thng Hoàng Sa”.
Qu tht, ln gi nht ký cu nn ca SAR 412 mi thy c con tàu này ã ng hành cùng ng dân trên Bin ông sut
nhiu nm qua. Trong ó, nhiu chuyn cu nn có th nói là không tng trong iu kin sóng bin cao 3 - 4 m,
gió cp 7 - 8. in hình là cuc “gii cu” mt ng dân trên tàu cá QNa 90269 b tai bin khi ang ng trng
Hoàng Sa ngày 6.11.2020. Trc ó, ngày 1.11.2020, tàu SAR 412 cu nn thành công hàng chc thuyn
viên trên 2 tàu cá ca Bình nh là B 97469 và B 96388 b chìm do bão. Sau khi v b, tàu phi neo li cng
Quy Nhn do bão ln.
Tra 6.11.2020, trong lúc sóng bin cao 4 m, gió cp 8 thì tàu SAR 412 nhn c thông tin ngh cp cu 1
ng dân trên tàu QNa 90269 b tai bin. “Vi iu kin thi tit nh vy, vic cho SAR 412 ra là cc k nguy him.
Nhng tính mng ng dân ngàn cân treo si tóc, mình không ra thì ai cu h.
13 gi cùng ngày, tàu ri Quy Nhn cu nn”, thuyn trng Trn Quang Thanh (54 tui) nh li. Vn dày dn kinh
nghim cu nn, nhng 19 thuyn viên trên tàu mi khi nhc li cuc ng cu ln y, ai cng bo ó là “chuyn i bão
táp”, bi có lúc SAR 412 gn nh vt khi ngng chu ng trc sóng gió...
Nh hành ng qu cm mà SAR 412 cui cùng ã kp thi cu sng ng dân trên tàu QNa 90269. Tàu v n à
Nng rng sáng 7.11.2020. Cha kp ngh ngi, 3 gi sáng cùng ngày, SAR 412 li p sóng d hng v vùng

bin Qung Nam cu nn tàu Thành Hng 08 b chìm.

Anh Trn Vn Khôi c IMO tng gii thng v Hành ng dng cm c bit trên bin
im ta trên Bin ông
Gn nh mi chuyn trc ch Hoàng Sa, SAR 412 u lên ng cu nn các tàu ng dân b chìm hoc cp cu các
trng hp thuyn viên b bnh nng, tai nn trong lúc ánh bt hi sn… Trong mi câu chuyn ca thuyn viên
SAR 412, k nim vi ngh nghip gn lin nhng cuc hành quân thn tc trên bin, tranh th tng giây phút
giành git mng sng cho ng dân. Và trong nhng ln nh th, SAR 412 ã không ít phen chm trán tàu
Trung Quc. Trong ó, lch s SAR 412 ghi nhn chuyn cu nn tàu cá QNa 90927 ngày 31.5.2015 là ln
va chm n 2 tàu Trung Quc.

Thuyn trng Trn Quang Thanh (thi im ó ang là thuyn phó) k, tàu nhn c tin báo trên tàu cá ang ánh bt
qun o Hoàng Sa có mt ng dân bnh nng, cn cp cu nên lp tc lên ng. Sau na ngày ng, SAR 412 bt ng
b mt tàu Trung Quc kp mn, phát loa công sut ln yêu cu tàu cu nn ri i.
SAR 412 kiên quyt không thay i hi trình, ng thi khéo léo x lý các tình hung áp sát tránh âm va vi
tàu Trung Quc. n sáng 1.6.2015, SAR 412 tip cn c tàu cá và s cu cho ng dân. Tra cùng ngày, tàu
cu nn quay v b và ln na gp phi s truy cn manh ng ca tàu Trung Quc, mc dù ang trên vùng bin
Hoàng Sa thuc ch quyn ca Vit Nam. Vi mc tiêu cao nht là cu c ng dân ang nguy kch, thy th oàn
SAR 412 ã có thái bình tnh và a c ng dân vào b cp cu an toàn.
“Vic gp s ngn cn ca tàu Trung Quc khi SAR 412 ang i cu nn nhiu nh cm ba. Có khi, tàu Trung Quc
bám uôi c chng rt dài. Nhng lúc nh th, chúng tôi luôn phòng nhm tránh tình hung xu xy ra, mt khác
kiên quyt gi vng hành trình cu bng c ng dân. Chng có gì phi s hãi”, thuyn trng Trn Quang Thanh
qu quyt.
Còn i vi các thuyn viên tr, sau mi ln nh th, kinh nghim ca h li dày lên. Ch nhân ca gii thng IMO 2021
Trn Vn Khôi bo mt khi nhn c thông tin cu nn là gn nh ng dân ã ri vào tình th nguy cp n tính mng.
“Chúng tôi có 15 phút xut phát, thy rng tàu cu nn tn dng n tng phút”, anh Khôi nói.

Thuyn viên tàu cu nn SAR 412 kp thi có mt ng trng trên Bin ông cp cu các ng dân b nn
Ngha tình SAR 412
Vi nhiu ng dân min Trung, t lâu SAR 412 tr thành ân nhân cu mng trên bin. Nhng lúc sóng ln, tng
chng phi b mng gia bin, nhiu ngi nh v òa cm xúc khi thy con tàu sn 2 màu cam, trng xuyên màn
ma, bng n cu nn. Bên cnh n lc a ng dân v b an toàn, mi chuyn cu nn cng xut hin nhng câu chuyn
m áp ngha tình.
Gn nht là ngày 24.8 va qua, SAR 412 cu nn thành công ông P.V.L (47 tui, thuyn viên tàu QNa
91996) b t qu não, lit na ngi phi ri bt tnh. Vi tinh thn phi cu c ng dân, SAR 412 m ht tc lc n vùng bin
Bình nh và ngày hôm sau ã a ng dân v TP.Quy Nhn an toàn, m bo công tác phòng chng dch
Covid-19.
“Th nhng khi vào b, ngi thân ca ng dân b nn cha kp ti nên không có tin tm ng làm các th tc liên
quan. Tôi hiu ng dân mình, h i bin, mang theo tin bc vi th ATM làm gì. Lúc ó, tôi ã ch ng gom tin

trên tàu c 10 triu ng và mang np vin phí cu anh L.”, thuyn trng Trn Quang Thanh k.
Nhiu ln sau khi cu nn, ng dân tr li tìm thy th oàn SAR 412 nói li cm n. H không quên mang theo sn
vt quê mình là con gà, con cá… n biu tng. Cng không ít ln SAR 412 nhn c th tay ca ng dân gi n
nói li tri ân.
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