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khoa học & phát triển

Thương cảng quốc tế của Việt Nam

GS.NGND Vũ Dương Ninh giới thiệu
chuyên khảo mới xuất bản của PGS.
TS Nguyễn Văn Kim: “Vân Đồn - Thương
cảng quốc tế của Việt Nam”.

T

rong những năm qua, biển đảo đã
trở thành mối quan tâm của cả nước.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn và các đơn vị thành viên thuộc Đại
học Quốc gia Hà Nội đã triển khai một số
chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu trong
đó có những đề tài trọng điểm về biển, quá
trình xác lập, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển
đảo, giao thương trên biển, hoạt động của các
cảng thị, thương cảng châu Á và Việt Nam…

Hòa cùng với các hoạt động khoa học sôi
nổi đó, Khoa Lịch sử, Bộ môn Lịch sử thế giới
và Nhóm Nghiên cứu Thương mại châu Á,
Trường ĐH KHXH&NV đã tổ chức nhiều cuộc
hội thảo khoa học, công trình hợp tác nghiên
cứu với các nhà khoa học trong nước, quốc
tế. Kết quả đạt được là, một số công trình
nghiên cứu đã được công bố và đã trở thành
nguồn tài liệu giảng dạy, tham khảo khá rộng
rãi trong giới học thuật. Trong đó có thể kể
tới: Đông Á - Đông Nam Á: Những vấn đề lịch
sử và hiện tại; Đông Nam Á: Truyền thống và
hội nhập; Một số chuyên đề Lịch sử thế giới
(2 tập); Việt Nam trong hệ thống thương mại
châu Á, Bốn thế kỷ quan hệ Việt Nam - Hà
Lan, Việt Nam trong Thế giới Đông Á - Một
cách tiếp cận liên ngành và khu vực học;
Người Việt với biển…
Là Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử thế giới đồng
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thời là Trưởng nhóm Nghiên cứu Thương mại châu
Á, trong suốt 2 thập niên, PGS.TS Nguyễn Văn Kim
đã dày công khảo sát, phối hợp với các nhà khoa học
Việt Nam - Nhật Bản cùng một số nhà chuyên môn
Hà Lan, Đức và quốc tế tiến hành thám sát, khai quật
khảo cổ học, tìm kiếm tư liệu trong nước cũng như
các kho lưu trữ nước ngoài để viết và hoàn chỉnh công
trình chuyên khảo: Vân Đồn - Thương cảng quốc tế
của Việt Nam. Công trình được xuất bản là sự khẳng
định hướng nghiên cứu lâu dài và đúng đắn của tác
giả và của chung cả nhóm. Dưới sự hướng dẫn và
định hướng của PGS.TS Nguyễn Văn Kim, một số học
viên cao học, nghiên cứu sinh và các em sinh viên
cũng đã triển khai các luận văn, luận án theo định
hướng nghiên cứu về quan hệ bang giao, lịch sử hải
thương châu Á và mối giao lưu kinh tế Đông - Tây.
Với kết cấu 5 chương chặt chẽ, súc tích, chuyên
khảo tập trung làm rõ quá trình hình thành, phát triển
và phát triển liên tục của Vân Đồn trong 7 thế kỷ từ
các triều đại: Lý, Trần, Lê sơ, Mạc đến Lê Trung Hưng.
Nội dung của cuốn sách cũng góp phần làm sáng tỏ
tiềm năng, truyền thống khai thác biển, tư duy hướng
biển và các chủ trương, chính sách của các triều đại
quân chủ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền ở
vùng biển đảo Đông Bắc, trong thế ứng đối thường
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xuyên với các thế lực khu vực. Trong chuyên khảo, tác
giả đã tập trung phân tích vị thế kinh tế đối ngoại của
thương cảng Vân Đồn, vai trò chính trị, kinh tế, văn
hóa của vùng biển đảo Đông Bắc trong các tuyến và
hệ thống thương mại, bang giao khu vực Đông Á.
Từ các kết quả nghiên cứu, phân tích, chuyên khảo
cũng đã khẳng định vai trò kinh tế, chính trị quan
trọng của Vân Đồn và một số cửa ngõ, trung tâm giao
lưu quốc tế khác với sự phát triển của quốc gia Đại
Việt. Trong quá trình phát triển, Vân Đồn không phải
là sự tập hợp của một số cảng bến đơn biệt mà thực
sự đã phát triển thành một hệ thống, với các vùng
hoạt động và khu vực ảnh hưởng trong đó có những
vùng trung tâm, đóng vai trò hạt nhân, điều phối
hoạt động của thương cảng. Việc làm rõ, chứng minh
thành công quá trình hình thành, phát triển sớm, lâu
dài và liên tục cũng như tính hệ thống của thương
cảng Vân Đồn là những đóng góp mới, nổi bật của
chuyên khảo.
Áp dụng lý thuyết nghiên cứu hệ thống, kết hợp
với các phương pháp, quan điểm nghiên cứu khu vực
học và liên ngành, tác giả cho rằng, mặc dù được kiến
dựng ở vùng biển đảo tương đối xa với kinh đô Thăng
Long nhưng Vân Đồn đã sớm là điểm đến, nơi tập
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cứu đến một cách tiếp cận tổng hợp, nhận thức tổng
quan về truyền thống khai thác biển, tư duy hướng
biển và hoạt động kinh tế biển của đồng thời nhiều
cộng đồng cư dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Một quan điểm nghiên cứu liên ngành, kết hợp các
phương pháp nghiên cứu cơ bản của Khoa học lịch
sử với Khảo cổ học, Xã hội học, Nhân học… đã được
phát huy, vận dụng hiệu quả trong công trình nghiên
cứu. Nhờ đó, công trình không những trình bày rõ các
hoạt động giao thương trong nước, quốc tế mà còn
làm rõ vị thế tiền tiêu, chiến lược của vùng cửa ngõ
Đông Bắc trong việc bảo vệ an ninh, chủ quyền và lợi
ích kinh tế của đất nước ta.

trung các nguồn hàng trong nước, quốc tế. Với cái
nhìn hệ thống, tác giả cho rằng, sức mạnh thực sự của
Vân Đồn được tích hợp từ bốn thành tố: Thứ nhất,
Vị trí giao thông thuận lợi; Thứ hai, Là điểm đỗ an
toàn trên tuyến giao thương Đông Á; Thứ ba, Nơi tập
trung các nguồn hàng của Đại Việt và khu vực; Thứ
tư, Vân Đồn là một vùng biển đảo giàu tài nguyên.
Trong lịch sử, Vân Đồn không chỉ là một cảng biển
mà còn là một vùng giàu trữ lượng tài nguyên thiên
nhiên, có giá trị thương mại cao và được giới thương
nhân quốc tế ưa chuộng. Cùng với những tác động,
điều kiện khu vực và quốc tế, việc làm rõ nguồn lực
tự nhiên, sức mạnh nội tại của Vân Đồn là một trong
những đóng góp rất đáng ghi nhận của công trình
nghiên cứu.
Xem xét, phân tích các hoạt động kinh tế, bang
giao đa dạng của Vân Đồn, nhìn nhận các hoạt động
của thương cảng một cách tổng thể, cũng như đặt
vùng cảng đảo Đông Bắc theo trục thời gian, trong
mối quan hệ mật thiết với hệ thống giao thương châu
Á trên cả hai phương diện truyền thống và hiện tại,
PGS.TS Nguyễn Văn Kim luôn hướng vấn đề nghiên

Trong lịch sử, Đông Bắc luôn là một trong những
vùng trọng yếu trong phát triển kinh tế đối ngoại
đồng thời là nơi chịu tác động thường xuyên, mạnh
mẽ nhất của các khuynh hướng chính trị, trào lưu
văn hoá cùng những thách thức quân sự của các thế
lực bên ngoài. Cuốn sách tập trung phân tích vai trò
của chính quyền các cấp trong nhận thức về vị trí và
nguồn lợi biển, xác lập bang giao trên biển cũng như
phương thức bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo, từ
đó đạt đến nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về tư
duy đối ngoại và bản lĩnh của dân tộc ta trước những
thách thức chính trị của các thế lực khu vực.
Là một công trình nghiên cứu công phu, chuyên
sâu, nghiêm cẩn, có nhiều đóng góp khoa học nổi
bật, chuyên khảo Vân Đồn – Thương cảng quốc tế
của Việt Nam không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm
về quá trình hình thành, phát triển của một thương
cảng, tư duy kinh tế đối ngoại, truyền thống khai
thác, phát triển kinh tế biển của dân tộc ta trong lịch
sử mà còn góp phần khẳng định tiềm năng, vị thế,
cơ sở khoa học, niềm tin về triển vọng phát triển của
kinh tế biển đảo hiện nay. Công trình càng trở nên
có ý nghĩa khi Việt Nam đã và đang chủ trương tăng
cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh
mối giao lưu với các quốc gia Đông Á đồng thời xây
dựng vùng biển đảo Đông Bắc thành một vùng kinh
tế trọng điểm, đặc khu kinh tế và Quảng Ninh được
chọn làm địa bàn động lực trong việc thực hiện Chiến
lược biển Việt Nam.
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